Novinky 2008
Večerní prohlídky
Vloženo: 29. 12. 2008

Večerní vánoční prohlídky v olomoucké zoo vstoupily do své druhé poloviny. Na jejich začátku, 20.
prosince, dávali lidé ještě přednost shánění dárků a jiným předvánočním aktivitám. Od 25. prosince se však
zájem veřejnosti o procházku večerní zoo výrazně zvýšil. 26. prosince navštívilo od 16.00 hodin zoo 544
osob, 27.12. 680 a 28. prosince 614 lidí. Zájem je jak o prohlídku zoo s průvodcem, tak i o prohlídku po
vlastní ose, se zastávkou ve stánku s občerstvením na vonný punč. Pozornost poutají mláďata, která se v
zoo nedávno narodila. V pavilonu opic je to čtrnáctidenní gibon zlatolící a dvojčátka o několik dnů
mladších kosmanů zakrslých.
Také denní návštěvnost lámala všechny rekordy zimní návštěvnosti z předchozích let. Během víkendu přišlo
do zoo téměř tři tisíce lidí. Od začátku roku si přišlo olomouckou zoo prohlédnout již 353 283 lidí.

Vánoční dárek
Vloženo: 19. 12. 2008

Děti ze ZŠ Hněvotín donesly svému kmotřenci, kterým je žirafí mládě, vánoční dárek v podobě mrkve,
jablek a dalších pochoutek. Děti se o svého žirafáčka Paula, kterého sponzorují pravidelně zajímají. Od
pracovníků zoo se dozvěděly mnoho zajímavých věcí o životě žiraf. Dnes mu také zazpívaly krásnou
vánoční koledu a popřály, aby se dožil vysokého věku, byl zdravý a hodně silný.

ZOO V OBRAZECH
Vloženo: 18. 12. 2008

Olomoucká zoo vydala reprezentativní publikaci autora Milana Kořínka nazvanou "ZOO V OBRAZECH".
Jejím cílem je na 120 stranách ukázat čtenářům zajímavý a pestrý svět zvířat tak, jak jej zachytil objektiv
fotografického přístroje. Fotografie zahrnují převážnou část zde chovaných skupin zvířat, z nichž byly
vybrány ty nejznámější, nejzajímavější, nejatraktivnější nebo naopak nejvzácnější druhy, které vám zde v
krátkosti představujeme. Doufáme, že tato kniha bude inspirovat všechny nadšené fotografy k jejich další
návštěvě zoologické zahrady i k mnoha novým a kvalitním fotografickým úlovkům. Věříme, že vám přinese
mnoho nových poznatků i poučení a vaše oblíbená zvířata navštívíte i v olomoucké zoo. Knihu lze
zakoupit přímo v zoologické zahradě Olomouc.

Poslední mládě
Vloženo: 17. 12. 2008

Pravděpodobně poslední mládě letošního roku se narodilo v pátek 12.prosince. Tento “titul“ připadl gibonovi
zlatolícímu. Jedná se o mládě, které je třetí generací gibonů zlatolících narozených v olomoucké zoo.
Zároveň je to již páté mládě zmíněného druhu, které zde přišlo na svět. Jeho matkou je Rony, narozená
rovněž v Olomouci, otcem je Tony, který pochází z jihlavské zoo. Chovatelky mu však říkají Hošík. Rony i
„hošík“ se stali rodiči poprvé. V ČR chová tento druh gibonů ještě jihlavská zoo, na Slovensku zoo v
Bojnicích a Bratislavě.

Živý betlém v Olomouci
Vloženo: 12. 12. 2008

Letošní vánoční trhy na Horním náměstí v Olomouci oživila po několika letech opět mini zoo. Tentokrát
byla umístěna na nádvoří radnice. V dřevěném altánku zde k vidění kozy kamerunské, dvě ovce valašky a
dvě lamy alpaky. Všichni dočasní obyvatelé altánku se rádi dají i pohladit. Zvířata jsou pod dohledem

pracovníků zoo, střídají se u nich každý den dvě chovatelky. Krmivo je pro ně dováženo ze zoo, denně se
odváží i odpad. Živý betlém mohou návštěvníci vánočních trhů na Horním náměstí obdivovat od 5. až do
23. prosince.

Večerní vánoční prohlídky 2008
Vloženo: 10. 12. 2008

Také letos budou mít návštěvníci olomoucké zoologické zahrady možnost prohlédnout si ji ve večerních
hodinách. Již tradiční večerní vánoční prohlídky zoo budou zahájeny v sobotu 20. prosince a ukončeny
v neděli 4. ledna 2009.
Kromě Štědrého dne a Silvestra, kdy se zoo uzavře již v 16.00 hod., budou mít návštěvníci zoo možnost
procházet krásně vyzdobenou a osvětlenou zoo až do osmi hodin do večera.
V sobotu 20. prosince v 10.00 hod. zde děti ze zooklubu a členové občanského sdružení Spolu ozdobí a
slavnostně rozsvítí vánoční strom. Vítaná bude i účast ostatních návštěvníků, kteří se mohou ke zdobení
stromu přidat. Na své si tak přijdou i ptáci, volně žijící v areálu zoo. Ozdoby budou zimním vylepšením
jídelníčku právě pro ně.
Zvídaví návštěvníci jistě uvítají možnost projít si zoo s průvodcem. Skupinové prohlídky budou probíhat
dvakrát za večer a to v 17.00 hod. a pro ty, kteří přijdou později, ještě v 18.00 hod.
V loňském roce po šestnácté hodině přišlo do zoo 2 362 osob, o rok dříve to bylo 2418. Uvidíme, zda se
letos podaří přilákat více návštěvníků. Zoo investovala do již stávajícího vánočního osvětlení a výzdoby
dalších 12 000, Kč. Vstupné je od 16.00 hod. jednotné a to 40, Kč na osobu. Bufet i restaurace v zoo jsou
otevřené, po romantické a pro někoho třeba i tajemné prohlídce zoo jistě přijde vhod zahřátí něčím teplým.
Bufet na terase vyhlídkové věže v zoo nabízí všem návštěvníkům nad 18 let věku jeden punč zdarma.

Mikuláš v zoo
Vloženo: 1. 12. 2008

V pátek 5. prosince mohou děti, které přijdou do zoo od dvou hodin odpoledne potkat Mikuláše i čerty s
andělem. Malí návštěvníci zoo, kteří jim řeknou básničku nebo zazpívají písničku, jistě neodejdou bez
sladké odměny. Po prohlídce zoo jistě přijde vhod zahřát se v restauraci Archa, kde je pro děti připraven další
program.Společně s Mikulášem zde mohou ozdobit stromeček, nakreslit si obrázek a přijde za nimi i živé
zvířátko ze zoo.
V 17.00 h Mikuláš s čertem a andělem rozdají dětem mikulášské balíčky, které si jejich rodiče mohou
zakoupit či rezervovat o provozního restaurace do čtvrtku 4. 12. 2008.
Tel: 585 155 287, 736 613 569

restaurace@archazoo.cz

Fotosoutěž "Podzim v Zoo Olomouc"
Vloženo: 1. 12. 2008

Vítězem fotosoutěže na téma "Podzim v Zoo Olomouc" se stal pan Ivo Dandul se snímkem nazvaným
"Melancholie".

2. místo
Vloženo: 1. 12. 2008

Matras Pavel
"Agama vousatá"

3. místo
Vloženo: 1. 12. 2008

Hanák Roman
"Hrátky"

4. místo
Vloženo: 1. 12. 2008

Glacner Jaromír
"Shark"

5. místo
Vloženo: 1. 12. 2008

Pavlas Martin
"Šikovné mimikry"

6. místo
Vloženo: 1. 12. 2008

Frait Tomáš
"Magické oko"

7. místo
Vloženo: 1. 12. 2008

Souček Karel
"Kondor královský"

8. místo
Vloženo: 1. 12. 2008

Koryčanský Martin
"Kozička"

9. místo
Vloženo: 1. 12. 2008

Mencnerová Darina
"Zimu zvládnu levou zadní"

10. místo
Vloženo: 1. 12. 2008

Pešinová Lenka
"Pohled"

Večerní vánoční prohlídky 2008
Vloženo: 28. 11. 2008

Večerní vánoční prohlídky olomoucké zoologické zahrady budou letos zahájeny v sobotu 20. prosince.
Pokladna zoo bude otevřena do 19.00 hodin, zoo se uzavře každý den ve 20.00 hodin. Populární prohlídky s
průvodcem začínají v 17.00 h a v 18.00 h. Vstupné do zoo bude od 16.00 h jednotné 40, Kč. Tak jako
každoročně, na Štědrý den a na Silvestra se večerní prohlídky nekonají, zoo bude otevřena, ale jen od 8.00
do 16.00 hodin.

Křtiny Kryšpíny
Vloženo: 27. 11. 2008

16. dubna se v olomoucké zoologické zahradě narodilo první mládě kočkodana husarského. Jeho kmotrem se
stal kolektiv redakce Týdeník Prostějovska. "Do peřinky" mládě dostalo deset tisíc korun a Týdeník také
vyhlásil soutěž pro své dětské čtenáře, aby vybrali pro mládě jméno. Zvítězil Kryšpín. Pohlaví mláděte se
však podařilo zjisti až den před křtinami. Matka se o svého potomka pečlivě stará, a protože nejevil žádné
známky nemoci, nebylo nutné je odchytávat. 26. listopadu však mládě dostalo identifikační čip a při té
příležitosti chovatelky zjistily, že je to samička. Následující den, při slavnostních křinách, dostala tedy jméno
Kryšpína. Křtin se zúčastnila celá redakce Týdeníku Prostějovska. Skupina složená z jednoho samce , čtyř
samic a malé Kryšpíny váhavě ochutnávala pro tuto příležitost speciálně připravený dort. Kmotry přinesly
ještě bednu mandarínek a hroznového vína, které se v následujících dnech stanou součástí jídelníčku nejen
kočkodanů husarských, ale i ostatních obyvatelek pavilonu opic v zoo.

