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     KOMENTOVANÁ KRMENÍ

Květen - červen, září: 
o víkendech a svátcích
Červenec - srpen: 
každý den

Každý rok a tudíž i v roce 2015 se náv-
štěvníci mohou těšit na oblíbená komen-
tovaná krmení. První započnou již o květ-
nových víkendech a svátcích a budou 
probíhat u deseti výběhů. Mimo oblíbená 
krmení žiraf, lvů, velbloudů a lemurů 
nesmějí chybět tradiční nosáli, klokani 
a plameňáci. Nově se letos můžete těšit 
na svačinku u gepardů, mravenečníci si 
pochutnají na hmyzí dobrotě a na závěr 
dne mlsní medvědi baribalové doplní 
atraktivní vlčí hodování. Každopádně se 
při komentování dozvíte mnoho zajíma-
vého z říše zvířat. 
Podrobnosti naleznete na našich webo-
vých stránkách.

Časopis Oryx si můžete stáhnout i na našich webových stránkách 
(www.zoo-olomouc.cz/app/ke-stazeni). 

LEMUŘÍ BABYBOOM
POKRAČUJE  
Vari černobílí, lemuři běločelí i lemuři tmaví se 
připojili ke svým kolegům s pruhovanými ocasy 
a všichni rozšířili své počty ve výbězích o malé 
neposedné přírůstky. Matka Vari je na své dva 
potomky tak pyšná, že je první dva týdny pečli-
vě hlídala v boudě a i teď, kdy už darebové řádí 
po celém výběhu, je velmi nerudná, když se při-
blíží ošetřovatel. Jakmile tedy návštěvník proj-
de vstupními turnikety, může pozorovat jedna 
mláďata za druhými. A že to rozhodně není nu-
da, potvrzují skupiny smějících se návštěvníků, 
které vydrží stát a bavit se skotačením malých 
„opičátek“ i řadu minut.
Křest jednoho z mláďat lemura kata byl třešin-
kou na dortu v bohatém programu připraveném 
na Hané pro skupinu knihovníků ze sedmi zemí 
Evropy. Ředitelka Knihovny města Olomouce 
RNDr. Lenka Prucková pokřtila mládě narozené 

 

v březnu jedné ze samic odchované v roce 2013 
v našem Centru pro chov lemurů, a to tematic-
kým jménem LIBRARY, které vybrali její zahranič-
ní kolegové. Malý chlupatý neposeda se sice asi 
nestane vášnivým čtenářem, ale třeba se zapíše 
do dějin jako první lemuří knihovník. Akce byla 
součástí programu Grundtvig v oblasti vzdělávání 
dospělých v rámci grantu Evropské unie, který 
Knihovna města Olomouce získala. Knihovníci 
osmi knihoven (mimo Knihovnu města Olomou-
ce i Finsko - Iisalmi, Polsko - Piekary Śląskie, 
Španělsko - Arucas na Kanárských ostrovech, 
Itálie - Řím, Turecko - Aydin, Chorvatsko - Korčula, 
Rakousko – Dornbirn) si předávají své zkušenosti 
se vzděláváním dospělých a ve dnech 
15. - 17.  dubna 2015 absolvovali návštěvu  
Olomouce, jako předposledního místa z výše 
zmíněných.
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10:00 nosál červený
10:30 plameňák růžový
11:00 gepard štíhlý
11:30 mravenečník velký
12:00 velbloud dvouhrbý
12:30 kočkovité šelmy
13:30 klokan rudý / psoun prériový
14:00 žirafa Rothschildova
14:30 lemur kata
15:00 vlk arktický / medvěd baribal



    
CO SE V ZOO UDÁLO

ZEBŘÍ KLUK JE NA SVĚTĚ
V polovině dubna, konkrétně 14. 4., 
jsme se konečně dočkali dlouho oče-
kávaného hříběte zebry Chapmanovi. 
Samici Tabby, která byla v hierarchii 
skupiny na spodních příčkách, se naro-
dil kluk a ona si tím na žebříčku velmi 
polepšila. Ostatní se k ní nyní chovají 
s výrazně větším respektem. Hřebeček 
se po narození zdál být trochu hube-
nější, ale pije jako duha, rychle se 
zaobalil a už je z něj kluk jak buk. Při
pobytu ve venkovním výběhu si mládě 
užívá volného prostoru nevázaným 
skotačením pod bedlivým dohledem 
starostlivé matky a od konce dubna se 
oba připojují ke zbytku skupiny.

