č. 74 / září 2018
VÁŽENÍ PŘÁTELÉ A PŘÍZNIVCI
Léto pomalu končí a blíží se doba, kdy zoologická zahrada bude
vyhodnocovat hlavní návštěvnickou sezónu. Podle průběžných
statistik se na letošní návštěvnosti podepíše horké počasí a rozhodně rekord z roku 2016 překonán nebude. O to víc děkujeme
všem, kteří si v úmorných vedrech cestu do zahrady našli.
Zdá se, že zvířata – až na jedinou výjimku, kterou jsou sobi –
horko snáší celkem dobře a zoo nemusela přistupovat k žádným speciálním opatřením. Průběžně monitorujeme i stav,
kvalitu vody a zejména obsah kyslíku v jezírku ve spodní části
zahrady. Měření zatím ukazují, že kyslík by měl rybám k přežití
zatím stačit. Přesto jsme se spolu s našimi návštěvníky těšili na
slibované ochlazení a déšť.

NOVINKY V ROCE 2018
S příchodem nové návštěvnické sezóny se každý rok zoologická zahrada snaží přijít s vylepšením, usnadněním provozu nebo novinkami ve službách pro zákazníky.
O tom, jak se podařilo opravit starý výběh pro paviány, jak slouží sponzorské lavičky
nebo konzumační zóna u pavilonu slonů, je potřeba se přijít přesvědčit na vlastní
oči. Ale využívat elektronické informační karty DoZoo nebo nakupovat elektronické
vstupenky přes mobil je možné kdykoliv z domova. DoZoo karta přináší aktuální novinky a informace, které jinde nenajdete, elektronická vstupenka vám ušetří stání
ve frontě u pokladny.

Historický snímek pavilonu.

Výběh pro paviány po rekonstrukci

PROČ NEMAJÍ NÁVŠTĚVNÍCI KRMIT
ZVÍŘATA V ZOO?
Výživa zvířat chovaných v lidské péči je úplná alchymie. Není tedy překvapením, že
tato položka pak v rozpočtu zoologických zahrad patří k těm nejvyšším. V žádném
případě zvířata nestrádají hlady, jsou několikrát denně monitorována a vše, co
sní, je pečlivě zaznamenáváno do deníků chovu. Tyto záznamy jsou pak z dlouhodobějšího hlediska důležitým podkladem pro vyhodnocování všech aspektů, které se podílejí na tom, jak zvíře prospívá.
Přesto se v zoologických zahradách často setkáváme s tím, že návštěvníci
chtějí zvířatům přilepšit: v lepším případě nějakou větvičkou nebo trávou,
v horším případě tvrdými rohlíky naházenými do výběhu přežvýkavců nebo
ještě hůř, nějakými zásobami z vlastních kapes a batohů - („Mamí, ta koza
tu tatranku nechce!“).
V zoo jsou dána pravidla, která by se měla dodržovat. Nejdůležitějším pravidlem je nekrmit zvířata. Málokdo z návštěvníků chce opravdu ublížit a
neuvažuje nad tím, že například rododendron je pro žirafy jedovatý a může
vážně uškodit. Liberecká zoo kdysi už řešila úhyn samičky lachtana hřivnatého. Samice spolykala velké množství předmětů, které návštěvníci naházeli
do vody. Potíže byly tak vážné, že lachtan zemřel. Při pitvě se v jeho břiše
našly peněženky, mince a propisky. Hrůzostrašný snímek žaludku z průběhu
pitvy je dodnes součástí archivu zoo.
Dokážeme se nějak změnit anebo alespoň poučit? Doufejme, že ano! Pokud něco
takového uvidíte, nebojte se takového návštěvníka upozornit – právě váš postřeh
může zvířeti zachránit život.

NARODILO SE NÁM!

