Novinky
400 000. návštěvník
Vloženo: 27. 11. 2003

V letošním roce uvítala olomoucká zoo 400 000. návštěvníka 27. listpadu. Stal se jím čtyřletý Ondra Polách,
který přijel se svými rodiči Radkou a Radimem a sestrou Eliškou (2) až z Ostravy. Ondra , jak řekla jeho
maminka,je velký milovník zoologických zahrad, ostravskou zoo navšetěvují mnohokrát do roka.
Návštěva olomoucké zoo byla dárkem rodičů k Ondrově svátku.

Rodinná vstupenka
Vloženo: 27. 11. 2003

Pro rok 2004 připravila zoologická zahrada dva druhy rodinných vstupenek. Za 500, Kč,která je pro dva
dospělé a dvě děti, a za 700, Kč. Dražší vstuenka je pro dva dospělé a až čtyři děti. Vtupenky jsou již v
prodeji v pokladně u vchodu do zoo.

Levhart madžuský
Vloženo: 20. 11. 2003

20. listopadu se dožívá stáří jednoho měsíce mládě levharta mandžuského. Samička je již pátým mládětem,
které se v olomoucké zoo narodilo. V předchozích dvou vrzích tohoto zřejmě nejvzácnějšího druhu zvířat v
olomoucké zoo, přišli na svět vždy samec a samička. Starší sourozenci nového mláděte žijí nyní v různých
evropských zoo.Levhartu mandžuskému hrozí v přírodě vyhubení a je zařazen do programu evropských
záchranných chovů. Mládě s matkou je možné vidět ve vnitřním výběhu pavilonu šelem, zatím nejvíce v
ranních hodinách.

ZOO na podzim
Vloženo: 20. 11. 2003

Zoologická zahrada je otevřena denně od 8.00 hodin,v listopadu a prosinci je možné si zakoupit vstupenku
do 16.00 hodin a areál opustit o hodinu později. Některá zvířata jsou umístěna v zimovištích. Většina z nich
však chodí během dne na zdravotní vycházky.V zimovištích jsou již také všichni ptáci, pocházející z
tropických oblastí.
Vzhledem k tomu, že většinu zvířat je možné si prohlédnout v pavilonech, lze říci, že očím návštěvníků v
zimním období zůstává ukryto v tomto období asi 30% všech obyvatel zoo. Návštěvníci však jistě ocení
zimní šat zvířat a větší klid na jejich pozorování který zde nyní najdou. Výběh makaků červenolících je od
listopadu do konce března uzavřen.

Večerní prohlídky zoo
Vloženo: 20. 11. 2003

Vánoční večerní prohlídky zoo budou v letošním roce zahájeny 20. prosince a ukončeny 4. ledna roku 2004.
Večerní zoo si návštěvníci budou mít možnost prohlížet do 20 hodin, vstupenky se budou prodávat do 19.00
hodin. Zájemci o bližší informace se mohou zúčastnit prohlídky zoo s průvodkyní a to vždy v 16.30 a v
18.30 hodin. Večerní prohlídky se nekonají pouze 24.12.
a 31.12. V tyto dny se zoo uzavírá v 16.00 hodin.

Sponzoři ZOO Olomouc v roce 2003
Vloženo: 3. 11. 2003

V sobotu 27.září se v zoo sešli již po jedenácté přátelé a příznivci Zoologické zahrady Olomouc na Dni
sponzorů a přátel zoo. Částka, kterou sponzoři z řad občanů, žáků základních škol, studentů středních a
vysokých škol, různých sdružení,podnikatelé a firmy poskytli zoo v roce 2003 do tohoto dne byla: 565 764,
Kč. Hodnota naturálií  207 562, Kč.Jedná se o maso, těstoviny, krmivo, sklo, pracovní oděvy, potraviny,
zeleninu a ovoce z Hyermarketu Globus a Carrefour. Finanční sponzorský dar poskytlo 97 sponzorů, věcný
dar 22 sponzorů. Možnost reklamy na oplocení zoo využilo devět sponzorů.

