Novinky 2015
VEČERNÍ VÁNOČNÍ PROHLÍDKY
Vloženo: 16. 12. 2015

19. 12. 2015  3. 1. 2016 (kromě 24. a 31. 12.)
Už se těšíte? Začínáme v sobotu 19.12. v 16:00 hodin. Kdo se nebojí tmy a chce si užít zoo zase trochu jinak má skvělou příležitost. Vždycky něco nakrmíme,
ledacos se dozvíte a na to co vás zajímá se můžete zeptat.
Průvodce vychází z dětského hřiště v areálu zoo 19. – 23. 12. v 16:00 a 18:00, 25. 12.  3. 1. (kromě 31. 12.) v 16:00, 17:00 a 18:00

KDYŽ PŘÍRODA ZDOBÍ  VÁNOČNÍ DÍLNY
Vloženo: 16. 12. 2015

19. a 20. 12. 2015
11:00  14:00
Poslední adventní víkend je před námi. Základem tohoto období je pohoda a dobrá nálada, jako nejdůležitější ingredience jedinečné atmosféry vánočních příprav.
Protože to víme, budou jako vždy součástí Vánočních dílniček V Restauraci Pod Věží. A co se bude letos vyrábět? Třeba něco takového?

VÁNOCE V ZOO
Vloženo: 25. 11. 2015

Svátečně oděná zoologická zahrada i letos nabízí klidnou a pohodovou vánoční atmosféru uprostřed přírody a zvířat všech možných druhů, velikostí a
barev.

19. 12. 2015, 10:00
STROM PRO ZVÍŘATA
Dárky přinášejí radost nejen lidem, ale i zvířatům. V zoo je to známá věc, proto je jasné, že nesmí chybět Vánoční strom pro zvířátka, kde bude něco dobrého i pro
ta, která nemá zahrada v inventuře. Vánoční strom opět najdete téměř u vchodu do zoo. A jaké vánoční ozdoby na něj patří? No přece jablíčka, šišky, lojové koule,
oříšky, zkrátka vše, v čem je zrní, slunečnice a další ptačí a veverčí dobroty. Oficiální zdobení proběhne v sobotu dopoledne za tradičního přispění DDM Olomouc.
Dál ale můžete přidávat cokoli, co na stromek patří, kdykoli budete chtít.

19. a 20. 12. 2015, 11:00  14:00
KDYŽ PŘÍRODA ZDOBÍ  VÁNOČNÍ DÍLNY
Správné Vánoce začínají už přípravou na samotný Štědrý večer. Výzdoba je neodmyslitelnou součástí těchto svátků a je jen otázkou vkusu a smýšlení každého, jaký
styl je mu bližší. Pravdou však zůstává  jedinečná vlastnoruční výroba a možnost použití přírodních materiálů jsou zárukou skvělého výsledku. Zoo Olomouc je
přírody plná, a tak už tradičně nabízí i možnost využít zdejších zdrojů pro vlastní tvorbu. Vánoční dílny v Restauraci Pod Věží jsou plné tvůrčí atmosféry a výtečný
punč místní výroby je zdrojem neomezené inspirace. Nejen oblíbené ovečky z rouna, ale i ozdoby ze šišek a peříček Vám doma připomenou, že radost a štěstí se
často skrývá v maličkostech.

24. 12. 2015
VÁNOČNÍ DÁREK PRO NÁVŠTĚVNÍKY
Děti Vánoce milují, to je jasné. I dospělí si ale zaslouží trochu radosti. Zoologická zahrada Olomouc jim připravila dárek, který si mohou rozbalit už přes den.
Dětské vstupné pro všechny, kteří už nejsou školou povinní. Zanechejte spěchu a vydejte se do míst, kde si sváteční čas a tento jedinečný den skutečně vychutnáte.
A děti vezměte s sebou….

19. 12. 2015  3. 1. 2016 (kromě 24. a 31. 12.)
VEČERNÍ VÁNOČNÍ PROHLÍDKY
Vánoční výzdoba v přírodním duchu doplněná decentním osvětlením, které vyvolává v člověku idylickou sváteční pohodu. Všudypřítomný klid působící jako
balzám pro duši, a pokud napadne sníh, zářící bílá všude kolem. To je zoo koncem roku. Chladné venkovní počasí je kompenzováno příjemně vytopenými pavilony
a teplým punčem v Restauraci Pod věží. Komentované prohlídky jsou v tuto dobu pověstnou třešinkou na dortu. I letos navíc budou prodlouženy až do 3. ledna.
Průvodce vychází z dětského hřiště v areálu zoo 19. – 23. 12. v 16:00 a 18:00, 25. 12.  3. 1. (kromě 31. 12.) v 16:00, 17:00 a 18:00

SVÁTEČNÍ OTEVÍRACÍ DOBA POKLADEN
1. – 18. 12. / 24. a 31. 12. 9:00  16:00
19. 12.  3. 1. (kromě 24. a 31. 12.) 9:00  18:30
Areál bude otevřen do 20:30

ŽIRAFA ABENA ODCESTOVALA DO TURECKA
Vloženo: 24. 11. 2015

Letošní rok se u našich žiraf nesl ve znamení překračování rekordů v počtu chovaných kusů, které se narozením čtyř mláďat postupně ustálily na 22 kusech. Tato
skutečně nebývalá velikost našeho stáda, návštěvníky kvitovaná pochvalným mručením, ovšem přinesla jen málo radosti oběma chovným samcům, kteří jsou díky ní
stále odděleni od samic. I zaměstnancům přináší zvířata výrazně méně radosti, když se nemohou množit. Intenzivní vyjednávání naštěstí přineslo své ovoce a
evropský koordinátor chovu tohoto ohroženého poddruhu umožnil odvoz dvou našich kusů do Turecka. První samice, čtyřletá Abena, byla 23. 11. po obědě úspěšně
naložena a dopravce s ní opustil brány naší zahrady. Přejeme klidnou cestu a krásný život v novém domově!