ZA PŘÍRODOU 
DO ZOO
SASANKA LESNÍ
Sasanky nejsou jen mořští živočichové, 
které chováme v našich akváriích, ale
i rostliny z čeledi pryskyřníkovitých,
které rostou na všech světadílech - 
zejména  v mírném pásmu v Evropě, Se-
verní Americe a v Asii.  U nás se nejčastěji
můžeme potkat s teplomilnější sasankou
lesní a běžnou sasankou hajní, která se vy-
skytuje od Evropy až po Koreu a Severní 
Ameriku. Tato vytrvalá bylina s poléhavým 
oddenkem a bílými květy patří v našich le-
sích mezi první posly jara. V areálu zoo 
se s ní nyní můžete potkat na mnoha mís-
tech.

 
 

 

NOVÁ LEVHARTICE
    V NAŠÍ ZOO

V úterý 29. dubna v odpoledních hodinách do 
naší zoo přicestovala mladá samice levharta 
mandžuského jménem Suiyana , která se na-
rodila 25. 8. 2013  v Zoologické zahradě v Ústí 
nad Labem.  Její otec se jmenuje Rusher a její 
matka Kiara, Suiyana je 6. mládětem tohoto 
páru v Zoo Ústí nad Labem. Naše zoo chová ten-
to vzácný poddruh levhartů  již od roku 2001
a odchovali jsme celkem 12 mláďat. V sou-
časné době v novém pavilonu chováme samce 
Edwarda, samici Izabelu a jejich mládě, v lednu
narozenou Doubravku. S nově příchozí samicí 
bude tedy skupina čítat čtyři kusy. Samička  
bude dozajista posilou našeho chovu 
a doufáme, že odchová mnoho mláďat těchto 
ohrožených zvířat, kterých v přírodě žije již jen 
okolo padesáti jedinců.

 

 

 

VÝPRAVY DO 
HISTORIE ZOO
(Lidová demokracie, 25. dubna 1962)
JARO V OLOMOUCKÉ ZOO
Podle úsudku odborníků patří olomoucká zoo-
logická zahrada na Kopečku k nejkrásnějším 
z 12 zoo v republice. Je rozložena v lesnatém
přírodním terénu na posledním výběžku 
Oderských vrchů, kde zabírá 42 hektarů. 
S posledními teplými dny se probudilo jaro 
v zoo docela a o velikonocích se přišly podívat 
na nové přírůstky první hromadné návštěvy. 
Počítá se, že letos přibude ke 170 zvířatům 
ze všech světadílů ještě pštros, mufloni 
a někteří další zástupci evropské i exotické 
zvěře. V zoo byla dostavěna údolní přehrádka 
a pavilon opic se šesti boxy s výběhy a sto-
litrovým akváriem a upravují se ohrady pro 
vysokou zvěř. Na našem obrázku je zachycen 
divoký předek lamy - quanako. 

 

TERRY A BASTY ODJELI DO LIBERCE 
10. dubna dopoledne odjeli Terry a Basty 
narození 11. srpna 2013 rodičům Lily 
a Šimonovi do Zoo Liberec. Po celou dobu 
je mohli návštěvníci vídat v pavilonu še-
lem. Na rozloučenou dostali makety lus-
kouna a ďábla medvědovitého vyrobené 
z kartónových krabic. Kluci si s hračkami 
hravě poradili a během chvíle je „zardou-
sili“, tím to pro ně ale neskončilo, se svou 
kořistí si dál hráli, váleli se se zbytky kar-
tonů po zemi a přetahovali se o nejatrak-
tivnější kousky. Téměř dvouletí bratři, 
vážící každý kolem 150 kg a na první po-
hled už vypadající jako dospělí lvi, jsou 
třetím odchovaným vrhem tohoto rodičo-
vského páru a vzhledem k tomu, že naše 
zoo tyto lvy dlouhodobě úspěšně odcho-
vává, se těšíme na jejich následovníky. 
  