Životní zážitek
Vloženo: 15. 8. 2003

Třístými tisícími návštěvníky olomoucké zoologické zahrady v roce 2003 se stali manželé Dana a Jiří
Tomčíkovi z Dolních Kounic u Brna. Do zoo přijeli jen tak na výlet, jak sami řekli. Poprvé zde byli před
dvaceti lety. Dnes už mají děti velké ,a tak přijeli opět sami.Ředitel zoo Ing.Slavotínek předal manželům
propagační materiály zoo. Vstup měli samozřejmě tento den zdarma a velým překvapením byla pro ně i
dvojice lvíčat, která je přišla rovněž přivítat a se kterými se mohli vyfotografovat. Pan Tomčík označil
možnost pohladit si pětiměsíční lvíčata za svůj životní zážitek.

Žraloci v novém akváriu
Vloženo: 31. 7. 2003

4.července v 11.00 hodin bylo slavnstně představeno veřejnosti již druhé obří akvárium pro žraloky v
olomoucké zoo. Jedná se o ojedinělou stavbu v České republice jak po stránce stavební tak i jejím změřením
na chov žraloků. Obsah nádrže je 42m3, nádrž je 9 metrů dlouhá 1,5 metru hluboká a 3,5 metru široká,
ledvinovitého tvaru. V současné době v ní žijí dva útesoví žraloci černoploutví a jeden bělocípý. Spolu s
nimi jsou v nádrži tropické útesové ryby. Celkový náklad na výstavbu, včetně dodané technologie je 6 325
000, Kč. Projekt na stavbu provedla firma Alfa Projekt Olomouc.Stavbu provedla firma INSTA Olomouc v
termínu od listopadu 2002 do dubna 2003.

Nosálové mají nové bydliště
Vloženo: 31. 7. 2003

v pátek 18. června byl v zoo slavnstně představen veřejnosti nový výběh pro medvídky nosály.Moderní
výběh bez mříží je ohrazen 1 m vysokým skleněným hrazením. Šikovným nosálům brání kromě skla v
opuštění nového bydliště elektrický ohradník. Ve výběhu žije šest nosálů červených.
Stavba byla vybudována nákladem 268 000, Kč.

Rodina gibonů černých má přírůstek
Vloženo: 31. 7. 2003

9. července se gibonům černým samici jménem Milouš a samci Kubulovi narodilo dlouho očekávané mládě.
Giboni černí v přírodě žijí od ostrova Chajnan, přes Indočínu do Thajska. Zbarvení druhu je velmi zajímavé,
máďata se rodí žlutohnědá, později tmavnou až do černé barvy. Dospělí samci jsou vždy černí , samice jsou
podle toho, odkud pocházejí, buď rovněž černé, v severním Vietnamu, kromě populace žijící na pobřeží, jsou
však samice tmavě žlutohnědé s černou čepičkou. Odtud také pochází makta mláděte, které byla do
Československa dovezena v roce 1987 soukromým chovatelem. Protože přibližně do třech let jsou obě
pohlaví černé barvy dostala mužské jméno Milouš. Až když se v dospívání začala barva její srsti měnit,
poznal chovatel svůj omyl. Dospělé zvíře daroval Zoologické zahradě Ohrada v Hluboké nad Vltavou.Do
olomoucké zoo přišla Milouš v roce 2000. Pohlaví mláděte, narozeného v oloucké zoo, zůstane také dlouho
neznámé. Jeho otcem je Kubula, první mládě gibona černého, které se v olomoucké zoo narodilo v roce
1997. Bžezost gibonů černých trvá 210 dnů. Tento druh opic je v přírodě ohrožen vyhubením a jeho chov v
zajetí je zařazen do Evropského záchranného programu.

Ukázky mláďat
Vloženo: 3. 7. 2003

V prázdninových měsících se mohou návštěvníci zoo účastnit denně již třetím rokem tak zvaného
Komentovaného krmení zvířat.Na šesti stanovištích prozradí zkušené chovatelky a průvodkyně olomoucké
zoo Květa Hildebrandtová
a Naděžda Veselá zájemcům čím se zvířata krmí, ale i další zajímavosti z jejich života. Začíná se v 10.00
hodin krmením kormoránů, následují v 10.30 medvědi malajští a hrošíci, o hodinu později velbloudi, v půl

jedné odpoledne dostávají maso tygři a hyeny. Ve čtyři hodiny si na odplední svačině před očima
návštěvníků pochutnají makakové červenolící. Žraloci se krmí jen dvakrát týdně ,a to v pondělí a v pátek ve
13.00 hodin.
Novinkou letošního roku jsou ukázky chovaných mláďat v 15.00 hodin. Hitem sezóny jsou lvíčata
Filodendron a Bromélie, která si mohou návštěvníci prohlédnout z těsné blízkosti. Snažit se neposedná
lvíčata pohladit však nedoporučujeme.Přece jenom zoubky mají malé šelmy již pěkně ostré.
Naopak lama, která je předváděna v pět hodin odpoledne, proti pohlazení nic nenamítá.