Permanentní rodinná vstupenka do zoo
Vloženo: 24. 11. 2008

Rodinná permanentní vstupenka pro rok 2009 je od 23. listopadu v prodeji v pokladně zoologické
zahrady.Její hodnota zůstala stejná 900, Kč.Změna nastala v tom, že permanentka bude platit jeden rok ode
dne nákupu a je nabita na třicet vstupů do zoo.

DMS
Vloženo: 6. 11. 2008

/texty/dms

Významné osobnosti
Vloženo: 23. 10. 2008

/texty/osobnosti

Jako první do Archy nastoupila lama
Vloženo: 23. 10. 2008

Nová restaruace Archa na Svatém Kopečku zahájila program večerních koncertů vystoupením zpěvačky
Nadi Urbánkové. Podle slov tvůrců programu, má být zaměřen na posluchače střední a starší generace, pro
které příliš programů olomoucký region nenabízí. Restaruace archa se nachází v olomoucké zoo, a proto bylo
pro paní Urbánkovou přichystáno překvapení. Po první sadě písniček přivedla za ní na pódium zooložka
olomoucké zoo Dr. Liba Veselá, tříměsíční mládě lamy alpaky Molino Flíčka. Mládě se chovalo velmi
příkladně, nechalo se hladit i fotografovat a se svou náhradní maminkou vyslechlo koncert v naprostém klidu
až do konce.
Na příští měsíc chystají majitelé restaurace koncert Pavlíny Jíšové s hostem Pavlem Bobkem.
Také na tomto koncertu bude návštěvníkům představeno některé z ochočených zvířat olomoucké zoo.

Zajímavé stavby
Vloženo: 20. 10. 2008

/texty/zajimavestavby

ORYX
Vloženo: 15. 10. 2008

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nunc porttitor suscipit purus. Vivamus turpis
lectus, faucibus ut, lobortis ut, euismod laoreet, nisl. Nam suscipit enim ut turpis consequat sollicitudin.
Fusce dui neque, gravida id, nonummy id, dapibus condimentum, ipsum. Quisque nisl. Praesent pede felis,
facilisis vulputate, auctor ut, viverra a, justo. In pellentesque urna eu libero. Maecenas pretium ultricies
turpis. Integer venenatis ornare dolor. Cras vel ipsum. Mauris condimentum nulla vitae mi. Vestibulum
imperdiet ullamcorper nulla. Integer posuere risus volutpat nisl. Ut eget urna. Vestibulum dictum, turpis in
egestas dignissim, odio nunc pharetra felis, et luctus erat ligula sed neque. Phasellus auctor sem.
Pellentesque et eros. Curabitur tempor sem quis tortor. Curabitur lacinia elit. Donec suscipit. Duis id leo a
ipsum tristique pretium. Cras aliquet justo sit amet tellus. Etiam interdum, lacus consequat pulvinar
consectetuer, risus magna porttitor lectus, id feugiat nisi sapien vel nibh. Nulla bibendum. Curabitur ultricies
felis et massa. Ut sit amet lacus. Sed eu diam. Vivamus imperdiet lectus luctus elit. Aliquam erat volutpat.
Etiam adipiscing nisl a tellus. Etiam ut tortor. Quisque purus. Mauris convallis. Aenean leo ante, sodales id,
auctor a, cursus vitae, mauris.
Aliquam porta mi vitae tellus. In id nisi non nunc cursus eleifend. Integer egestas auctor lorem. Etiam dui
pede, egestas in, rutrum eu, adipiscing vel, quam. Suspendisse viverra tristique magna. Ut commodo augue at
nisi. Nunc eget lacus vitae turpis euismod hendrerit. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per
conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Suspendisse velit nisl, pharetra sed, euismod vel, tincidunt a, velit.
Vestibulum pellentesque volutpat enim. Aliquam nisl enim, molestie quis, tempus ac, congue vel, orci.

Komentované krmení

Vloženo: 3. 10. 2008

Komentované krmení zvířat v olomoucké zoo probíhalo v září již jen o víkendech. V říjnu bude pokračovat,
ale pouze o víkendových nedělích v nezměněném rozsahu. Začíná v 10.00 h u medvědů malajských, v
jedenáct hodin se komentuje krmení žiraf. Ve 13.00 h gepardi, v 14.00 h mravenečník čtyřprstý a v 15.00 h
ještě jednou krmení žiraf.

Den seniorů v zoo
Vloženo: 3. 10. 2008

1. říjen je Dnem seniorů. Členové klubů seniorů při odboru sociálních služeb a zdravotnicví Statutárního
města Olomouc mají tento den již několik let vstup do zoo zdarma. V letošním roce mohli senioři využít k
návštěvě zoo dokonce dva dny, 1.i 2. října. Ze 798 členů klubů nabídky využilo 138 starších lidí.

František opustil svou rodnou zoo
Vloženo: 2. 10. 2008

Dvouletý žirafák František ve čtvrtek 2. října, v časných ranních hodinách a po dlouhém přemlouvání,
nastoupil do připraveného transportního auta a vydal se na cestu za svými mladšími kamarády Otíkem a
Standou. Ti na něj už od úterý čekají v lublaňské zoo. Převoz zajišťuje zkušený Zdeněk Bárta ze zoo ve
Dvoře Králové nad Labem. Transport doprovázejí také dva chovatelé z lublaňské zoo, kteří přijeli sbírat
zkušenosti s nakládáním a převozem takto velkých zvířat.

Ota, Standa a František se vydali do světa
Vloženo: 30. 9. 2008

Na 630 km dlouhou cestu do hlavního města Slovinska Lublaně se dnes ráno vydali dva mladí samci žirafy
Rothschildovy Otík a Standa. Lublaňská zoo žirafy dosud nechovala,a tak příjezd odrostlých mláďat , která
budou tvořit prozatím jen samčí skupinu, je očekáván s velkou pozorností. Na tři samce z Olomouce zde
čeká zbrusu nová ubikace s výběhem. Příjezdu a vykládání se zúčastní dokonce i primátor města Lublaně.
Tři pracovníci lublaňské zoo přijeli do olomoucké zoo sbírat zkušenosti s chovem žiraf o dva dny dříve.
Dnešním dnem transport žiraf ještě nekončí,dopravce specialista na transporty zvířat, pan Zdeněk Bárta ze
zoo ve Dvoře Králové nad Labem, který dnešní transport označil za svůj 320., se obratem vrátí.Ve čtvrtek se
na cestu vydá ještě jednou s posledním žirafákem, populárním Františkem. Ve věku sedm měsíců přišel o
matku Lenu II. a musel se přizpůsobit životu ve stádu bez její podpory. Vše zvládnul na jedničku, a tak ve
věku dvou let bude následovat své dva mladší členy stáda do nového působiště.

Den sponzorů a přátel zoo
Vloženo: 29. 9. 2008

V sobotu 27.září se uskutečnil v areálu zoo již šestnáctý ročník sponzorů a přátel zoo. Zoologická zahrada
touto cestu každoročně děkuje všem, kteří nezištně podporují zoo a svým finančním příspěvkem přispívají na
krmivo pro "to své" vybrané zvíře. Zúčastnilo se jej 73 sponzorujících občanů a zástupců firem se svými
rodinnými příslušníky, celkem 308 osob. Započítány jsou i děti,zástupci tříd, sponzorujících svého oblíbence
například z výtěžků sběru papíru. Program "Dne" spočíval v prohlídce zoo, při které byly sponzorům
předvedeny ukázky komentovaného krmení zvířat. Řada z nich ráda využila k cestě po zoo služeb vláčku.
Od dvanácti hodin pokračoval program pro sponzory v hospodářské části zoo, kde kromě občerstvení čekala
na děti zvířátka vhodná na mazlení. Poníci, zakrslí králíci a morčata a malá ochočená lama alpaka. O rozruch
se zasloužili i pásovec a mravenečník čtyřprstý, kteří při objevování neznámého nového prostředí projevili
nečekanou rychlost a tak své chovatelky pořádně prohnali. Děti dostaly také volné vstupenky do lanového
centra Lanáček, kde mohly uvolnit přebytečnou energii a pořádně se vyřádit.

Osvěta
Vloženo: 24. 9. 2008

/texty/ochranaprirody

Škola v ZOO
Vloženo: 24. 9. 2008

Nabízíme:

interaktivní a zábavné programy pro výuku přímo v areálu zoo
komentované prohlídky zoo s průvodcem

Program ŠKOLA V ZOO:
je připravován ve spolupráci s pedagogy ZŠ
je určen pro žáky 1. stupně ZŠ
vychází z obsahu předmětů prvouka a přírodověda
je zaměřen na environmentální výchovu a osvětu
přispívá k osvojování prvků týmové spolupráce mezi žáky

Komentované prohlídky:
poskytují prohlídku s výkladem, který je veden zaměstnancem zoo
umožňují získat odborné informace o zvířatech i o jejich chovu v naší zoo
délku komentované prohlídky je možné stanovit individuálně

Mezinárodní organizace
Vloženo: 24. 9. 2008

/texty/mezinarodniorganizace

Stavy zvířat
Vloženo: 23. 9. 2008

/texty/stavyzvirat

Výroční zprávy
Vloženo: 23. 9. 2008

Výroční zpráva o hospodaření ZOO je zpracována ve formátu PDF, k jejímu prohlížení musíte mít na
počítači nainstalován software Adobe Acrobat Reader.
výroční zpráva 2011
výroční zpráva 2010
výroční zpráva 2009
výroční zpráva 2008
výroční zpráva 2007
výroční zpráva 2006
výroční zpráva 2005
výroční zpráva 2004

Ubikace pro malé šelmy a vlky
Vloženo: 17. 9. 2008

/texty/maleselmyavlci

Záchranná stanice
Vloženo: 17. 9. 2008

/texty/zachrannastanice

Sponzorování
Vloženo: 15. 9. 2008

Staňte se sponzory
I vy můžete podpořit dobrou věc a přispět na chov a výživu vzácných a ohrožených druhů zvířat, která
chováme v Zoo Olomouc.