Den bez palmového oleje!
V sobotu 18. 8. proběhl v českých a slovenských zoologických zahradách den bez palmového oleje.
V Zoo Liberec jsme pro návštěvníky připravili vědomostní kvíz. Zkusíte si ho také?
Správná odpověď: A

Správná odpověď: A

Správná odpověď: A

Správná odpověď: A

Lidové sady
Předprodej vstupenek denně od 8 do 18 hodin, včetně víkendů. Rezervace na www.evstupenka.cz

Kulturní a společenské centrum Lidové sady, středisko Zoologické zahrady Liberec
Lidové sady 425/1, 460 01 Liberec 1 | tel.: +420 482 710 649, 608 014 005.

2.–6. září
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MALÝ SÁL

II. mezinárodní výtvarné sympózium se zaměřením na 3D papier TH
a papier mache.

21. září pátek 20.00

22. září sobota 20.00
ZAHRADA

35. PODJEŠTĚDSKÁ
VÝSTAVA PSŮ

ZAHRADA – LETNÍ KINO

ATLANTIS COLLEGIUM
Komorní sdružení je tvořeno užším výběrem členů a sólistů pražského
Orchestru Atlantis. Oba tyto soubory založil v roce 1993 dirigent
a cembalista Vítězslav Podrazil, absolvent pražské AMU ve třídě
prof. Václava Neumanna. Během studia pracoval jako asistent dirigenta
v opeře Národního divadla v Praze pod vedením šéfa opery Zdeňka
Košlera. Jitka Jiříčková a Lukáš Beran – housle, Renata Machačová –
viola, Jan Sládeček – violoncello, Pavel Klečka – kontrabas, umělecký
vedoucí Vítězslav Podrazil – cembalo.

ZAHRADA

PRINCEZNA
NA HRÁŠKU

Známá pohádka o zkoušce, zda je princezna pravá či falešná,
je rozšířena o rodinné téma: Maminka (stará královna) nechce ještě
svého synka (prince) oženit, a tak jí přijde vhod, že se mu nedaří přivézt
ze světa tu „pravou – opravdovou princeznu“.
Problém nastává, když jednoho deštivého večera na hradní bránu
zabouchá „pravá princezna“…

30. září neděle 19.30
ZAHRADA – LETNÍ KINO

KOUŘ
Komedie / Muzikál, Československo, 1991, 89 min.

SÁL

TANEČNÍ KURZY PRO
DOSPĚLÉ

SÁL

VÝPRAVA

Britský hráč na gongy B Love a Ondřej Smeykal, český hráč na
didgeridoo, pořádají další ročník hudebního putování Českem. Projekt
Výprava spojuje genia loci kulturní krajiny a historické architektury
s akustickou hudbou a meditací. Více než patnáct unikátních míst
České republiky (např. Klášter Kladruby, Panenský Týnec, Zámek
Rosice, kostel sv. Michala Znojmo) rozezní kolekce obřích gongů (2,2m!)
za doprovodu australského didgeridoo. Letošní ročník bude mít dva
hosty. Andrew Begay pochází ze severoamerického kmene Navaho, byl
vychován tradičním způsobem, je vypravěčem své tradice, výrobcem
a hráčem na flétny. Dalším hostem je australská aboriginská umělkyně
Rachel Shields, muzikantka a vypravěčka domorodých legend.

3. října středa 19.30

EXPERIMENTÁLNÍ STUDIO

Krásně barevná folkrocková muzika, kterou zlínská legenda tvoří
již více než 40 let, se ozvala i na novém CD Pod nohama zem.
Přijďte si ji poslechnout – o hudbě se nedá číst.

MIROSLAV SEKERA – KLAVÍR
Hře na klavír se věnuje od tří let, kdy jeho nevšední talent objevila
vynikající pedagožka profesorka Zdena Janžurová. Současně s klavírem
započal studium hry na housle. Díky umění hry na klavír a současně
na housle byl vybrán do role malého Mozarta v oskarovém filmu
„Amadeus“ režiséra Miloše Formana. Hře na oba nástroje se věnoval
až do svého přijetí na Pražskou konzervatoř, kde se rozhodl pouze
pro studium hry na klavír. Po celou dobu studií též navštěvoval třídu
profesora Martina Ballýho. Dále pokračoval na Hudební fakultě AMU
v Praze u docenta Miroslava Langera. Studium dokončil v roce 1999,
jako nejúspěšnější student.