Křtiny Filodendrona
Vloženo: 1. 7. 2003

Čtyřměsíční lvíče, sameček Filodendron, se první prázdninový den dočkal křtin. Jeho kmotry se stali Filip a
Karel Augustinovi. Se jménem, které již mladý lev berberský měl od své chovatelky chlapci souhlasili.
Křtiny proběhly tak, že mu otec chlapců, pan Karel Augustin, uvázal modrou mašličkou a paní Zdeňka,
maminka chlapců, polila oslavence kapkou šampaňského. Tak jako jaguáří samička Adélka i Filodendron
dostal od svých kmotrů maso v hodnotě 20 000 korun.

Křtiny
Vloženo: 26. 6. 2003

V pondělí 23. června mělo svůj velký den mládě jaguára amerického. Tříměsíční samička dostala jméno
Adélka, po dceři svého kmotra MVDr. Jiřího Sokola. "Do peřinky" dostala ještě hovězí maso v hodnotě 15
000, korun a pískací hračky pro psy.
Adélka je černé barvy, stejně jako její rodiče Digit a Klára.

Ahoj, školo!
Vloženo: 17. 6. 2003

Aneb, "Co víte o tygrovi?" Dům dětí a mládeže Olomouc ve spolupráci se ZOO Olomouc pořádají v sobotu
21. června zábavné soutěžní dopoledne pro děti a rodiče. Soutěž Co víte o tygrovi? je pořádána v rámci
kampaně evropských zoologických zahrad za záchranu volně žijících tygrů.
Ve 12.30 h budou vítězům výtvarné soutěže Zvířata v zoo očima dětí předány na dětském hřišti ceny.
Program bude ukončen křtinami mláďat.

Stotisící návštěvnice 2003
Vloženo: 19. 5. 2003

Stotisící návštěvnicí v roce 2003 se stala paní Lenka Oulehlová, zástupkyně ředitelky mateřské školy na ulici
U dráhy 2 ve Šternberku. Do zoo přišla se 47 dětmi ze své mateřské školy a dalšími kolegyněmi. Děti z této
školy chodí do zoo na výlet minimálně jedenkrát ročně.
V loňském roce uvítal ředitel zoo Ing. Zdeněk Slavotínek stotisícího návštěvníka již 10. května.

Zvířata v zoo očima dětí
Vloženo: 12. 5. 2003

Dům dětí a mládeže Olomouc a ZOO Olomouc vyhlašují výtvarnou soutěž
Zvířata v ZOO očima dětí.
Kategorie:
MŠ, 1.a 2.tř, 3. 5.tř. 6. a 7. tř. 8. a 9., tř. ZŠ. Soutěžní práce ve formátu A3 a větším, libovolnou technikou
zasílejte poštou na adresu:
Zoologická zahrada Olomouc,Hana Labská, Darwinova 29,779 00 Olomouc

Za makaky červenolícími přímo do výběhu
Vloženo: 12. 5. 2003

Výběh pro opice makaky červenolící, který byl navržen tak, aby jím mohli návštěvníci procházet, je od
Velikonoc znovu otevřen. Od května již každý den a to: ve všední dny od 10.00 h do 17.00 h a o víkendech a
svátcích od 10.00 h do 18.00 h.
Prosíme návštěvníky, aby si před vstupem do výběhu uschvali do tašek všechny potraviny
i nápoje a v žádném případě nevyhledávali s opicemi kontakt. Krmení opic je přísně zakázáno.

Obří akvárium pro žraloky

Vloženo: 12. 5. 2003

Druhé obří akvárium pro žraloky v olomoucké zoo, tentokrát o obsahu 45 000 litrů mořské vody je ve stádiu
dokončení stavebních prací. Během května probíhá instalace techniky, filtrů, odpěňovačů atd. a aranžování
nádrže. Dalším krokem bude zkušební napuštění mořskou vodou a vytváření biologické rovnováhy.
Návštěvníci všechno mohou pozorovat již nyní akvárium není zakryto. Korály a rybami, případně novým
druhem žraloků bude nádrž osazena v červenci.