Jak sponzorovat
Adopce zvířete v Zoo Olomouc obnáší jen několik málo kroků:
nejprve si vyberte z níže uvedeného seznamu zvíře, které byste chtěli sponzorovat,
zvolte částku, kterou byste chtěli na chov a výživu zvířete věnovat,
zašlete tyto údaje na emailovou adresu prikrylova@zooolomouc.cz, nezapomeňte prosím uvést
kontaktní údaje na vás či vaši organizaci (adresa, telefon, ...),
my vyhotovíme smlouvu, adopční listinu a vystavíme vstupenky do zoo a to vše vám zašleme na vámi
uvedenou adresu. Současně můžete získat informační cedulku, kterou umístíme na tabuli sponzorů
v areálu Zoo Olomouc.

Způsob platby
v hotovosti na Ekonomickém oddělení Zoo Olomouc (ve všední dny v době od 7:00 do 15:00)
převodem na účet č. 180 565 7389/0800, variabilní symbol 579. Do poznámky pro příjemce prosím
napište vaše jméno

Kontakt
Markéta Přikrylová, DiS.
Telefon: 585 151 600
Email: prikrylova@zooolomouc.cz

Návštěvnost
Vloženo: 15. 9. 2008

/texty/navstevnost

ZOO v ČR a na Slovensku
Vloženo: 15. 9. 2008

/texty/zoovcr
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300 000.návštěvník roku 2008
Vloženo: 5. 9. 2008

V pátek 5. září prošel branou olomoucké zoologické zahrady letošní 300 000. návštěvník. Stal se jím pan
František Němec z Rohova u Opavy. Do zoo se vydal na výlet se svou rodinou,manželkou Boženou a dcerou
Simonou. Spolu s nimi se na zvířata přijel podíval i jejich dvouletý yorkshirský teriér Matýsek. Němcovi
dostali tento den vstup do zoo zdarma a k tomu ještě vstupenku, která je platná celý rok,s dalšími deseti
vstupy. Nechyběla ani tradiční taška s propagačními materiály zoo. V loňském roce uvítala zoo svého
třístého tisícího návštěvníka již v polovině srpna.

Savci
Vloženo: 3. 9. 2008
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Rozloučení s prázdninami
Vloženo: 2. 9. 2008

V neděli 31. srpna se měly děti možnost rozloučit s prázdninami v olomoucké zoologické zahradě. Od 11.00
Do 15.00h zde probíhal program připravený Rádiem Haná. Jeho součástí byly křtiny malého samečka lamy
alpaky , který se v zoo narodil 20. července. V krabičce,do které se jména od dětí sbírala, se ocitlo asi sto
návrhů. Nejvíce se vyskytovala jména Filípek, Robin, Honzík ale i Tomášek. Tři děti navrhovaly jméno
Flíček. Porotě se líbilo nejvíce a k strakaté malé lamě se skutečně hodí nejlépe.
Mladý sameček, který je pro zdravotní problémy s nohama od narození odchováván uměle zooložkou Dr.
Libuší Veselou, se tak od 31. srpna jmenuje Flíček.

Hrošík Hugo
Vloženo: 29. 8. 2008

Rok a půl po populární Růžence se narodil hrošík liberijský Hugo. Přišel na svět v úterý 19. srpna v pravé
poledne. Je již šestým mládětem páru Blanka a Quido, kterým je oběma 22 let.
V zoo bylo ten den hodně návštěvníků, takže ti, kteří měli štěstí, mohli porod sledovat přes sklo jejich
výběhu.
Hugo měl při narození hmotnost 5,4 kg, přikrmován byl, na rozdíl od své starší sestry, jen několik dnů.
Pravidelně se však při kontrolách váží a koupe ve vaničce, což má velice rád.
29. 8., ve stáří 10 dnů měl Hugo hmotnost 8,4 kg. Hroší Otesánek přibral od doby svého narození 3 kg.
Mládě bude do dvou let žít se svou matkou Blankou. Je již jejím šestým potomkem. Poté koordinátorka
chovu hrošíků liberijských najde pro Huga nové působiště. Vzhledem k tomu, že v současné době vládne
mezi hrošíky liberijskými, chovanými v evropských zoo, nedostatek samců, bude o něj jistě velký zájem.
Navíc koordinátorka chovu samce z našeho chovu od rodičů Quida a Blanky opravdu potřebuje.

Prázdniny v zoo
Vloženo: 28. 8. 2008

Téměř třicítka dětí z Olomouce a blízkého okolí tráví poslední dny prázdnin v zoologické zahradě. Dům dětí
a mládeže ve spolupráci se zoologickou zahradou pořádá již léta příměstský přírodovědný tábor. Během
týdne mají děti možnost seznámit se s chodem zoologické zahrady a nahlédnout i do jejího zákulisí. Program
mají bohatý, kromě sutěží s přírodovědnou tématikou mají možnost své představy o ideální zoo ztvárnit z
přírodních materiálů v lesní části zoo. Účastní se péče o poníky a za odměnu je čeká i jízda na nich.
Společníky jim dělají také fenky bernských salašnických psů z chovné stanice v zoo. Během prohlídky
zázemní zoo, například mořských akvárií,mají také možnost pobesedovat se zkušenými chovateli a jsou jim
představena zvířata, která z nějakého důvodu musí být odchována umělě. Spousta zajímavých zážitků ze zoo
vede řadu dětí k tomu, že se účastní tábora již podruhuhé, někteří i potřetí.

Novinky ve výběhu makaků červenolících

Vloženo: 12. 8. 2008

Výběh makaků červenolících patří mezi nejzajímavější v olomoucké zoo. Jeho atraktivita spočívá v tom, že
návštvníci mohou výběhem procházet a vyměnit si tak role se skupinou makaků, kteří se na rozdíl od nich,
mohou pohybovat po celém výběhu,zatímco návštěvníci jen na vymezené stezce. Průchozí výběh opic je
stále mezi zoo ve střední Evropě raritou, podobný najdeme nejblíže v Holandsku a Dánsku. Otevřen byl 15.
dubna 2002 a od té doby prošel několika úpravami, které měly zajistit větší bezpečnost návštěvníků. Vinou
dvou vichřic, které se přehnaly nad zoo v roce 2008,se vyvrátilo nebo zlomilo několik smrků. Padající
stromy poškodily nejenom elektrické ohradníky a některé objekty ve výběhu, ale i lana, která slouží opicím
jako zábavné prvky ke šplhání a skotačení mláďat a opičího dorostu. Po odstranění stromů přišly na řadu
nutné opravy. Lana instalovali zkušení pracovníci Lanového centra Proud z Olomouce, kteří "lanovou dráhu
" pro opice stavěli i v předchozích letech. Mladí opičí samci se pokoušeli práci pracovníkům lanového centra
zpestřit svým obtěžováním. Chovatelům se je však podařilo usměrnit a práce byly za plného provozu,kdy
výběhem procházeli i návštěvníci, úspěšně dokončeny.

Malý kočkodan husarský
Vloženo: 1. 8. 2008

Skupina kočkodanů husarských v olomoucké zoologické zahradě se dočkala svého prvního potomka. Narodil
se 16. dubna. Jeho matkou je Nelli, která pochází z Tierpark Berlin. Do naší zoo přišla již březí spolu s další
samicí.Další dvě samice, tvořící tlupu, pocházejí z barcelonské zoo. Jediný samec ve skupině je původem ze
Zoo Ohrada. Pohlaví mláděte zatím není známé.

200 000. návštěvnice zoo roku 2008

Vloženo: 23. 7. 2008

Dvoustou tisící návštěvnicí roku 2008 se stala paní Jana Macháčková z Ústí nad Labem.Na výlet do zoo
přijela s manželem Jiřím a synem Jakubem. Rodina je na dovolené u příbuzných v Křišťálovicích u Bruntálu
a zoo se stala jedením z cílů jejich výletu.
Paní Macháčková dostala jako upomínku na tento den propagační materiály zoo a dalších deset volných
vstupenek , platných jeden rok.
Součástí programu pro Macháčkovi byla prohlídka zákulisí tropického jihoamerického pavilonu a rozhovor s
chovatelkou Hanou Dostálovou. Ta jim také umožnila pohladit si mravenečníka stromového a prohlédnout
si, pro odvážnější členy rodiny i nechat si dát kolem krku, dvoumetrovou samici hroznýše královského.
Závěrem se rodina šla ještě podívat na komentované krmení gepardů.