PODZIM V ZOO OLOMOUC
Vloženo: 10. 11. 2015

Zdravíme všechny milovníky přírody a doporučujeme využít mimořádně teplého počasí, které má vydržet celý tento týden, k návštěvě naší zahrady. Letos je možné
si u nás vychutnat podzimní přírodu v obzvlášť krásných barvách. Teplomilní ptáci a africké antilopy, jsou sice už zazimovaní, ale místo oryxů se v jejich výběhu
prohání zebry i s teprve tři týdny starou dcerkou. A pro změnu jiná zvířata, například tygři a levharti, kteří pochází z chladnějších oblastí a v létě se více schovávají,
jsou v tuto dobu mnohem aktivnější, a to i s koťaty. Dovádění mláďat třeba s halloweenskými dýněmi nebo jinými hračkami je nepopsatelný zážitek. Vstupné má už
jen velmi příjemnou mimosezónní výši a ušetřené peníze můžete v restauraci Pod Věží utratit za punč a svařené víno, které si v létě neužijete. Tak přijďte, rádi Vás
uvidíme!

ROZLOUČENÍ S AMINOU
Vloženo: 2. 11. 2015

I smutné zprávy jsou součástí života a ani zoologické zahradě se nevyhýbají.

V noci z pátku na sobotu zemřela ve věku 21 let a jeden den naše momentálně nejstarší žirafa Amina. Důvodem úmrtí bylo selhání oběhového systému v důsledku
vysokého věku. Amina byla v naší zoologické zahradě uměle odchována ošetřovateli, protože ji po narození její matka nepřijala. Svým náhradním rodičům jejich
láskyplnou péči několikrát oplatila odchovem vlastních mláďat, a to s příkladným přístupem vzorné matky.
Návštěvníci ji v průběhu sezóny 2015 vídali ve výběhu v novém Africkém Safari, společně s třemi matkami a mláďaty z letošního roku. Plnila tu funkci moudré
„babičky“ a většinou se vydávala jako první prozkoumat, jestli je ve větší blízkosti pozorovatelů u nového oplocení bezpečno. Svou odhodlaností tak leckdy
přesvědčila i ostatní, aby přišly a dopřály lidem prožít si monumentálnost těchto největších afrických savců skutečně z první ruky.

PRUHOVANÁ „PLAVOVLÁSKA“
Vloženo: 2. 11. 2015

Ve středu 21.10. se nám narodila letos druhá malá zebra Chapmanova. Tentokrát je to samička a zadní část těla má výrazně světlejší než její starší kolega narozený v
dubnu. Maminka Dáša se o ni vzorně stará v jejich soukromém kotci uvnitř stáje, ale při pěkném počasí navštěvují i venkovní výběh společně s otcem Tylerem.
Prvním druhem tohoto pruhovaného lichokopytníka v olomoucké zoo byly zebry Grévyho. Postupně se přes zebry bezhřívé, jejichž chování se ukázalo jako velmi
problematické, chov ustálil u zeber Chapmanových. Zakladatelky olomouckého chovu Fialka, Vlaďka a Dáša se narodily v Bratislavě a chovný samec Robin
pocházel z Brna. Jeho následovník z Liberce své samičí spolubydlící spíše napadal, než aby se snažil o potomstvo, proto byl v roce 2005 importován Tyler z
Marwell Zoo v Anglii. Postupně byly obměněny i některé samice a v posledních letech skupina pravidelně odchovává mláďata. Stádo je nyní tvořeno čtyřmi
dospělými jedinci a dvěma mláďaty.

VEČER DUCHŮ
Vloženo: 2. 11. 2015

Jedním slovem ÚÚÚŽASNÉÉÉ. Počasí jako stvořené pro strašidla i jejich milovníky, svítící halloweenská výzdoba, spousty lampionů v rukách návštěvníků, zkrátka
nezapomenutelná atmosféra okořeněná obrovskými kukadly dětí všech velikostí. Dotváření masek odborným zmalováním obličejů, kostýmovaní průvodci na
pavilonech a to občerstveníííí, mňam. Punčů plné kotlíky a k nim na přikousnutí tolik dobrot. Ochutnali jste lapkovi prsty? Ne? No tak musíte přijít i příště, to totiž
vážně stojí za to.