5. října pátek 19.30

1. října pondělí 17.30

SÁL

TANEČNÍ KURZY PRO
MLÁDEŽ
10 lekcí + 2 prodloužené + závěrečný věneček,
cena kurzu 1 650 Kč na osobu.

1. října pondělí 20.00

SÁL

TANEČNÍ KURZY PRO
DOSPĚLÉ

MALÝ SÁL

VLTAVA

aktuálně koncertuje s programem u příležitosti vydání reedice
přelomové desky „Marx, Engels, Beatles“, která byla dlouho
nedostupná. V playlistu se objevují všechny skladby z tohoto kultovního
alba plus to nej napříč všemi deskami včetně posledního CD „Čaroděj“!

11. října čtvrtek 19.30

Začátečníci – 10 lekcí, vždy v neděli, 3 200 Kč pro pár.

15. září sobota 20.00

EXPERIMENTÁLNÍ STUDIO

SÁL
4. října čtvrtek 19.00
2. abonentní koncert 60. sezony komorní hudby

PAŘBA VE VEGAS
23. září neděle 16.00
Dřevěné Divadlo Honzy Hrubce:

SÁL
13. září čtvrtek 19.00
1. abonentní koncert 60. sezony komorní hudby

2. října úterý 19.30

AG FLEK

Komedie / Road movie, USA / Německo, 2009, 96 min.

Krajská výstava všech plemen psů.

14. září pátek 20.00

ZAHRADA – LETNÍ KINO

Drama / Krimi, USA, 1994, 154 min.

v oborech – kytara, el. kytara, klavír, keyboard, ukulele, flétny,
kroužek pro předškoláky.

www.lidovesadyliberec.cz

HANDL & FLASTR

PULP FICTION: HISTORKY
Z PODSVĚTÍ

ZÁPIS DO HUDEBNÍCH
KURZŮ 2018/19

2018

Nenechte si ujít společný koncert dvou skupin, které mají své členy
od Jablonce a Liberce přes Mladou Boleslav až po Prahu.
Doma jsme ale tady.

Komedie, Česko, 1997, 105 min.

UČEBNY

8. září sobota 9.00
Klub chovatelů psů Liberec

ZAHRADA – LETNÍ KINO

AKT

ASI SYMETRIE
3. září pondělí 14.00–17.00

15. září sobota 20.00

9

EXPERIMENTÁLNÍ STUDIO

LUBOŠ
ANDRŠT
& ENERGIT

Formace Energit, která se vytvořila kolem kytaristy Luboše
Andršta, patří k hudebním spolkům, které pomáhaly utvářet tvář
československého jazz–rocku. Dnes by se koncert dal nazvat
all–star rockovým. Vladimír Guma Kulhánek – basa, Jiří Zelenka – bicí,
Jan Holeček – zpěv, klávesy.

Pokračovací – 10 lekcí, vždy v pondělí, 3 200 Kč pro pár.

Výstavy: Experimentální studio a předsálí, Galerie na balkóně

JIZERSKÝ FOTOKLUB HEJNICE
(fotografie)
Vyhlídková věž

JAN CIGLBAUER – Severy
(fotografie)
CO SE DĚJE V ZOO

Středa 12.9.od 18.00 hodin, BUDOVA ZOOEXPO

ZOOOBJEKTIV
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Pravidelné setkání se zoology liberecké zoo.
Vstup zdarma.

A JAH

Ů

ARTOVY STŘEDY každou středu v měsíci
10.00–11.00 hodin
Ranní Jóga s Lucií
16.00–20.00 hodin
Večerní kreslení
Pravidelné výtvarné dilny 3D papier TH
a papier mache, večerní kreslení
a malování, enkaustika, grafika a další
pro děti i pro dospělé. BEZMEZER, o.p.s.