Lanové centrum Lanáček
Vloženo: 15. 7. 2008

V úterý 15. července bylo v areálu zoo slavnostně otevřeno dětské lanové centrum Lanáček. Je určeno dětem
ve věku tři až dvanáct let. Vybudovaný areál je motivován životem zvířat. Děti má oslovit především řadou
různorodých možností pohybu po netradčních překážkách. Víkendový zkušební provoz i úterní premiéra dala
tvůrcům a provozovatelům Lanáčku, Lanovému centru Proud, za pravdu. Děti mají o novou atrakci v zoo
opravu zájem. Lanáček je otevřený od 9.00 do konce provozní doby zoo. Vstupenka v hodnotě 50,Kč platí

jeden den. Bližší informace o otevírací době najdete na:
www.lanovecentrum.cz.

Dotyková zoo
Vloženo: 11. 7. 2008

Od 2. července mají návštěvníci zoo možnost tak jako již v předchozích pěti letech , prohlédnout si
dotykovou zoo. Nemusí zůstat jen u prohlížení, všech exponátů je možné se dotknout, pohladit, potěžkat. Na
zvídavé návštěvníky zde čekají vejce různých druhů exotických ptáků, schránky mořských mlžů, které se
staly potravou rejnoka siby skvrnité. Dále dikobrazí ostny, a peří ptáků. Jakou srst má lev, žirafa nebo jaugár
mohou zjistít pohlazením jejich kůže. Jsou zde vystaveny i lebky lvice a žirafy. Aby děti nebyly smutné, že
vidí již jen neživé části zvířat, pracovnice expozice pro ně mají připraveného i zakrslého králíka a dvě malá
morčata. Všechna zvířátka jsou krotká a je možné si je i pochovat. Na dotazy rády odpoví studenti, kteří v
expozici pracují.

Malých nosálů je již čtrnáct
Vloženo: 4. 7. 2008

Čilé medvídkovité šelmy, nosály červené, chová olomoucká zoo již od roku 1968. Za tu dobu se zde podařilo
odchovat pěknou řádku mláďat. Jen v letošním roce se jich čtyřem dospělým samicím narodilo již čtrnáct.
Pět nejstarších chodí již se svými matkami na procházku do výběhu. Moderní výběh , postavený v roce 2003,
dává těmto zvídavým zvířatům hodně možností, jak se projevit a návštěvníkům radost z jejich pozorování.

Za jedničky do zoo zdarma.
Vloženo: 27. 6. 2008

Na pátek 27. června zoo připravila akci pro děti, které budou mít na vysvědčení samé jedničky. Ty dostanou
na tento den volnou vstupenku. Jako první vstupenku získala žákyně 3. třídy Eliška Vychodilová z
Chomoutova, ZŠ Horka nad Moravou. Druhá byla absolventka 1. třídy Tereza Zlámalová z Dobrčic, ZŠ
Horní Moštěnice.

Malá žirafka se jmenuje ABÉNI
Vloženo: 25. 6. 2008

V úterý 24.6. proběhly v zoo křtiny mláděte žirafy Rothschildovy. Jejím kmotrem se stal Ing. Jiří Paroubek a
malá žirafa dostala jméno Abéni. Pravé africké jméno bylo vybráno z několika návrhů. Žirafka ke křtu
dostala kytici z větví, zeleninový dort i finanční příspěvek na další chov. Malá Abéni je již letošním třetím
odchovaným mládětem ve stádu žiraf Rothschildových, které je jedno z největších v Evropě.

Mláďata fenků
Vloženo: 24. 6. 2008

Dvě mláďata se fenkům narodila 20. května, je to již druhý odchov těchto malých psovitých šelem
pocházejících ze severní Afriky a Arabského poloostrova v naší zoo. Fenek je velmi dobře přizpůsobený
pouštním podmínkám. Vydrží velmi dlouho bez vody, nápadné velké trojúhelníkové uši mu slouží k
ochlazování. Tlapky má zespodu osrstěné jako ochranu proti horkému písku. Dožívá se okolo deseti let.
Mláďata v počtu 2  5 se rodí počátkem jara po 50  52 dnech březosti. V současné době lze mláďata fenků
spatřit v jejich ubikaci na pavilonu netopýrů.

Ahoj školo!
Vloženo: 12. 6. 2008

Konec školního roku se již kvapem přibližuje.Tak jako již několik let, budou mít děti, které navštíví zoo v
sobotu 21.června příležitost prověřit si své znalosti, které během školního roku získaly. Samozřejmě po
zvířátkovsku, tedy zábavnou formou. S případnými neznalostmi jim mohou poradit starší sourozenci i
rodiče. Za vynaložené usilí čekají na všechny účastníky soutěže drobné ceny. Soutěž ahoj školo, které pro
děti připravují a organizačně zajiťují pracovníci Domu dětí a mládeže v Olomouci bude probíhat od 10.OO
do 14.00 hodin.

Za samé jedničky do zoo!
Vloženo: 12. 6. 2008

Také v letošním školním roce připravila Zoologická zahrada Olomouc dárek pro žáky základních škol, kteří
dostanou na vysvědčení samé jedničky. V pátek 27.června budou mít všichni jedničkáři, kteří se u pokladny
zoo pochlubí svým krásným vysvědčením, vstup do zoo zdarma.
V loňském roce zoo navštívilo takových premiantů 87. Uvidíme, zda se v letošním roce podaří loňský počet
překročit. Upozorňujeme, že možnost vstupu do zoo za samé jedničky platí pouze v pátek 27. června.

Za lístky do ZOO se měnily opravdu historické kousky!
Vloženo: 10. 6. 2008

Olomouc – Akce „S vysloužilci i do ZOO“, kterou premiérově uspořádala ve spolupráci s olomouckou ZOO
společnost Elektrowin, se vydařila. Návštěvníci, kteří na Den dětí přišli do ZOO mohli vyměnit vysloužilý
elektrospotřebič za „volňáska“ pro dítě, nebo slevu v téže hodnotě pro dospělého.
„Oslovit zoologické zahrady, aby nám pomohly s informační kampaní o správném nakládání s vysloužilými
elektrospotřebiči, zpočátku mohlo vypadat trošku bláznivě“ říká ředitel zákaznického oddělení společnosti
Elektrowin Roman Abrham. „Jak se však v Olomouci ukázalo, byl to dobrý nápad. Nejen proto, že se
vysbíralo více než 200 starých spotřebičů, ale také proto, že jsme měli možnost oslovit další tisícovku lidí,
kteří se při návštěvě info stánku o problematiku živě zajímali“, dodává.
Mezi vysloužilými spotřebiči, které návštěvníci přinesli byly i kuriozity – například toustovač či vařič, u
kterých jejich majitelé odhadovali, že je mají doma někdy z padesátých let. Největší spotřebič, který se ve
sběrném kontejneru ocitl byla sekačka na trávu, lidé ale přivezli i mikrovlnné trouby a vysavače. Nejvíc bylo
rychlovarných konvic, fénů a kulem na vlasy.
„I my jsem byli mile překvapeni, že lidé vysloužilé spotřebiče přinesli. Přiznám se, že jsem byla k projektu
zpočátku trochu skeptická“, říká tisková mluvčí ZOO Olomouc Hana Labská. „Rádi bychom akci
zopakovali. Takovéto projekty, kdy jde o ochranu přírody rádi podpoříme,“ dodává.

Komentované krmení již denně!

Vloženo: 10. 6. 2008

Od června až do konce srpna letošního roku probíhá komentování krmení některých druhů zvířat v
olomoucké zoo již denně. Bylo rozšířeno a další druh zvířat, medvědy baribaly. Komentování jejich krmení
však probíhá jen ve všední dny.
Ostatní komentování probíhá v následující časovém rozvrhu:
10.00 h medvědi malajští,
medvědi baribalové  jen ve všední dny
11.00 žirafy
13.00 gepardi
14.00 mravenečník čtyřprstý
15.00 žirafy

Zoovláček je tu pro Vás!
Vloženo: 10. 6. 2008

Zoovláček v letošním roce zahájil provoz již o Velikonocích. Trasa,kterou vláček projíždí, zústává stejná
jako v předchozích letech. Služby vláčku lze využít každých dvacet minut, dobu čekání si děti mohou za
pěkného počasí zkrátit skákáním v nafukovací žirafě. Cena jízdy, která trvá přibližně 20 minut je jednotná
30, Kč/ osoba. Objednávky jízd pro skupiny na tel. čísle: 737921781 p. Svoboda.

Průtrž mračen zaplavila některé pavilony
Vloženo: 7. 6. 2008

Bouřka,spojená s průtrží mračen a kroupy,která se přehnala ve středu 4. června nad Svatým Kopečkem byla
spojená s průtrží mračen a kroupy. Na několik hodin poznamenala i chod zoologické zahrady. Voda se
dostala do pavilonu opic, zaplavila pavilon pro klokany a výběh pásovců.Ve výběhu makaků červenolících
voda podemlela plot. Hodně vody bylo i v hospodářské části zoo, kde se pod vodou ocitly i suchozemské
želvy.Chovatelé je naštěstí během největšího deště přenesli do sucha. V pavilonu šelem přišli na pomoc
chovatekám i návštěvníci, konkrétně středoškolačky z Boskovic. Všichni zvířecí obyvatelé zoo i návštěvníci
přežili průtrž mračen bez úhony. V 15.00 h byly odstraněny poslední následky náhlé záplavy. Chod zoo
nebyl ohrožen.