DRUHÁ SLEČNA MRAVENEČNÍKOVÁ
Vloženo: 5. 10. 2015

V minulém vydání tohoto časopisu jsme vás informovali o narození mláděte mravenečníka velkého. V pondělí 7. 9. krátce před polednem jsme na seznam
významných přírůstků naší zahrady připsali také samičku mravenečníka čtyřprstého. Jsme jediná zahrada v Unii českých a Slovenských zoologických zahrad, která
odchovává mláďata tohoto druhu, a to pravidelně, protože nynější mládě je sedmé v pořadí.
Matka Tara se narodila v roce 2008 a je naším druhým odchovaným mládětem. Narozená samička je její 4. potomek. Otce Hektora jsme v listopadu loňského roku
přivezli ze Zoo v Opole, odkud jsme ho zapůjčili právě za účelem spojení s Tarou. V polovině června se vrátil zpátky do své domovské zahrady v Polsku a nám
nastal čas napínavého čekání, jestli bylo několika měsíční soužití tohoto sympatického párečku skutečně „plodné“.
V celé Evropě se podle dostupných informací za posledních dvanáct měsíců narodili pouze 4 další mláďata tohoto druhu mravenečníka. Bonusem tohoto obrovského
úspěchu je, že můžeme v přímém přenosu pozorovat rozdíly v odchovu mláďat příbuzných a přesto tak rozdílných zvířat.

ŠIMON OSLAVIL JUBILEUM

Vloženo: 5. 10. 2015

Lev berberský Šimon se narodil v Zoo Olomouc 22. 9. 2005 jako jedno ze tří mláďat rodičů Benita a Nely. Jeho dvě sestry ze stejného vrhu odešly ve svých osmi
letech do Zoo Bojnice, která se jejich zásluhou zařadila mezi několik málo evropských zahrad, kde se tento vzácný poddruh rozmnožuje.
V necelých pěti letech vytvořil Šimon chovný pár s Lily narozenou v roce 2007 v Belfastu. Lily vyrůstala v péči své ošetřovatelky a jejích dvou psů plemen akita inu
a labrador. Zanedlouho po jejím seznámení se Šimonem, jakožto prvním lvem, se kterým se v životě setkala, se tomuto krásnému páru narodili první potomci.
Sourozenci Mates a Micka odešli ve svých téměř dvou letech každý do jiné zahrady. Napoleon a Bart, dvojčata z roku 2012, jsou momentálně ve Dvoře Králové a
třetí sourozenci Terry a Basty se odstěhovali letos v dubnu do Zoo Liberec. Tento souhrn napovídá, že Šimon je ve svých deseti letech nejen ozdobou naší zahrady,
ale je také skvělým partnerem Lily a otcem již šesti mláďat, která společně s jejich matkou vždy velmi láskyplně vychovává.
V pátek 25. 10. popřáli ředitel Zoo Olomouc a primátor Statutárního města Olomouce za přítomnosti médií tomuto výjimečnému zvířeti ideálně ještě i dalších deset
šťastných let a celou řadu potomků. Od svých ošetřovatelů dostal dva nádherné supy, kteří vzorně hlídali jeho narozeninový oběd, dokud se do něj s chutí nepustil a
pak si to vyřídil i s těmito kartonovými dravci.

VÝPADEK ELEKTŘINY
Vloženo: 5. 10. 2015

Vážení návštěvníci ve čtvrtek 15. 10. od 7:30 do 15:00 h dojde z důvodu údržby na vedení k přerušení dodávky elektřiny v celé místní části Svatý Kopeček.
Zoologická zahrada bude otevřena jako obvykle od 9:00 do 16:00 h, nefunkční bude osvětlení pavilonů a nebude možné platit platebními kartami. Tento den bude
rovněž uzavřeno veškeré občerstvení i Restaurace pod Věží.
Děkujeme za pochopení, Vaše Zoo Olomouc

KRIMINÁLNÍ ZÁPLETKA V ZOO OLOMOUC
Vloženo: 18. 9. 2015

Česká televize tento týden zahájila v Zoo Olomouc natáčení dalšího cyklu detektivních příběhů s názvem „Detektivové od Nejsvětější trojice “, které bude probíhat
zhruba do poloviny října. Jako třetí bude podle scénáře Petra Jarchovského ve třídílném zpracování zfilmována literární předloha Michala Sýkory "Pět mrtvých psů"
v režii Jana Hřebejka. Jde o příběh vyšetřování nelegálních psích zápasů a krádeže tří medvědů z olomoucké ZOO.
Natáčení probíhá za plného provozu zahrady, návštěvníkům se tedy může stát, že v průběhu prohlídky narazí na natáčecí štáb a budou požádáni o chvíli strpení, aby
nenarušili záběr. Předem děkujeme za pochopení a věříme, že budou tato drobná omezení spíše zpestřením návštěvy zoo a všichni na ně budou vzpomínat jako na
atraktivní zážitek.

