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Vážení přátelé a příznivci Zoologické zahrady Liberec,
dovolte, abychom se připomněli prvním letošním newsletterem. I v
tomto roce plánujeme nabídnout vám alespoň jednou za čtvrt roku
zajímavosti a informace ze ZOO.
A využíváme příležitosti, abychom vám všem ještě dodatečně popřáli
do nového roku úspěch, radost, zdraví a zajímavé projekty v pracovním
i soukromém životě. Těšíme se spolu s vámi na 98. sezónu.
Rok 2017 jsme zahájili krásnou sněhovou nadílkou, jedním zajímavým
transportem a řadou novoročních předsevzetí. V tomto čísle nebude
chybět ani plán akcí a aktivit na nejbližší půlrok. Takže hezké počtení.
Věříme, že po krátké pauze si k vám náš newsletter opět najde cestu.
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Návštěvnost v roce 2016

Téměř všechny zoologické zahrady v naší republice hlásí za rok
2016 zvýšenou návštěvnost. Ani liberecká ZOO není výjimkou.
Rok 2016 pro nás znamenal historicky nejvyšší návštěvnost
za posledních 10 let. Děkujeme, že k nám vždy najdete cestu.
Jsme tu pro vás po celý rok. Sice otvírací dobu pro návštěvníky
sezónně upravujeme, ale máme otevřeno 365 dní v roce.
A v uplynulém roce jenom do ZOO našlo cestu celkem téměř
390.000 návštěvníků. Celková návštěvnost ZOO Liberec je vyšší, a to 479.168 lidí. Z toho kromě čísla 389.889 za zoologickou
zahradu, to bylo 80.633 návštěvníků akcí pořádaných v Lidových sadech, 7.583 účastníků projektů a vzdělávacích akcí v Divizně a Archa hlásí 1.063 návštěvníků na svých akcích.
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Vzácný přírůstek, transport měsíce
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12.1. 2017 byla ZOO Liberec i ve zprávách ČT1 – a nejen tam. Uskutečnil se totiž dlouho očekávaný a několikrát odložený transport vzácných
lvů berberských. Dva lví bratři - Terry a Basty (viz. foto) - nám pomalu
dorostli do puberty a bylo vhodné je oddělit. Navíc jedním z poslání
zoologických zahrad je záchrana živočišných druhů a to bez chovného
páru nejde. Proto k nám přímo z Paříže přicestovala Shani a ten samý
den odjel Busty. I jeho cesta trvala cca 16 hodin podobně jako transport mladé lvice - jel totiž do Francie.
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Shani si musí zvyknout na nové prostředí a nové tváře ošetřovatelů. Pro její příjezd se připravila vnitřní ubikace, která sousedí s neexpozičním soukromým prostorem mimo pohledy
návštěvníků i ošetřovatelů, kde se zvíře monitoruje pomocí televizních obrazovek. Shani si
prohlédla svůj výběh, zmapovala si místa, kde se může schovat a odtud nás teď bude chvíli
pozorovat. Věříme ale, že si rychle zvykne, a návštěvníkům se brzy ukáže.
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Vizitka

Shani, samice lva berberského
Datum narození: 22.4.2015
Místo narození: Parc Zoologique de Paris
Příjezd do ZOO Liberec: 12.1.2017, 10.50
Váha: 123 kg

Vybíráme z nejbližších akcí
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ZOO Liberec

Lidové sady

3. února - Za jedničky a dvojky do ZOO
11. února, 20.00 - Ples ZOO Liberec, ZaŠaKalíme s orchetrem
L. Bareše a Přehmatem. Dobové oblečení vítáno. Předprodej
vstupenek v Lidových sadech nebo na e-vstupenka.cz
8.března, 18.00 - ZOOObjektiv, pravidelné setkání s ošetřovateli
20. až 24. března, 10.00 - Komentované prohlídky
22. března - ZOO Riskuj – základní kolo (akce pro přihlášené
školní týmy)

8.února, 18.00
- 50 let Jizerské 50, setkání legend českého běžeckého lyžování
15. února, 18.00 - Hledání ztraceného času s Markem Řeháčkem
17. února, 19.30 - Miroslav Paleček, sólový recitál
27. února, 19.30 - Kde ženy vládnou, kulturně-cestopisná přednáška Kateřiny Karáskové
28. února, 19.30 - Pěšky mezi buddhisty a komunisty, Ladislav
Zibura
1. března, 19.00 - Vím, že víš, že vím, komedie Agentury Harlekýn

www.zooliberec.cz

www.lidovesadyliberec.cz

SEV DIVIZNA

ARCHA

10. března, Proč se sochy na Velikonočním ostrově mračí?
metodická prezentace, určeno pedagogům I. a II. st. ZŠ a nižších
gymnázií

11.března, Otevřené dveře záchranné stanice a útulku

www.divizna.zooliberec.cz

www.archa.zooliberec.cz

Stojí za zmínku
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Před koncem roku 2016 se podařilo dokončit jeden projekt v duchu hesla ZOO Liberec „Dobrodružství z poznání“. Všímaví návštěvníci určitě
nepřehlédnou stezku „Český les“ .
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Do nadcházejícího čísla připravujeme
Následující ZOO Magazín poskytneme informace o rozšířování druhové pestrosti chovaných zvířat v ZOO Liberec. V té souvislosti by nás i
zajímalo, zda byste si troufli tipnout název zvířete na obrázku vpravo.
Jedná se o velmi vzácného jedince. Své náměty nám pište na adresu
marketing@zooliberec.cz do 31. 3. 2017.

Naleznete zde i pár zajímavostí ze života žiraf. Dne 26. ledna se v ZOO Liberec narodilo nové mládě našeho chovu.
Na obrázku vlevo vidíte dva dny starou samičku Malawi.
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Autoři použitých fotografií: Kateřina Lochovská, Kateřina Bílková, Marta Doležalová, Luboš Melichar, oddělení marketingu

Děkujeme za podporu našim významným partnerům