100000.návštěvník roku 2008
Vloženo: 3. 6. 2008

Letošní stotisící návštěvník prošel branou zoo v pondělí 2. června. Stala se jím paní Renata Otáhalová, která
přijela na výlet do zoo s manželem Marcelem a tříletou dcerou Isabel. Rodina žije v nizozemském městě
Dodrecht a nyní jsou na návštěvě u příbuzných v Přerově. Paní Renata uvedla , že v olomoucké zoo byla
naposledy před třiceti lety. Pro její dceru a manžela je to návštěva první. Stotisící návštěvnice dostala
propagační materiály zoo, volný vstup pro celou rodinu a volnou vstupenku na dalších deset návštěv zoo.
Podle slov šťastné výherkyně ji využijí, protože do České republiky jezdí několikrát ročně. Součástí ceny
byla také prohlídka zákulisí zoo s průvodcem, kterou se rodina rozhodla hned využít.

Dětský den v zoo

Vloženo: 28. 5. 2008

Nadcházející víkend bude v zoologické zahradě věnován dětem. Již v sobotu 31.5. začíná na dětském hřišti v
10.00 h Dětský den v zoo.Připraveny jsou hry a soutěže. Na své si přijdou i dospělí. Pro ně se nabízí možnost
prohlídky vozů Peugeot a soutěž pořádaná touto firmou. Odpoledne ve 14.00 h na horní terase pod
vyhlídkovou věží začíná Dětský den s Generalli. Soutěže a hry budou pokračovat zde.
V neděli 1.6. je možné přijít do zoo zdarma, pokud odevzdáte před zoo vysloužilý elektrický spotřebič v
rámci akce "Do zoo za starý elektrický spotřebič". Děti za něj dostanou volnou vstupenku.POkud spotřebič
přinese dospělý bude mít slevu v hodnotě dětské vstupenky.

Za starý spotřebič do ZOO!
Vloženo: 26. 5. 2008

Olomouc – Překáží vám doma stará žehlička, vysavač, rychlovarná konvice či jiný vysloužilý
elektrospotřebič? Přijďte na Den dětí – 1. června 2008 – do olomoucké ZOO a přineste ho! Zde
„vysloužilce“ můžete vyměnit za volnou vstupenku pro dítě či slevu ve stejné hodnotě pro dospělého. A ještě
dostanete dárek. Za malý elektrospotřebič menší za větší  hodnotnější. Akci pro vás ve spolupráci s
kolektivním systémem Elektrowin připravila olomoucká ZOO. Obě organizace totiž spojuje jedno – chrání
společně přírodu. Přidejte se i vy!

Mladý levhart se jmenuje Terry
Vloženo: 22. 5. 2008

V pátek 22. května se konaly křtiny osmého mláděte levharta mandžuského , které se v olomoucké zoo
podařilo odchovat. Tříměsíční sameček dostal od svého kmotra , pana Michala Sváka, majitele autosalonu
Peugeot,jméno Terry. Matkou Terryho je Izzy, která se narodila rovněž v olomoucké zoo v roce 2002. Otcem
se je Edward, původem z Prahy, který cestuje po námluvách mezi pražskou a olomouckou zoologickou
zahradou. Je nositelem velmi kvalitní genetické výbavy, a tak je žádaným ženichem ve všech zoo, kde je k
němu vhodná nevěsta.

Stotisící návštěvník roku 2008
Vloženo: 20. 5. 2008

Podle předběžných propočtů a samozřejmě pokud vyjde počasí, přijde do olomoucké zoo stotisící návštěvník
možná již o blížícím se víkendu. Co na něj čeká? Vstup do zoo bude mít samozřejmě tento den zdarma.
Kromě toho obdrží volnou vstupenku na dalších deset vstupů.
Dále dostane propagační materiály zoo a možnost nahlédnout do jejího zákulisí.

Paul dostal ke křtinám jedlou kytici
Vloženo: 13. 5. 2008

Hejtman Olomouckého kraje RNDr. Ivan Kosatík se stal v pátek v zoo kmotrem samečka žirafy
Rothshildovy. Mládě, které se narodilo 26.ledna 2008 desetileté Kimberley a pětiletému samci
Marcovi,dostalo od svých chovatelů jméno Paul. Jeho kmotrovi se toto jméno líbilo, a tak jej křtem potvrdil.
Mládě zatím přijímá jen mateřské mléko. Kyticí z větví,kopřiv a česnáčku lékařského hejtman pohostil
alespoň jeho matku a další samici Aminu, která dělá ve výběhu Kimberley a Paulovi společnost. Ve prospěch
svého svěřence hejtman věnoval ještě částku deset tisíc korun.

Prodloužený víkend v zoo
Vloženo: 13. 5. 2008

Prodloužený víkend se rozhodlo prožít hodně lidí v olomoucké zoo. Od 8.do 11. května přišlo 16 582
návštěvníků. 8.května museli zájemci o vstup do zoologické zahrady čekat ve dlouhé frontě, protože ani dvě
pokladny jejich nápor nezvládaly tak rychle jak bylo potřeba. V sobotu a v neděli již byl vstup do zoo
posílen o další pokladnu. Čekací doba klesla v době nejvyššího náporu už jen přbližně na deset minut.
Plynulému provozu také napomohla možnost parkovat na louce u parkoviště zoo. Využilo ji více než 1200
motorizovaných návštěvníků zoo. Někteří občané Svatého Kopečku oprávněně hleděli na louku,zaplněno
auty, na které se obvykle pasou srnky, s nelibostí. Vzhledem k tomu, že šlo jen o přechodné opatření,vzniklé
vlivem omezené možnosti parkovaní na Svatém Kopečku, buduje se zde kanalizační síť a jedno z parkovišť
slouží nyní jako sklad materiálu pro stavbaře, tuto skutečnost nakonec přijali. Po ukončení platnosti povolení
parkovat na této louce uvede zoo samozřejmě prostor do naprostého pořádku.

Siba skvrnitá  ozdoba mořských akvárií v olomoucké zoo
Vloženo: 11. 5. 2008

V nádrži o obsahu 17 000 litrů mořské vody mohou návštěvníci olomoucké zoo od května obdivovat novou
obyvatelku, samičku elegantního rejnoka sibu skvrnitou. Do zoo přicestovala až z Indonésie. Její cesta ve
speciálním vícevrstevném plastovém pytli trvala 36 hodin.
Po nezbytné aklimatizaci byla vypuštěna do expoziční nádrže. Jedná se o mladou samičku, zoo usiluje o
získání ještě jedné siby, tentokrát samce. Dospělí jedinci bez ocasu měří 2,5 m, včetně celého ocasu až 5 m.
Rozpětí křídel až 3,5 m, avšak obvykle do 1,8 m.
Výskytují se ve slaných vodách tropického a subtropického pásma. Západ Atlantického oceánu : od Severní
Karoliny v USA (v létě) až po Brazílii, včetně Mexického zálivu, a na východě od Mauretánie po Angolu.
Oblast Indického oceánu a západního Pacifiku : od Jihoafrické republiky a Rudého moře až po Havajské
ostrovy, Japonsko a Austrálii. Východní Pacifik : od Kalifornského zálivu po Peru, včetně Galapážských
ostrovů. Siba skvrnitá bývá obvykle pozorována v blízkosti pobřeží pevnin, ostrovů či atolů, v zátokách a

nad korálovými útesy v hloubkovém rozsahu od hladiny až do hloubky 80 m. Většinu času plavání tráví v
hejnu ve volné vodě, přičemž takto urazí velké vzdálenosti. Zajímavostí je její skákání z vody, kdy svým
letem proráží hladinu. Většinou zůstává na jednom místě nebo se alespoň do jednoho místa vrací.
Živí se garnáty, kraby, škeblemi,chobotnicemi, červy a malými rybkami. Sama je kořistí žraloků. Zvláště v
období porodu jsou vyhledávány samice, kterým jsou novorozená mláďata sežrána.
Dosahují hmotnosti až 230 kg.
Siba skvrnitá má tělo připomínající disk s trojúhelníkovitě zašpičatělými prsními ploutvemi, které mohou
někdy zapříčinit poplach, neboť, když je její prsní ploutev vzpřímeně vystrčena nad hladinu, připomíná
hřbetní ploutev žraloka. Disk je široký a zároveň krátký – na šířku je dvakrát delší než na délku. Ústa má
dobře umístěna na spodní straně hlavy. Ta s oblým zašpičatělým rypcem, který má funkci rydla a připomíná
zobák kachny, vytváří nebezpečnou zbraň proti bentickým živočichům. Siba skvrnitá má ústa vybavená
širokými, plochými zuby, které tvoří v každé čelisti ucelený pás na drcení tvrdých částí potravy. Za očima u
začátku prsní ploutve se nachází spirakulum (pomocný dýchací otvor, kterým proudí voda, pokud se
nepohybuje čí má tlamu plnou jídla). Pánevní ploutve jsou úzké a zakulacené, hřbetní ploutev malá a
nevýrazná. Ocasní ploutev nahrazuje velmi dlouhý bičíkovitý ocas. Za hřbetní ploutví má 2 až 6
nebezpečných jedových trnů. Její charakteristické zbarvení tvoří malé bílé tečky a kroužky na tmavším
nazelenalém až načernalém podkladu. Břicho je světlé až bílé. Siba skvrnitá nedosahuje žádného většího
významu v komerčním rybolovu, neboť existují i kvalitnější druhy masa. Je oblíbeným druhem v mořských
akváriích. Pro člověka je díky svému jedovému trnu samozřejmě potencionálně nebezpečná, ale ke střetům
nedochází.
Siby skvrnité jsou vejcoživorodé. Po 12 měsících březosti rodí jedno až čtyři mláďata o rozpětí 17 až 35 cm.