VEČER DUCHŮ
Vloženo: 17. 9. 2015

31.10.
16:00 – 18:30
Jaký bude letošní podzim? Odpověď na tuto otázku nás koncem října už zajímat nebude. Budeme mít jiné, důležitější, třeba: „Bude Večeru duchů v zoo tak skvělý
jako vloni?“ nebo „Budou mít zase ty skvělé punče a jiné dobroty ze strašidelné kuchyně?“ Na některé můžeme odpovědět už dnes, ano i letos bude poslední říjnový
podvečer v zoo plný duchů, úžasné podzimní atmosféry, dobrot pro zahřátí i mlsné jazýčky a strašidelných průvodců. Vy nebojácní, kteří si raději užíváte tajemnou
atmosféru při soukromé procházce, si nezapomeňte baterku.
AREÁL OTEVŘEN DO 21:00
DĚTSKÉ VSTUPNÉ 50 Kč PRO VŠECHNY V MASCE NEBO S LAMPIONEM (Každý dospělý v kostýmu nebo s lampionem projde do zahrady za dětské
vstupné.)
STRAŠIDELNÉ MALOVÁNÍ NA TVÁŘ S RÁDIEM ČAS (Kostým dobrý, ale něco tomu chybí? Rádio Čas vás zmaluje tak, že vás doma nepoznají.)
ČARODĚJNICKÝ PUNČ (Řáaada druhů punčů, páaaalačinky, slanéééé dobroty……)
KOSTÝMOVANÍ PRŮVODCI V PAVILONECH (To uvidíte, kolik se toho můžete dozvědět třeba od čarodějnice.)
KOUZELNÉ POKUSY S PEVNOSTÍ POZNÁNÍ
(Jak to ty čarodějnice dělají, že jim hrnce kouří a svítí, až působí děsivě?)
FOCENÍ STRAŠIDEL – DUŠIČKOVÁ FOTOSTĚNA (Fotografování samozřejmě povoleno, ale taková profi fotka, to je teprve paráda.)

NÁRODNÍ VLČÍ TÝDEN 2015
Vloženo: 17. 9. 2015

10.  11. 10.
9:00 – 16:00
Návštěvou „Vlčího stánku“ skupiny FOREST se můžete připojit k Národnímu vlčímu týdnu (National Wolf Awareness Week 2015) pořádanému ve Spojených
státech amerických, jehož cílem je zvýšit povědomí veřejnosti o nezastupitelné úloze velkých šelem v přírodě. Osvětová kampaň doplněná bohatou vlčí expozicí v
altánku u vlčích výběhů přiblíží malým i velkým život těchto zvířat a důležitost jejich ochrany.

DALŠÍ MLÁDĚ MRAVENEČNÍKA
Vloženo: 9. 9. 2015

V olomoucké zoo máme další výjimečný přírůstek! V pondělí před polednem se nám narodila samička mravenečníka čtyřprstého. Jsme jediná zahrada v Unii
českých a Slovenských zoologických zahrad, která odchovává mláďata tohoto druhu a nynější mládě je sedmé v pořadí. Matka Tara se narodila v roce 2008 a je
naším druhým odchovaným mládětem. Narozená samička je její 4. mládě. Otec Hektor k nám přijel v listopadu loňského roku z Opole, odkud jsme ho zapůjčili
právě za účelem spojení s Tarou.
V celé Evropě se podle dostupných informací letos narodili pouze 4 tito mravenečníci.

VÍKEND ROZHLEDEN
Vloženo: 9. 9. 2015

26.  28. 9.
9:00  17:00
10 kvízových otázek na 10 mezipatrech po cestě na vrchol, a to po tři dny prodlouženého víkendu před 28. září, které je Dnem věží a rozhleden ČR zahajujícím
Měsíc věží a rozhleden ČR. Olomoucká zoo je jedinou zoo v naší republice, která má ve svém areálu kovovou vyhlídkovou věž, letos navíc v novém zářivém
kabátě. Pokud milujete výšky a jste navíc soutěživí, vystupte až na vrchol! Cesta okořeněná zajímavými otázkami uteče jako nic a na vyhlídkové plošině si můžete
zkontrolovat správné odpovědi. Zároveň tam najdete superotázku. Tři vylosované správné luštitele obdarujeme knihou Zoo v obrazech.

SVĚTOVÝ DEN ZVÍŘAT ANEB ZASE DOMA
Vloženo: 9. 9. 2015

3. 10. 2014
10:00 – 15:00
V zoologické zahradě všichni slaví! Popřejte i Vy oslavencům osobně a prožijte svátek zvířat v přírodě. Těšit se můžete na tradiční podzimní stezku „Zase doma“
pořádanou ve spolupráci s DDM Olomouc inspirovaná životem makaků v nově rekonstruovaném výběhu.

OTEVŘENÍ VÝBĚHU MAKAKŮ

OTEVŘENÍ VÝBĚHU MAKAKŮ
Vloženo: 9. 9. 2015

Vážení návštěvníci, ještě máte poslední šanci projít se přes nově otevřený výběh makaků červenolících! Výběh bývá v září otevřený vždy o víkendech svátcích, ve
všední dny můžete makaky pozorovat jen z visutého mostu.
Více informací naleznete ZDE.

DEN S ANTILOPOU
Vloženo: 4. 9. 2015

5. 9.
10:00  15:00
Ve spolupráci se sdružením Derbianus pořádáme akci pro podporu ochranářských aktivit. Hlavním cílem tohoto sdružení je záchrana kriticky ohroženého největšího
druhu antilopy na světě, antilopy Derbyho (Taurotragus derbianus). Výtěžek z akce bude použit přímo na záchranářskou činnost v Senegalu. Návštěvníci budou moci
navštívit stánek u modelu této antilopy v životní velikosti, zasoutěžit si, využít malování na obličej a k dostání budou také krásné předměty s motivem antilop.

