Novinky
Rekord zlomen!
Vloženo: 9. 12. 2002

Hranice návštěvnosti 400 000 osob za jeden rok byla v letošním roce po třech letech konečně překročena.
Poprvé se tak stalo v roce 1999, kdy si zoo přišlo prohlédnout 401 120 osob. V letošním roce byl 400 000.
návštěvník očekáván poněkud dříve. Původní odhady mluvily o polovině října. Vzhledem ke špatnému
počasí přišel čtyřstýtisící návštěvník do zoo až v prosinci. Vedením zoo bylo rozhodnuto,že slavnostního
přivítání se tentokrát netradičně dočká ten, kdo projde branou zoo jako 401 121. a zlomí tak rekrd z roku
1999. Stalo se tak v pondělí 9.prosince. Šťastnou "rekordmankou" , která na památku dostala od ředitel zoo
Ing. Slavotínka krásnou knihu Zvíře a propagační materiály zoo s stala desetiletá žákyně ZŠ na Svatém
Kopečku Veronika Dosoudilová.
Přišla na prohlídku zoo se svojí třídou. Očekával ji zde nejenom ředitel zoo, ale také primátor města
Olomouce Ing. Tesařík a jeho náměstek Petřík. Přestože celá třída se rekordním návštěvníkem stát nemohla,
ostatní děti dostaly alespoň drobné dárky jak od primátora, tak od ředitele zoo.

Zlatá vstupenka
Vloženo: 4. 12. 2002

Od 4. prosince byla uvedena do prodeje v Zoologické zahradě Olomouc Zlatá vstupenka pro rok 2003. Má
hodnotu 10 000, Kč a je určena pro zájemce z řad firem a institucí, které ji mohou nabídnout svým
zaměstnancům jako celoroční permanentku.

Rodinná vstupenka
Vloženo: 4. 12. 2002

Rodinná vstupenka do Zoologické zahrady Olomouc pro rok 2003 má hodnotu 500, Kč. Do prodeje v
pokladně zoologické zahrady je uvedena již od začátku prosince. Mnozí zájemci ji tak mohou využít i jako
jeden z vánočních dárků.

Mláďata narozená v roce 2002
Vloženo: 28. 11. 2002

1 tamarín pinčí
2 kotul veverovitý
1 lemur černý
1 lemur běločelý
6,1 přímorožec jihoafrický
1,1 adax
1,1 jaguár ( černá forma)
2 kočka bengálská
3 kočka krátkouchá
3 daman kapský
1,1 sob polární
1,1 kůň domácí  pony
2,2 koza kašmírská
2,1 nosál červený
1,0 lama alpaka
1,1 serval stepní
0,2 jaguarundi
1,1 levhart mandžuský
O,3 kočka amurská
1,2 koza škouborohá
2,2 kozorožec sibiřský
1,4 kozorožec kavkazský
výreček malý

kondor krocanovitý
toko Dekenův
1,0 velbloud jednohrbý
makak červenolící
mirikina obecná
0,1 žirafa Rothschildova

Večerní prohlídky zoo
Vloženo: 28. 11. 2002

Večerní prohlídky zoologické zahrady Olomouc budou zahájeny v letošním roce v sobotu 21. prosince.
Kromě Štědrého dne mohou návštěvníci obdivovat vánočně osvětlenou zoo do pondělí 30. prosince.
Prohlídky zoo s průvodcem se uskuteční ve dnech 21. 23. a 25.  30. prosince, vždy v 16.30 a v 18.30 hodin.
Vánoce v zoo zahájí slavnostní rozsvícení vánočního stromu a jeho ozdobení v sobotu 21. prosince v 10.00
hodin.
Vstupenky je možné zakoupit do 19.00 a zoo bude otevřena do 20.00 hodin.

Lvíče berberského lva
Vloženo: 16. 10. 2002

V neděli 13. 10. se narodilo mládě lva berberského.Rodiči jsou tříletá lvice Nella, narozená rovněž v
Olomouci a čtyřletý Benito, lev původem z madridské zoo.Nella se o své mládě dobře stará, přítomen je i
otec. Zatím není jasné, jakého pohlaví lvíče je.

Poděkování sponzorům zoo
Vloženo: 8. 10. 2002

V sobotu 5.října se v zoologické zahradě Olomouc konalo již desáté setkání sponzorů a přátel zoo. Setkání je
poděkováním za podporu, kterou sponzoři v průběhu roku zoo poskytují. V roce 2002 jich má olomoucká
zoo 97, ve srovnání s předchozím rokem je to o 30 více. Finannční hodnota: 904 000, Kč.Potěšující je
zejména zájem škol(17). Nejdéle sponzoruje psy dingo paní E.H., a to od roku 1995.
Mezi významné sponzory patří i hypermarket Globus, dále Terno, Carefour a Tesco Prostějov, kteří do zoo
dodávají čerstvě prošlé potraviny.