Soutěž o odchovek roku
Vloženo: 6. 5. 2008

Zoologické zahrady České a Slovenské republiky se od roku 1994 mohou zúčastnit soutěže "O odchovek
roku" a "O expozici roku" pořádané občanským sdružením Česká ZOO. Soutěží se pravidelně účastníme a v
minulosti jsme vyhráli nejednu cenu. Podobně tomu bylo i v letošním ročníku, kdy oetřovatel Roman
Miesler získal první místo v kategorii ptáci za odchov arasari zlatolícího a Hana Dostálová s kolektivem
spolupracovníků také získala první místo v kategorii savci za odchov mravenečníka čtyřprstého. Cenu v
zámku v pražské Troji předal ministr životního prostředí Martin Bursík a poslanec PČR Přemysl Rabas.
Cenu za první odchov mravenečníka čtyřprstého v České republice na snímku přebírá chovatelka Hana
Dostálová.

Konečně jaro!
Vloženo: 28. 4. 2008

Slunečné počasí uplynulého víkendu přilákalo do zoo značné množství návštěvníků. V neděli 27. dubna v
letošním roce poprvé překročil počet lidí,kteří si přišli prohlédnout zoo čtyři tisíce. Dopravní situaci
operativně řešila již na kruhovém objezdu v Samotíškách policie ČR.Do zoo se tak dostali všichni zájemci o
její prohlídku. V první květnové dekádě, díky svátkům a předpokládanému pěknému počasí, očekává zoo
další příliv milovníků zvířat. Na situaci je dobře připravena, ve spolupráci s Magistrátem města Olomouce a
pozemkovým fondem získala zoo povolení použít louku, která přiléhá k prakovišti u zoo rovněž jako
provizorní parkoviště. Toto povolení platí zatím do 8. května. Pokud bude zaplněno parkoviště u zoo, budou

mít možnost návštěvníci odstavit svá vozidla i na louce. Magistrát města nechal zbudovat na louku
provizorní nájezdy, které budou po uplynutí povolení k provizornímu parkování odstraněny.

Putování žabky Bufinky
Vloženo: 18. 4. 2008

Na oslavu Dne Země pořádá každoročně Dům dětí a mládeže v Olomouci ve spolupráci se zoo soutěž pro
děti v areálu zoologické zahrady. V letošním roce je tématicky zaměřena na ochranu obojživelníků z naší
přírody. Jmenuje se Putování žabky Bufinky.
Ochrana obojživelníků je také tématem letošní kampaně Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií,
která nese český název Žáby bijí na poplach.
Pro soutěžící je připraveno sedm stanovišt, na kterých budou plnit zajímavé úkoly. Dětem, tak jako obvykle,
mohou poradit rodiče. Za výsledky svého usilí na soutěžící čekají drobné odměny v cíli. S žabkou Bufinkou
bude možné putovat po zoo do 10.00 do 16. 00 hodin.

Plačtivé mládě
Vloženo: 16. 4. 2008

Další samička ze skupiny malp plačtivých se stala matkou. Svého potomka přivedla na svět 9.dubna.Jedná se
o druhé mládě tohoto druhu narozené v ZOO Olomouc a zároveň i v České republice. Ani v evropských zoo
nejsou malpy plačtivé příliš častými chovanci.
Matka se jmenuje Karla a pochází, stejně jako otec Simon z chovné farmy v Guyaně.
První mládě se narodilo v říjnu 2007 a dnes již chovatelé vědí, že je to sameček. Ve dvou skupinách žije v
zoo momentálně devět jedinců včetně mláďat.

Parkoviště u zoo
Vloženo: 10. 4. 2008

Návštěvníci, kteří pojedou do zoologické zahrady autem,mohou již od konce března opět používat parkoviště
přímo u zoo. Zájezdové autobusy mají vyhražené parkovací plochy u silnice na Radíkov, odkud jsou přes les
vyznačeny stezky, které dovedou zkratkou cestující přímo ke vchodu do zoo. Na Svatém Kopečku stále
probíhají práce na stavbě kanalizace, takže v některých místech může být doprava řízena semafory.
Nejspolehlivějším způsobem, jak se dostat do zoo, je použít autobus městské hromadné dopravy č. 11 nebo
zrychlený 111. Jedenáctka i autobus č. 111 mají výchozí stanici u Hlavního nádraží v Olomouci.

Aprílové hrátky se zvířátky

Vloženo: 9. 4. 2008

Dům dětí a mládeže v Olomouci ve spolupráci se zoologickou zahradou pořádal v sobotu 5. dubna v areálu
zoo soutěž pro děti s názvem Aprílové hrátky se zvířátky. V areálu zoo bylo podél obchůzkových cest
umístěno patnáct soutěžních otázek, rozdělených podle obtížnosti pro mladší a starší děti. Soutěžící rodiny si
mohly radit mezi sebou, takže v případě, že dotaz byl příliš těžký, rodiče mohli poradit svým ratolestem a
naopak. V cíli si své odpovědi sami překontrolovali a určili počet těch správných. Za své úsilí si pak přišli
vybrat drobnou odměnu. Startovní průkaz si vyzvedlo téměř dvě stě soutěžících, převládaly rodiny s
mladšími dětmi. Další podobrná soutěž proběhne 19. dubna při příležitosti oslav Dne Země. Soutěž nese
název Putování s žabkou Bufinkou a bude zaměřena na kampaň Evropské asociace zoologických zahrad a
akvárií , zaměřenou v letošním roce na celosvětově ohrožené obojživelníky, nesoucí český název Žáby bijí
na poplach !

Komentované krmení zvířat v zoo v roce 2008
Vloženo: 3. 4. 2008

Od soboty 5. dubna pokračuje olomoucká zoo již
v několikaleté tradici komentovaného krmení zvířat.Zvídavější návštěvníci tak budou mít možnost dozvědět
se o zvířatech další zajímavosti, které nevyčtou z informačních jmenovek u výběhů svých oblíbenců. Krmení
zvířat budou komentovat zkušení chovatelé
a odborní pracovníci zoo.
Program je následující:
10.00 h medvědi malajští
11.00 žirafy
13.00 gepardi
14.00 mravenečník čtyřprstý
15.00 žirafy
Od června, kdy bude až do konce srpna probíhat komentované krmení již denně, bude program rozšířen ještě
o další druhy zvířat.

Že by nás přešel humor?
Vloženo: 2. 4. 2008

Prvního dubna se v minulých letech telefony v zoo jak se říká doslova netrhly: lidé sháněli pana Vlka,
Pelikána, Čápa nebo Hrocha? Takových veselých telefonátů, kdy odpověď zněla, že na pana Hrocha

volajícícho bohužel nemůžeme přepojit, protože je právě v bazénu, nebo že pan Vlk nemá ve výběhu telefon,
bývalo na Apríla za celý den i třicet. Letos pouze dva. Sháňka byla po panu Vlkovi a Hrochovi. Lidé mají
zřemě jiné starosti než se bavit aprílovými žertíky, a tak se letos pan vrátný ,který přepojuje hovory z
ústředny moc nenasmál.

Největší medvěd kodiak v Evropě
Vloženo: 28. 3. 2008

20. února opustil olomouckou zoo medvěd kodiak Barbucha, který zde prožil téměř 25 let svého života. Jeho
novým domovem se stala zoo v německém Duisburgu. Zde se stal pro svou velikost středem zájmu
návštěvníků zoo. Pracovníci disburgské zoo zjistili, že Barbucha je v současné době největším medvědem
kodiakem v Evropě. Dosahuje hmotnosti téměř tisíc kilogramů. Dieta prý mu údajně neuškodí, ale svých
oblíbených pstruhů se v novém domově rozhodně vzdát nemusí. Barbucha se již spřátelil se svou novu
družkou dvacetiletou Winny a v bazénu , který je součástí jejich společného výběhu, prý řádí jako za mlada.
Podrobněji na: http://www.rponline.de/public/article/regional/niederrheinnord/duisburg

Kudy do zoo?
Vloženo: 27. 3. 2008

Na Svatém Kopečku stále probíhají práce na výstavbě kanalizace. Cesta k parkovišti u zoo je však již
průjezdná, značka zákaz vjezdu byla odstraněna. Návštěvníci, kteří přijedou autem, mohou prakoviště již bez
problémů použít. Autobusy lze odstavit na parkovištích podél silnice na Radíkov. Odtud vede lesem
označená stezka pro pěší přímo ke hlavnímu vchodu do zoo.

Výroční zpráva za rok 2007
Vloženo: 25. 3. 2008

Výroční zprávou za rok 2007 se zoologická zahrada Olomouc může pochlubit již od 7. března. Vydáno bylo
600 výtisků. Zájemci o podrobnější informace o olomoucké zoo si ji mohou zakoupit ve stánku se suvenýry
přímo v zoo nebo objednat na dobírku.Telefon: 585 151 600, p. Labská.
Cena 100, Kč

Informační jmenovky
Vloženo: 25. 3. 2008

Návštěvníci zoologické zahrady mohli již během Velikonoc zaznamenat, že u některých výběhu jsou nové
jmenovky, informující podrobněji o chovaných zvířatech. Tato inovace postupně proběhne v celé zoologické
zahradě. Na nové jmenovce najdete především fotografii zvířete,mapku jeho výskytu, název v českém,
anglickém a polském jazyce a samozřejmě i název vědecký. Piktogramy přehlednou formou sdělují základní
informace: v jakém biotopu zvíře žije, čím se živí, kolik měří a váží. Podrobnější informace o délce březosti,
počtu mláďat a délce života zvířete najdou zvídavější návštěvníci v psaném textu.