DestinaCze 2015
Vloženo: 4. 9. 2015

Líbí se vám u nás?
Podpořte nás v soutěži DestinaCZe 2015 a vyhrajte skvělé ceny!
Hlasujte na www.destinacze2015.cz pro nejlepší turistické aktivity v Česku a získejte víkendový pobyt pro 2 osoby v hotelu Skanzen v Modré a další výhry.
Děkujeme! Soutěž trvá od 1. 9. do 31. 10. 2015.

MAXIM TURBULENC V ZOO
Vloženo: 24. 8. 2015

29. 8. 10:00 – 16:00
Na poslední prázdninovou sobotu 29. srpna pro vás Zoo Olomouc společně s Rodinnými pasy přichystala bohatý program. V rámci akce s v 11:15 h vystoupí
skupina Maxim Turbulenc, dále je připravený bohatý doprovodný program: tvořivá výtvarná dílna, malování na obličej, popcorn zdarma, k dispozici budou pro děti
dvě trampolíny a spousta zábavy. Program doplní zábavná soutěžní stezka pro celou rodinu se spoustou cen, které se budou moci zúčastnit děti i dospělí.

EVROPSKÁ NOC PRO NETOPÝRY
Vloženo: 24. 8. 2015

28. 8. 2015
19:00 – 22:00
Pokladny zoo jsou otevřeny až do 20:00.
Že nevíte jaký je rozdíl mezi kaloněm a netopýrem, proč netopýři vydávají ultrazvukové signály a co dělají v zimě? Společně s Českou společností pro ochranu
netopýrů a za účasti odborníka na slovo vzatého RNDr. Jiřího Šafáře Vás zveme na Evropskou noc pro netopýry, mezinárodně pořádanou akci věnovanou těmto
skrytě žijícím savcům. Dozvíte se, jak tato zvířata chránit, seznámíte se s jejich životem a osobně poznáte i exotické zástupce letounů.

Program
19:00 – 20:00 PŘEDNÁŠKA
V 19 h bude celá akce zahájena zajímavou přednáškou v prostorách nového vstupu do zoo. Power pointová prezentace Vám přiblíží tyto zajímavé noční tvory z
blízka. S letouny a obzvlášť s netopýry žijícími v našich lesích se seznámíte blíže kde žijí, jak loví a co je ohrožuje.
20:00 PRAKTICKÉ UKÁZKY VÝZKUMU
V 20 h se sejdeme na dětském hřišti v areálu zoo, kde se účastníci přednášky, ale i nově příchozí seznámí s metodami výzkumu netopýrů a s významem takového
výzkumu. Můžete se těšit na praktické ukázky ve formě poutavých her, ze kterých budou děti odcházet pěkně okroužkované.
20:30 VYCHÁZKA ZA NETOPÝRY
A vyrážíme do terénu! Po setmění je připravena vycházka po zoo, kdy se za pomoci přístrojů pokusíme najít volně žijící netopýry a navštívíme i ty druhy, které jsou
v zoo chovány. Přijďte si poslechnout, jak dělá netopýr, nebo kaloň!

22:00 FILM
Pro ty nejotrlejší nadšence bude připravený dokument o netopýrech, který v případě zájmu můžete po vycházce shlédnout opět v prezentační místnosti na vstupu do
zoo.

VÍKEND REKORDŮ V ZOO OLOMOUC
Vloženo: 24. 8. 2015

22.  23. 8.
Letošní víkend rekordů byl doprovázen ideálním počasím, které si v zoologické zahradě užilo úctyhodné množství návštěvníků. Odměnou jim byl nejen krásný den
v přírodě, řada zajímavých a vzácných zvířat s mláďaty, ale i bohatý program, který už mnoho let při této akci zoo nabízí.

Překonané rekordy
V sobotu bez velkého otálení hned v 10,00 hodin odstartovalo plnění rekordu v počtu vymalovaných sádrových odlitků lvíčků. Do 15,00 hodin, kdy byl rekord
ukončen, malovaly nejen děti, ale i dospělí, kteří se s chutí vrátili do dětských let a se štětcem v ruce v sobě probouzeli kreativitu i hravost. Konečný verdikt
sčítacího komisaře zněl 455 lvíčků všech možných i nemožných poddruhů.
Mimoni jsou určitě hitem tohoto léta. K proměně v postavičky se žlutými obličeji a brýlemi se nechala namotivovat celá řada malých i velkých. Rodiče fotili své děti
s reklamními poutači mimoňů, kteří lemovali cestu k nástupišti safarivláčku. Safari si za stanovenou jednu hodinu projelo 59 mimoňů. Všichni žluťásci si
domů odnesli plakát se svými soukmenovci a někteří obzvláště unikátní i lístky do kina.
Houpačka pro makaky upletená z hasičských hadic a měřící 23,48 m se stala dalším novým rekordem naší zahrady. Pan komisař o této houpačce dále
zaznamenal, že na ni bylo použito 11 hasičských hadic o celkové délce 146,91 m a šířce mezi 7,5 a 12 cm. Šířka houpačky je 20 – 25 cm. Věříme, že ani její
zavěšení do slavného průchozího výběhu makaků se neobejde bez mediálního ohlasu. Nechme se tedy překvapit.
Neděle byla dnem překonávání dvou loňských rekordů. Had z 87 kopacích míčů, které jsme letos pro zvířata nasbírali, se protáhl až na délku 18,14 m. O rok
staršího bratra přerostl téměř o tři metry a přes většinu hřiště se plazil po zbytek odpoledne.
Největší davy ovšem přilákal trenažér dopravních nehod. Od spuštění se nezastavil a během tří hodin si pocit přes střechu se otáčejícího auta otestovalo 163
návštěvníků. Všichni budou ode dneška už pásy při jízdě autem určitě používat pravidelně. Stejně jako se zahušťuje provoz na silnicích i nával na trenažéru byl
dnes vyšší než před rokem, a to o 13 testujících.
Celé dva dny podporovali nadšení rekordmanů moderátoři z rádia Čas i se svým týmem malířek, které měnili obličeje nejen v mimoně, ale i ve zvířátka. Pevnost
poznání vzdělávala celé rodinky svými neuvěřitelnými fyzikálními pokusy. No schválně – víte, co udělá mýdlo v mikrovlnce? Ne? Tak musíte příště přijít…..