 
DĚTI DĚTEM
Dinari a Dayo, gepardí koťata narozená 
na Štědrý den 2014, dostali ve čtvrtek 
24. dubna dárek od svých lidských vrstev-
níků. Žáci a zaměstnanci ZŠ Vítězná Litovel, 
dlouholetí sponzoři zvířat v naší zahradě, 
se tentokrát složili a vybrali krásnou kula-
tou částku, kterou se rozhodli přispět na 
chov našich chlupatých darebů. Jako bonus 
jim přinesli i několik plyšáků a tenisáků, 
protože děcka mají vždycky větší radost 
z hračky, to je jasné jako facka. Koťata se 
k hračkám postavila po šelmovsku a k masi-
tému obsahu, kterým plyšáky vycpala oše-
třovatelka, se doslova probojovala. Dvě 
třídy dětí, které přispěly největší částkou, 
celou akci s nadšením pozorovaly a zážitek 
posléze okomentovaly na kamery příto-
mným televizním štábům. 



OHLÉDNUTÍ ZA AKCEMI 

 

VÍTE, ŽE...
… zebra Chapmanova nemá typické

černobílé zbarvení. Poznáme ji podle 
hnědavých mezipásů mezi tmavými 
pruhy a nažloutlé podkladové barvy.

… 

 .   . 

mořské sasanky patří společně s korály,
medúzami a dalšími živočichy mezi 
žahavce.

  

… lemur vari si v přírodě staví z větví 
v korunách stromů hnízda, ve kterých 
rodí i mláďata. 

            

 

1. 4. – 30. 5. 2015 
FOTOSOUTĚŽ 
O NE JHEZČÍ MLÁDĚ

V těchto dnech vrcholí fotosoutěž 
o nejhezčí mládě! Využijte pěkných dní 
a přijďte vyfotit některé z mnohých mlá-
ďat, která se prohání po výbězích v olo-
moucké zoo. Vyhrát můžete tablet, před-
platné MF DNES, knihy „ZOO OLOMOUC 
V OBRAZECH“ a další hodnotné dárky. 
Podrobná pravidla soutěže si můžete stá-
hnout na našich webových stránkách.
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8. 5. 2015 
18:30
VEČERNÍ MÁJOVÁ 
PROHLÍDKA

Máj vybízí k procházkám, a pokud ve 
Vás kvete láska ke zvířatům, jste zváni na 
podvečerní prohlídku s průvodcem, který 
se vás ujme na hřišti v areálu zoo.

POZVÁNKA DO ZOO

15. 5. 2015 
16:00
PŘEDZÁVODNÍ PROBĚHNUTÍ 
V ZOO OLOMOUC

Přijďte si zatrénovat před olomouckým Mattoni 
1/2Maratonem proběhnutím se v areálu zoo 
společně s profesionálním trenérem z Running 
Mallu. Těšit se můžete na komentované krmení 
gepardů v průběhu tréninku. Celé vstupné na 
trénink 70 Kč poslouží jako příspěvek na provoz 
olomoucké zoo.

2. – 6. 4. 2015
VELIKONOCE V ZOO
I přes nevlídné počasí proběhly velikonoční 
svátky se vší pompou. Návštěvníci využili 
nabídky čtvrtečních a pátečních velikonoč-
ních dílen, prohlédli si zboží na velikonočním 
jarmarku, upletli pomlázku, zašermovali si 
na dobovém řemeslném jarmarku, nebo sle-
dovali králičí skoky přes překážky. Třešničkou
na dortu byla víkendová komentovaná 
krmení deseti druhů zvířat.

25. 4. 2015
DEN ZEMĚ V ZOO 
aneb „Velká cesta psouních brášků“

Pozdravit se a zasoutěžit si s psouními souro-
zenci Tadeášem a Kryštofem přišlo přes pět 
stovek dětí. Na jednotlivých stanovištích 
si užili kopu legrace a zábavy. Celý den 
pro návštěvníky připravil DDM Olomouc.

25. 4. 2015
S VYSLOUŽILCI 
ZDARMA DO ZOO

Nabídky společnosti ELEKTROWIN ušetřit 
na vstupném 70 Kč využilo 264 osob, 
které dopravili do přistaveného kontejne-
ru nejen staré kuchyňské spotřebiče, ale
i žehličky, rádia a telefony. Děkujeme 
tedy všem, kteří se rozhodli šetřit přírodu!