Zoovláček
Vloženo: 25. 3. 2008

Zoovláček v letošním roce zahájil provoz již o Velikonocích. Trasa,kterou vláček projíždí, zústává stejná
jako v předchozích letech. Služby vláčku lze využít každých dvacet minut, dobu čekání si děti mohou za
pěkného počasí zkrátit skákáním v nafukovací žirafě. Cena jízdy, která trvá přibližně 20 minut je jednotná
30, Kč/ osoba. Objednávky jízd pro skupiny na tel. čísle: 737921781 p. Svoboda.

Chladné Velikonoce
Vloženo: 25. 3. 2008

Zatímco v loňském roce přivítala olomoucká zoo během Velikonoc téměř dvacet tisíc návštěvníků, v
letošním roce jich během třech svátečních dnů přišlo necelé tři tisíce. Avizovaný dopravní kolaps na Svatém
Kopečku se tedy nekonal. Katarsrofický scénář, jehož se radnice obávala, ovrátilo špatné počasí a opakované
varování před cestou do těchto míst. Zvířata v zoo však špatné počasí neodradilo. Během víkedu přišla na
svět čtyři jehňata ovcí valašek.

Velikonoce v zoo
Vloženo: 21. 3. 2008

Na velikonoční svátky se v zoo připravují nejemon zaměstnanci, probíhá intenzivní úklid, doplňování a
výměna informačních tabulek a značení cest do zoo z odstavných parkovišť. Zvířata se přichystala rovněž.
Stádo koz kamerunských se rozrostlo 43 mláďat. Beránkovi plemena ovce kamerunská, který dostal jméno
podle svého dne narození Nový Rok, přibyly tři malé příbuzné. Ovce valašky k velikonoční tématice dodaly
zatím jednoho beránka. Stojí však za to. Svým zbarvením totiž připomíná psa dalmatina. Všechna jmenovaná
mláďata jsou se svými matkami ve výbězích. Kůzlátka koz kamerunských si děti mohou v jejich výběhu
dokonce pohladit.
Všem potencionálním návštěvníkům, kteří se rozhodnou o Velikonocích navštívit zoo doporučujeme,aby k
dopravě do zoo použili městskou dopravu, konkrétně autobus č. 11 od Hlavního nádraží.

Brigádníci z šesti zemí v zoo
Vloženo: 18. 3. 2008

Zoologická zahrada se intenzivně připravuje na očekávaný nápor návštěvníků v období velikonočních
svátků. Uklízejí se cesty v zoo, pavilony zvířat i venkovní výběhy. Zvláště ty, které neblaze poznamenala
nedávná vichřice Emma.
Vítanou pomocí pracovníkům zoo byla brigádnická pomoc mladých lidí,organizovaná UNESCO klubem
Olomouc. Mladí lidé z České republiky, Polska, Německa, Maďarska, Anglie a Turecka , kteří pobývají v
Olomouci v rámci projektu Mládež v akci, podporovaného Evropskou unií, prožili v zoo jedno dopoledne.
První část byla pracovní a spočívala v likvidaci následků vichřice. Brigádníci vyklízeli větve z velkého
výběhu opic makaků červenolících. Za odměnu si po vydatné práci prohlédli zoologickou zahradu.

Mládě vikuně
Vloženo: 6. 3. 2008

Tak jako všechny lamy, jsou i vikuně jihoamerickými příbuznými velbloudů. Žijí v nadmořských výškách od
3 500 do 5 500 metrů v travnatých horských stepích od jižního Peru přes Argentinu a Bolívii až po Chile.
Olomoucká zoo chová vikuně od roku 1999. Nejdříve zde žila jen samčí skupina, která sloužila jako
genetická rezerva pro případnou potřebu jiných evropských zoo, které tento druh, ohrožený vyhubením,
chovaly. V roce 2005 přijely do zoo dvě samice. Jedna z Dortmundu a druhá z Děčína.
23.2.2007 se narodilo první mládě ,samec, který musel být pro zdravotní komplikace těsně po porodu
odchován uměle. Dnes už má Carlos sourozence. 28.2. 2008 se mu narodila sestra. Jméno zatím nemá. Na
rozdíl od malého samečka, její život probíhá zatím bez problémů,matka se o svého druhého potomka pečlivě
stará.

Bezobratlí
Vloženo: 5. 3. 2008

Ryby
Vloženo: 5. 3. 2008

Plazi a obojživelníci
Vloženo: 5. 3. 2008

Ptáci
Vloženo: 5. 3. 2008

Orkán Emma řádil o víkendu i v zoo
Vloženo: 4. 3. 2008

Víkendová vichřice se přehnala zoologickou zahradou třikrát. Pokaždé za sebou zanechala spadané stromy a
poškozené výběhy zvířat. Naštěstí návštěvníci stačili zoo včas opustit ,a tak vichřice nezpůsobila žádné
zranění ani poškození života lidí. Zvířata přežila rovněž všechna. Pracovníci zoo nyní pracují na opravách
pokácených plotů a odstraňování spadlých stromů.K největším škodám došlo ve výběhu makaků
červenolících a kozorožců sibiřských. Škody, které Emma způsobila na majetku zoo jsou předběžně
odhadovány na sto tisíc korun.

Lenochodi byli pedikúře
Vloženo: 27. 2. 2008

Pár lenochodů, žijící v olomoucké zoo, absolvoval úpravu dlouhých drápů, které měli oba jedinci již značně
přerostlé.Takovou úpravu, která je nám lidem velice příjemná, by jinak celkem mírumilovná zvířata nebyla
ochotna podstoupit dobrovolně. Aby se předešlo jejich zbytečnému stresu,musela být k proceduře uspána.
Když už byla zvířata v narkóze, veterinářka MVDr. Lenka Chrastinová provedla celkové vyšetření jejich
zdravotního stavu. Zvířatům byla odebrána krev a také je vyšetřila pomocí ultrazvuku.

Únorový rekord
Vloženo: 25. 2. 2008

Slunečné počasí a neobvyklé teplo poslední únorové neděle inspirovalo řadu lidí k návštěvě zoo. Navzdory
potížím s dopravou na Svatém Kopečku si zoo přišlo prohlédnout 2286 lidí. Zajímavý je také počet psů, kteří
doprovodili své pány do zoo, přišlo jich 45.
V jednapadesátileté historii zoo je to rozhodně nejvyšší počet lidí, který kdy v únoru za den branou zoo
prošel.

Barbucha
Vloženo: 21. 2. 2008

Ve středu 20. února opustil olomouckou zoo medvěd kodiak Barbucha, který tu prožil téměř celý svůj život.
Narodil se začátkem roku 1983 v ZOO Rostock. Již koncem téhož roku, ještě jako odrostlé medvídě,
přicestoval do téměř zánovního medvědince v Olomoucké zoo.Zde na něj čekala medvědice Greta. Pár
mladých medvědů kodiaků měl být základem chovu tohoto největšího poddruhu medvěda hnědého v Zoo
Olomouc. Medvěd kodiak v přírodě žije na stejnojmenném ostrově Kodiak u Aljašky. Bohužel medvíďat se
nikdy nedočkali. Greta v roce 1998 po dlouhé nemoci uhynula. Od té doby je Barbucha sám. Olomoucká zoo
se mu snažila najít nové působiště, ale po léta neměla o něj žádná zoo zájem. Až nyní jej projevila
zoologická zahrada v německém Duisburgu. Žije tam osamělá starší samice. Oba starouškové tak dostanou
možnost prožít zbytek života společně. Přesun medvěda o hmotnosti 700 kg byl pro chovatel velkým
oříškem. Pro přesun bedny na tak velké zvíře musel být přizván autojeřáb. Bedna byla přistavena k východu
z vnitřní ubikace a v ní čekaly na Barbuchu připravené dobroty, které ho měly do bedny nalákat. V případě,
že by laskominy nezabraly, musel by být uspán a přesunut do bedny v narkóze. Naštěstí Barbucha nevydržel
dlouho odolávat pohledu na koláče, které na něj čekaly a do bedny vstoupil sám. Pak už následoval přesun
přepravky s těžkým nákladem autojeřábem do přistaveného auta německého dopravce. Přejeme Barbuchovi
aby se s novou partnerkou brzy zkamarádil a prožili spolu v duisburgské zoo pěkný zbytek života.