VEČERNÍ ZOO NA KOLOBKÁCH
Vloženo: 20. 8. 2015

NEDĚLE 23. 8. 2015
Projeďte si ZOO na Svatém Kopečku na koloběžkách, prohlédnete si zvířátka a zároveň je můžete nakrmit!
Koloběžky včetně ochranných pomůcek Vám zapůjčíme u vstupu do ZOO v době od 17:45 do 18:15 hod.
Dospělí:
zapůjčení koloběžky ... 300 Kč
vstupné do ZOO ... 110 Kč
krmení pro zvířata ... ZDARMA
Děti od 10 do 15 let, studenti (po předložení průkazu), důchodci:
zapůjčení koloběžky ... 200 Kč
vstupné do ZOO ... 70 Kč
krmení pro zvířata ... ZDARMA

Po prohlídce se můžete zúčastnit večerní projížďky přírodou z Kopečka přes Posluchov do Olomouce.
Odjezd s průvodcem bude ve 20:00 hod od vchodu ze ZOO.
Dospělí:
zvýhodněná cena pro návštěvníky ZOO ... 150 Kč
ostatní ... 300 Kč
Děti od 10 do 15 let, studenti (po předložení průkazu), důchodci:
zvýhodněná cena pro návštěvníky ZOO ... 100 Kč
ostatní ... 200 Kč
PRO ÚČAST JE NUTNÁ REZERVACE NA info@rideon.cz

VÍKEND REKORDŮ
Vloženo: 14. 8. 2015

22.  23. 8. 10:00 – 16:00
Předposlední prázdninový víkend tradičně věnujeme překonávání rekordů různého druhu. Jste rádi součástí něčeho velkého? Tak se přijďte do zoo pobavit a zároveň
být nápomocní při vzniku nových stránek České knihy rekordů. Společně budeme tentokrát tvořit něco pro zvířata, testovat své možnosti a ověřovat skutečnosti. Pro
děti i dospělé máme připraven bohatý doprovodný program, na kterém se podílí celá řada našich partnerů: Artcom Group s.r.o., Generali Pojišťovna a.s., Cinestar
Olomouc, Pevnost Poznání, Rádio Čas a další.
Dětské vstupné pro dospělého po oba dny za každý kopací míč
SOBOTA 22. 8.
10,00 – 15,00 Nejvíce vymalovaných lvíčků za den – na dětském hřišti budeme zjišťovat, kolik je možné za den vymalovat sádrových odlitků ve tvaru lvíčka
11,00 – 12,00 Největší počet mimoňů, kteří se svezou v safarivláčku – v průběhu hodiny budou mít mimoni se žlutým obličejem a brýlemi cestu safarivláčkem
zdarma
13,00 – 15,00 Nejdelší houpačka z hasičských hadic pro makaky – vyrobíme maxi houpačku, která bude v následujícím období instalována do průchozího
výběhu makaků
NEDĚLE 23. 8.
11,00 – 12,00 Had z míčů – v loňském roce jsme sestavili z míčů hada dlouhého 15,3m, přineste míč (starý nebo nový) a pomozte nám tento rekord překonat
13,00 – 16,00 Nejvíce lidí v trenažéru dopravních nehod – budeme překonávat loňský rekord 150 návštěvníků za 3 hodiny, kteří na vlastní kůži vyzkouší, jak
se cítí řidič, se kterým jeho auto dělá kotrmelce
Doprovodný program
Vstupenky do Cinestaru na film MUNE – STRÁŽCE MĚSÍCE
Pevnost poznání  experimenty přímo z kuchyně interaktivního muzea
Malování na obličej
Maskoti mimoňů
Trenažér dopravních nehod
Moderování rádia Čas

Mládě mravenečníka
Vloženo: 14. 8. 2015

V neděli 11. 8. 2015 v pozdních odpoledních hodinách se u nás opět narodilo mládě mravenečníka velkého. Je to samička a má se čile k světu.
V ČR byla u tohoto druhu zatím odchována pouze čtyři mláďata. Matka Pia si svou slávu vydobyla odchovem prvních tří mláďat mravenečníka velkého v rámci
České republiky i v rámci celé Unie českých a slovenských zoologických zahrad (2011 – 2013) a zároveň její nejstarší dcera odchovala jedno mládě v jiné zoo. Otec
Sylvin pochází přímo z oblasti svého přirozeného výskytu z Jižní Ameriky.