Další rekord v návštěvnosti
Vloženo: 11. 9. 2002

Zoologická zahrada Olomouc se letos těší opravdu velkému zájmu návštěvníků. V srpnu si ji přišlo
prohlédnout 80 325 osob a tím byl zlomen rekord v měsíční návštěvnosti z roku 1999. Čtyřstého tisícího
návštěvníka zoo očekává začátkem října.

Třístý tisící návštěvník
Vloženo: 12. 8. 2002

Zatímco v loňském roce přivítala zoo třístého tisícího návštěvníka až 8. října,letos prošel její branou již 12.
srpna. Stal se jím Tomáš Novotný (19) z Teplic. Do zoo přišel se svou přítelkyní Kateřinou. Tomáš je zde na
prázninách u svého dědečka. Do zoo chodí každoročně, líbí se mu všechna zvířata. Při svých návštěvách zoo
nikdy neopomene vyjít na vyhlídkovou věž.

Výběh makaků červenolících dočasně uzavřen
Vloženo: 9. 8. 2002

Od 9. srpna bude výběh pro makaky červenolící, průchozí pro návštěvníky dočasně uzavřen. Budou v něm
provedeny úpravy, aby byl znemožněn kontakt lidí s opicemi.

Křtiny levhartů
Vloženo: 9. 8. 2002

Isabela a Natálka, tak se jmenují dvě mladé samičky levharta mandžuského, které se 26. května narodily v
olomoucké zoo. 8. srpna jim tato jména dala jejich patronka, olomoucká tenistka Petra Novotníková.

První mládě

Vloženo: 1. 8. 2002

Ve čtvrtek 25. července se tlupa makaků červenolících rozrostla o první mládě. Protože se matka o svého
potomka dobře stará a pohybuje se v prostoru větším než jeden hektar, ještě dlouho nebude známo jakého je
mládě pohlaví.

Dvoustý tisící návštěvník
Vloženo: 2. 7. 2002

Dvoustou tisící návštěvnicí letošního roku se stala desetiletá Alenka Hrabánková z Petrova nad Desnou.
Společně se svým bratrem Ondrou je v prvních prázdninových dnech na návštěvě u své olomoucké tety paní
Blanky Vackové. Paní Blanka vzala Alenku Ondru a svého malého syna Josefa na výlet do zoo. Všichni
dostali tento den vstup zdarma, Alenka si odnáší ještě tričko a propagační materiály zoo.

Stotisící návštěvník 2002
Vloženo: 10. 5. 2002

V pátek 10. května ve 12.00 hodin prošla branou zoo stotísící návštěvnice v letošním roce. Stala se jí paní
Jana Dědková z Březnice. Do zoo přijela s rodinou, manželem Karlem a synem Karlem.
V olomoucké zoo byli všichni poprvé. Vstup do zoo měla rodina zdarma a na památku obdržela paní
Dědková propagační materiály olomoucké zoologické zahrady. Pro srovnání, v loňském roce přišel do zoo
stotisící návštěvník až 2. června.

Rekordní návštěvnost
Vloženo: 3. 5. 2002

Ve středu 1. května 2002 prošlo branou zoologické zahrady 11 960 lidí. Tento rekord překonal pondělí
velikonoční v roce 2000, kdy si zoo přišlo prohlédnout 10 119 příznivců zvířat."Tahákem" letošního roku je
nový průchozí výběh pro opice makaky červenolící.

Výběh pro makaky červenolící
Vloženo: 15. 4. 2002

Od pondělí 15. dubna je nový výběh pro makaky červenolící přístupný i veřejnosti. Protože opice si na čilý
ruch ve svém teritoriu musí nejdříve zvyknout, bude výběh možné projít ve všední dny od 8.00 do 15.00 h. O
víkendech od 8.00 do 18.00 hodin.
ZOO žádá návštěvníky, kteří se rozhodnou vypravit se za makaky, aby dodržovali bezpečnostní opatření,
uvedená na informačních tabulích
u vstupu do výběhu.

Slavnostní otevření výběhu pro makaky
Vloženo: 12. 4. 2002

V pondělí 15. dubna v 10.00 hodin bude slavnostně otevřen nově vybudovaný volný výběh pro opice
(makaky) v zoologické zahradě na Sv. Kopečku.