Velikonoce v zoo
Vloženo: 22. 4. 2003

V letošním roce navšívilo olomouckou zoo v pondělí velikonoční 12 058 lidí, což je nový rekord v počtu
osob, které prošly branou této zoo. Dosavadní rekord, z 1. května 2002, 11 960 osob se tedy udržel necelý
rok.

Komentované krmení a ukázky zvířat
Vloženo: 16. 4. 2003

O velikonočních svátcích zahájí olomoucká zoo komentovné krmení zvířat, které zde bude probíhat již třetím
rokem. V letošním roce je připravena ještě novinka  ukázky zvířat.
Protože jsou Velikonoce budou mít návštěvníci možnost prohlédnout a pohladit si kuřátka, králíky a kůzlata.
Během dalších víkendů se návštěvníci dočkají i lvíčat a dalších atraktivních mláďat. Chovatelka Hana
Dostálová do ukázek zařadí také provádění lam a poníků.

Časový harmonogram komentovaného krmení a ukázek zvířat
Vloženo: 16. 4. 2003

Zahájení: 19.  21. 4. Velikonoce
květen, červen, září  jen o víkendech a svátcích
červenec, srpen  denně
krmení kormoránů ( denně) 10.00 h
krmení medvědů malajských a hrošíků
( denně) 10.30 h
krmení velbloudů 11.30 h
krmení tygrů a hyen ( denně) 12.30 h
krmení žraloků a piraní
(pondělí  pátek) 13.00 h
ukázka a provádění poníků
(pondělí  pátek) 14.OO  14.30 h
( sobota  neděle) 13.00  14.30 h
ukázka chovaných mláďat (denně) 15.00 h
krmení makaků (denně) 16.00 h
ukázka a provádění lam (denně) 17.00 h

Terárium v novém
Vloženo: 4. 4. 2003

V pondělí 31. března bylo slavnostně otevřeno nově vybudované terárium v olomoucké zoo. V pavilonu
šelem, kde si mohli návštěvníci prohlížet plazy ještě v loňském roce, se staví druhé větší obří akvárium pro
žraloky. Plazi museli proto jeho výstavbě ustoupit. Nové prostory našli na tak zvané vyhlídce v pavilonu
žiraf. Nákladem 430 000, Kč zde byla adaptována místnost, která doposud sloužila jako zimoviště pro
jeřáby královské. Ti se přesunuli již na podzim do rovněž nového zimoviště pro ptáky. V současné době v
teráriu žije 29 plazů v devíti druzích.

Lemur černý a tamarín pinčí
Vloženo: 24. 3. 2003

Nejnovějšími přírůstky v pavilonu opic jsou v březnu narození dva lemuři černí a dvojčátka drápkatých opic
tamarínů pinčích.

Happy Lerbie Twiga

Vloženo: 12. 2. 2003

V úterý 11. 2. pokřtila paní Halina Pawlovská mladou samičku žirafy, která se v olomoucké zoo narodila 7.
listopadu 2002. Protože třiměsíční mládě již má jméno Lerbie, přidala k němu ještě Happy, aby byla šťastná
a Twiga, což údajně znamená ve svahilštině žirafa.

Zuzana 22 let!
Vloženo: 10. 2. 2003

29. ledna oslavila své 22. narozeniny nejstěrší žirafa nejen v olomoucké zoo , ale i v celé České republice.
Oslavenkyně se jmenuje Zuzana, v olomoucké zoo žije od svých osmi měsíců věku. Dala život sedmi
mláďatům, z nichž tři žijí rovněž v ZOO Olomouc. Je i babičkou. Pokud se dožije svých dalších narozenin,
stane se nejstariší žirafou, která kdy na území ČR žila.

První mládě roku 2003
Vloženo: 29. 1. 2003

Dlouho očekávaným prvním mládětem, které se v olomoucké zoo narodilo v roce 2003, je samička antilopy
přímorožce jihoafrického. Mládě je zdravé a zatím zůstává očím návštěvníku skryto v bezpečí teplého
zimoviště afrických zvířat. Samička se narodila v neděli 26. 1. a již ve středu k ní přibyl tentokrát sameček
stejného druhu antilopy.

407 586!
Vloženo: 8. 1. 2003

Olomouckou zoologicku zahradu navštívilo v roce 2002 407 586 osob. Hranici 400 000 se podařilo překročit
po druhé. Poprvé se tak stalo v roce 1999, kdy branou zoo prošlo 401 120 lidí.