Sbírka pro Zoo Tbilisi
Vloženo: 14. 8. 2015

Unie českých a slovenských zoologických zahrad pořádá sbírku na obnovu povodní zničené Zoo Tbilisi, přispět můžete i Vy! Zoo Tbilisi postihla v červnu
katastrofální záplava, která si vyžádala oběti na lidských životech, zahubila téměř polovinu chovaných zvířat a zničila velkou část areálu zoologické zahrady. Zoo
Praha vyslala vzápětí po této katastrofě do Tbilisi tým svých zaměstnanců, který doplnili pracovníci ze Zoo Zlín a Zoo Ústí n. Labem, ten pomohl odstraňovat

Praha vyslala vzápětí po této katastrofě do Tbilisi tým svých zaměstnanců, který doplnili pracovníci ze Zoo Zlín a Zoo Ústí n. Labem, ten pomohl odstraňovat
následky záplavy přímo na místě katastrofy.
Sbírka pro Tbilisi

PRŮCHOZÍ VÝBĚH MAKAKŮ ZNOVU V PROVOZU
Vloženo: 4. 8. 2015

Milovníci vzrušujících zážitků se dočkali! 31. července 2015 v 10 hodin jsme opět zpřístupnili zrekonstruovaný průchozí výběh makaků červenolících. „Možnost
zvednout si hladinu adrenalinu v krvi průchodem mezi těmito velmi inteligentními primáty se řadí mezi největší atrakce, které Zoo Olomouc nabízí. Po dobu
rekonstrukce výběhu jsme bez ustání dostávali dotazy, kdy zase bude v provozu,“ vysvětlil ředitel zahrady Radomír Habáň.
Otevření oblíbené části zoologické zahrady se zúčastnil i olomoucký primátor Antonín Staněk. „V krátké době jsem byl už po několikáté přítomen zprovoznění
rekonstruovaných nebo i zcela nových součástí naší zoo. Ta se právě díky tomuto dlouhodobému úsilí k mé velké radosti drží co do atraktivity a návštěvnosti na
předních příčkách mezi zoologickými zahradami České a Slovenské republiky,“ konstatoval primátor Antonín Staněk.

Z dosvadní historie
V Evropě je možné projít se přírodním výběhem makaků červenolících jen na několika málo místech a v ČR pouze v Zoo Olomouc. Otevřeli jsme ho v dubnu 2002.
Atraktivní dřevěná lávka, dlouhá 41 metrů je zavěšená na ocelových lanech 7 metrů nad údolím. Přes krytý východ dobudovaný v roce 2006 ústí lávka na stezku, po
které prochází návštěvníci volně mezi zvířaty na konec výběhu. Na dodržování pravidel bezpečnosti dohlíží služba. Zvířata jsou ve výběhu umístěna celoročně, na
zimu jim stačí čtyři dřevěné ubikace s topnými palandami.
Věříme, že průchozí výběh makaků je třešinkou na dortu složeném z již letos zahradou nabídnutých atrakcí. Návštěvníci u nás mohou prožít den plný klidu, pohody,
čerstvého vzduchu, ale i se něco nového dozvědět, vidět a zažít.

OTEVŘENÍ AFRICKÉ SAFARI
Vloženo: 4. 8. 2015

Otevření avizovaného Afrického Safari s majestátními oryxy jihoafrickými a velmi oblíbenými žirafami Rothschildovými je tady. 24. července 2015 návštěvníci
nastupují na vláček vedle výběhu nosálů a vstupní branou vjedou mezi přímorožce. Jejich teritorium obkrouží po vnějším obvodu a cestou si vychutnají i pohled na
žirafy pohybující se v nové travnaté části svého výběhu zabíhající mezi antilopy. „Při tvorbě návrhů bylo pro architekty nejdůležitější, aby stavba působila přirozeně
a lidem se otevřel na zvířata co nejméně rušený výhled nejen z vláčku,“ komentoval záměry ředitel Zoo Olomouc Radomír Habáň. „Pamatovali jsme i na pěší
návštěvníky, pro které je pohled na oryxy otevřen z vyhlídky vybudované v blízkosti vyhlídkové věže,“ doplnil. K žirafám se tak návštěvníci mohou blíže dostat už
nejen z vyhlídky pavilonu žiraf, ale i u nástupiště safarivláčku.
„Otevřením druhé z celkem pěti plánovaných částí safari udělala zoologická zahrada další důležitý krok na cestě k většímu propojení světa zvířat a lidí. Tento směr,
kterým se olomoucká zoo při své postupné modernizaci vydala, je na první pohled parný a v konkurenci ostatních zoologických zahrad zcela nezbytný,“ ohodnotil
projekt olomoucký primátor Antonín Staněk. První z pěti etap safari zaměřenou na region Euroasie zprovoznila zoo v roce 2013. Loni se vláčkem po jeho
euroasijské části projelo 50 tisíc lidí. „Tím, že se vyhlídkový vláček při budování safari postupně odklání od běžné obchůzkové trasy, zvyšuje zahrada komfort
návštěvníků a nabízí i další atraktivní varianty, jak si zoo prohlédnout. To vše navíc ve stále přirozenějším prostředí, bližším i zvířatům,“ vyzdvihl náměstek
primátora Aleš Jakubec, který má zoologickou zahradu ve své kompetenci.
Aktivní stavební ruch v Zoo Olomouc tímto utichl a pro návštěvníky je připravena možnost projet se na Hané mezi africkými antilopami a kolem žiraf i s letošními
mláďaty. Přijďte si užít horké letní dny do příjemného lesního prostředí naší zahrady.