Kolik, co a za kolik?
Vloženo: 12. 2. 2008

Zoologická zahrada Olomouc chová téměř 400 druhů zvířat. Počet jedinců, kteří zde žijí, dosahuje k číslu 1
800. Takový počet jedlíků zkonzumuje samozřejmě značné množství potravy. Podívejme se na některá
zajímavá čísla z této oblasti, která uvádí výroční zpráva ZOO Olomouc za rok 2007:
v roce 2007 zvířata v zoo spotřebovala potravu v hodnotě 5 092 000, Kč. Nejvyšší částku ze shora
uvedeného "mají na svědomí" masožravci. Masa kuřecího, krůtího, skopového a hovězího zkonzumovali za
1 541 200, Kč. K tomu je nutné připočítat ještě částku 402 900, Kč , která byla použita na nákup králíků,
slepic, jednodenních kuřátek, hlodavců, křepelek a ryb, které jsou rovněž součástí jídelníčků masožravých
obyvatel zoo. Další významnou položkou je ovoce a zelenila. Na té si hlavně různé druhy opic pochutnaly v
částce 1 424 500, Kč. Výzmannou část jídelníčku býložravců tvoří granule a obiloviny. Těch skončilo v
žaludcích žiraf, antilop, zeber, kozorožců, oslů, koz a ovcí za 1 012 000, Kč. K tomu je nutné připočítat ještě
výdaje za seno a slámu v hodnotě 314 000, Kč. Různí potravní specialisté pak mají "na svědomí" částku 177
000, Kč za zkrmený hmyz.Hodnota mléčných výrobků , na kterých si zvířata v zoo během roku
pochutnávala, je 99 000, Kč. Další speciální krmivo Gamarus, což jsou sušení drobní korýši, se podává
plameňákům, a různým druhům vrubozobých ptáků například na podporu toku a rozmnožování. Tajemné
jméno Luvos má doplněk krmiva pro mravenečníky. Čtyři mravenečníci, žijící v olomoucké zoo,jej
spotřebovali za 24 000, Kč. Samozřejmě, že další nezbytnou součástí krmných dávek zvířat jsou vitamíny a
minerály. Hodnota těchto látek, podaných v roce 2007 chovancům zoo, je 37 000, Kč. Speciální položkou
jsou také náklady na krmení ryb , žijících v mořských akváriích. Žraloci, rejnok a řada krásných korálových
ryb projedli částku
95 000, Kč.
Zajímavou položkou je i částka,ktera byla vynaložena za vejce, tvořící také součást jídelníčků řady zvířat. Je
to 31 000, Kč. Poslední položkou, rovněž s trochu tajemnými názvy, je sypká směs pro drápkaté opice
Marmoset Jelly a Tamarin Cake. Hodnota nezbytného želé, na kterém si tamaríni, kosmani a další drápkaté
opičky pochutnávali, je 29 000, Kč. Náklady na jeden tak zvaný "krmný den" v ZOO Olomouc činily v roce
2007 13 951, Kč.

Žiraf v olomoucké zoo žije čtrnáct!
Vloženo: 11. 2. 2008

Samec Paul, který se narodil desetileté Kimberley 26. ledna,je jejím prvním mládětem. Také jeho pětiletý
otec Marc se stal otcem poprvé. Paul je již 42. mládětem druhu žirafa Rothschildova, které v olomoucké zoo
od roku 1980 narodilo.Tehdy dala slavná zakladatelka chovu žiraf v olomoucké zoo Lena život své první
dceři Anežce. Paul se má čile k světu, počáteční potíže s klouby již zmizely. Zatím je jeho jedinou potravou
mateřské mléko, ale po tom, co dostávají dospělí již začíná pokukovat a zkouší ochutnávat co jim chovatelé
nachystali dobrého.

Kudy do zoo
Vloženo: 5. 2. 2008

V médiích již byla několikrát zveřejněna zpráva o tom, že na Svatém Kopečku se buduje kanalizace, a proto
je přijezd na něj omezen. Nyní práce probíhají také v ulici Darwinova. Parkoviště u zoo slouží pro ukládání
materiálů potřebných pro stabvu, také z tohoto důvodu je dočasně uzavřené. K zoo auty se dostanou jenom
její zaměstnanci a zásobování. Pokud chcete navšívit zoologickou zahradu ještě do konce března, je to
možné. Je však nutné respektovat zákazy vjezdu v ulicích, které k zoo směřují. Návštěvníci mohou využít
parkovišť u Restaurace u Macků nebo další u druhé zastávky autobusu MHD. Pokud nechcete riskovat
pokutu, nejsnadnější způsob, jak se dostat do zoo je využít autobosu č. 11 a od zastávky dojít pěšky.

Poslední mládě roku
Vloženo: 1. 2. 2008

Dlouho očekávané mládě zebry se narodilo až poslední den roku 2007. Ráno našli chovatelé v boxu, kde
očekávala svoji težkou hodinku pětiletá zebra Dáša, hříbátko. Zebra Dáša pochází z plzeňské zoo, otcem
malé klisničky je o rok mladší Tyler z anglické zoo v Marwellu.
O své druhé mládě se Dáša dobře stará, na rozdíl od svého prvního potomka, kterého zavrhla hned po
porodu. Tyler se stal otcem poprvé.
Chovná skupina zeber Chapmanových byla sestavena v roce 2005 a poslední mládě roku 2007 je zároveň 15.
hříbětem tohoto druhu zeber narozených v olomoucké zoo. Chapmanovy zebry chová olomoucká zoo od
roku 1988.

Kotulové veverovití
Vloženo: 31. 1. 2008

Kotulové veverovití, další druh opic , žíjících v Jižní Americe, se mohou pochlubit rovněž novými přírůstky
ve své skupině. Na svět během ledna přišlo již sedm mláďat. Ještě další dvě samičky jsou březí, narození
svých potomků očekávají v nejbližší době.

Novinky z pavilonu opic
Vloženo: 30. 1. 2008

18.ledna se rodina tamarínů vousatých, drápkatých opiček původem z pralesů Jižní Ameriky, rozrostla o
další mláďata. Rodičovský pár Hope a Liso přivedl na svět již potřetí dvojčata. Bohužel jedno z mláďat
přežilo jen dva dny. Šestičlenná rodina,v čele s otcem Liso, se tedy stará o jedno mládě. Otec poměrně nerad

půčuje mládě na starost svým starším dětem, matka Hope je nenosí, do náruče se jí nový potomek přitulí
pouze při kojení.

Skvělá matka
Vloženo: 30. 1. 2008

Tamaríny pinčí,drápkaté opice povůdem z Jižní Ameriky chová olomoucká zoo od roku 1989. Od té doby se
zde narodilo již přes třicet mláďat těchto zajímavých opiček, kterým návštěvníci pro bílou hřívu, tyčící se jim
na hlávách, přezdívají pankáči. Matkou všech mláďat žijících ve skupině je dnes již sedmnáctiletá samička
Ella. 19.ledna porodila trojčata. Jejich otec Luc unyhul v listopadu loňského roku, a tak péči o mláďata
převzali starší sourozenci. K matce, tak jako u všech drápkatých opic, se mláďata dostanou jenom při kojení.
Jedno z mláďat nepřežilo protože se narodilo defektní, další uhynulo po několika dnech.Rodina tamarínů
pinčích je nyní tvořena z pěti samců,starších bratrů, matky Elly a třech starších sester nového mláděte.
Chovatele v zoo nyní čeká po dohodě s koordinátorem chovu tamarínů pinčích zajistit nepříbuzného samce,
nebo samici, kteří by pokračovali v chovu. Ve skupině se rozmnožuje totiž vždy pouze jeden pár, ostatní
členové skupiny jsou v tak zvané sexuální depresi.

Řeč čísel ze světa zvířat
Vloženo: 10. 1. 2008

Inventura zvířat se provádí v olomoucké zoo vždy k poslednímu dni v roce. Ta, která byla uzavřena k 31. 12.
2007 ukázala následující výsledky: savců žilo v zoo 634 kusů v 94 druzích. Ptáků 450 v 98druzích.Plazů 83
v 25 druzích, 17 obojživelníků ve čtyřech druzích. 430 ryb a paryb brázdilo vody mořských akvárií v
zoo.ZOO se může pochlubit také 84 druhy bezobratlých živočichů kterých je 184. Jedná se především o
korály, zévy,sasanky,ježovky a hvězdice zdobící mořská akvária a dále pavouky sklípkany a štíry.Celkem
tedy v olomoucké zoo žilo k 31.12. 2007 399 druhů zvířat v 1789 kusech. Hodnota všech zvířat činila 11 124
842, Kč.

Osud vánočních stromků
Vloženo: 8. 1. 2008

První vánoční stromky dorazily do olomoucké zoo těsně po svátcích.Ty,které se nepodařilo prodejcům
prodat,skončily jako zpestření jídelníčku velbloudů,jelenů,koz a kozorožců.
To co z krásných jedliček, boroviček a smrčků zbude putuje do výtopny na biomasu, která stojí rovněž v
zoo.Posledním úkolem stromků a zde jsou již využívány i stromky, které o vánocích zdobily domácnosti
obyvatel Olomouce a okolí, je zahřát obyvatele zoo. Jakmile jim opadne jehličí, projdou strojem
štěpkovačem, který z nich udělá tak zvanou štěpku, laicky řečeno velké piliny. Těmi se ve výtopně topí. V
současné době výtopna vyhřívá budovy v hospodářském dvoře, zimoviště afrických zvířat, pavilon opic a
šelem. Od podzimu roku 2007
i tropický jihoamerický pavilon.

Beránek Nový rok
Vloženo: 4. 1. 2008

První mládě, narozené v roce 2008 v olomoucké zoo na sebe tentokrát nedalo dlouho čekat.Beránek ovce
kamerunské se narodil přesně na Nový rok.Jeho chovatelky to inspirovalo natolik, že mu daly stejné jméno 
Nový Rok. Beránka mohou návštěvníci vidět ve výběhu ovcí kamerunských na dětském hřišti zoo.
V loňském roce přišlo v olomoucké zoo na svět 325 mláďat.

ZOO Olomouc 2007 v číslech
Vloženo: 3. 1. 2008

Začátek nového roku přináší již první zajímavá čísla, týkající se návštěvníků zoo. V roce 2007 prošlo branou
zoo 390 054 osob. Je to téměř o třice tisíc více než v roce předchozím. Zajímavý je také počet psů, kteří

doprovodili své páníčky do areálu zoo. Bylo jich 3471, v roce 2007
2362. Vzhledem k tomu, že vstupenka pro pejska stojí dvacet korun, je částka utržená na vstupném za psy
velmi potěšitelná.
Zájem o večerní vánoční prohlídky, které byly ukončeny prvního ledna také, zdá se, roste. Vánočně
osvětlenou večerní zoo si přišlo prohlédnout 2 679 lidí, v předchozím roce 2 418.