VYHLÍDKOVÁ VĚŽ V NOVÉM!
Vloženo: 13. 7. 2015

Dnes po desáté hodině dopoledne přestřihl primátor statutárního města Olomouce doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D. pásku u vyhlídkové věže v areálu Zoo Olomouc
a umožnil tím návštěvníkům opět se kochat jedinečným výhledem na celé okolí až k dalekému horizontu. „Povětrnostní podmínky na Svatém Kopečku si na
posledním nátěru z roku 1999 vybraly svou daň a bylo třeba odstranit zbytky barvy a zkontrolovat celkový stav“, komentoval provedené práce primátor.
Rekonstrukce si vyžádala náklady ve výši 500.000 Kč, které hradila zahrada z vlastních zdrojů. „Kovová věž dostala nový antikorozní nátěr včetně nezbytné
impregnace a vyměněny byly kovové pláty podlahy na vrchní vyhlídkové plošině. Zvolená barevná kombinace kopíruje tu z konce minulého století“, doplnil Dr.
Ing. Radomír Habáň ředitel Zoo Olomouc. Zoologická zahrada v posledních letech prochází postupnou modernizací a snaží se zatraktivnit svůj prostor pro
návštěvníky. Do konce července bude také znovu zpřístupněn průchozí výběh makaků a otevřeno Africké Safari.

Z historie
Svatokopecká vyhlídková věž byla v době své výstavby jedinou rozhlednou v zoologických zahradách tehdejší ČSSR a v současné době zůstává nejvyšší kovovou
rozhlednou v rámci všech zoologických zahrad na území České republiky.
Za svou existenci vděčí mimořádné dotaci komise pro rozvoj cestovního ruchu. Život jí vdechl architekt Jan Navrátil. Stavba započala v roce 1972, a o 2 roky
později, tedy v roce 1974, se z ní pohledem do údolí těšili první návštěvníci.
Samotná věž je tvořena ocelovou konstrukcí s půdorysem trojúhelníku. Dosahuje celkové výšky 32 m nad zemí a stojí v nadmořské výšce 388 m. Svůj původní
vzhled si uchovala až do roku 1999, kdy prošla rozsáhlou rekonstrukcí včetně obou svých teras. Pozbyla hliníkového opláštění, získala antikorozní nátěr v barvě
pískové a modré. V roce 2011 pak došlo také ke kompletní rekonstrukci restaurace Pod Věží.

Obecné informace
Po zdolání 128 schodů se z horní terasy ve výšce více než 29 m nad zemí při dobré viditelnosti naskytne pohled na siluetu Jeseníků i s jejich dominantou horou
Praděd, či na barokní baziliku Navštívení Panny Marie, dalšího velmi oblíbeného cíle návštěvníků Svatého Kopečka. Své diváky si jistě najde i panoráma Olomouce
se širokým okolím. A nebyli bychom na půdě zoologické zahrady, kdybychom nezmínili to patrně nejcennější, kterým je pohled na zvířata z výšky.
Všem příchozím tedy přejeme nebe bez mraků a nezapomenutelný výhled až k obzoru.

TYGŘÍCI NA VYCHÁZCE
Vloženo: 1. 7. 2015

Dvojčata tygrů ussurijských se narodila v naší zahradě po 32 letech 8. května 2015. Tygry ussurijské chová podle údajů v ročenkách UCSZOO v současné době 9
zoologických zahrad v rámci UCSZOO. Odchov mláďat je vzácná záležitost jednak proto, že se jedná o poddruh, který je v přírodě kriticky ohrožen vyhubením, ale
i proto, že mláďata těchto největších kočkovitých šelem se neodchovávají příliš často. Za posledních 5 roků byli odchováni v roce 2011 tři samečci v Plzni, dva v
Ostravě a sameček a samička ve Dvoře Králové, dále v roce 2013 sameček a samička ve Zlíně – Lešné a letos v olomoucké zoo. „Odchov olomouckých koťat je o to
cennější, že jejich babička, matka tygřice Betty, se narodila v přírodě,“ hodnotí přírůstky ošetřovatelka Dana Reisigová. Z těchto důvodů dostala Betty
několikatýdenní prostor pro samostatnou péči o své první potomky v klidu porodního kotce, zcela oddělena od venkovního ruchu. Projevila se jako skvělá matka a
nyní můžeme přikročit k pomalému, nenásilnému seznamování mláďat s vnějším světem. Rodinka se postupně učí na výběh s výhledem pro návštěvníky, ve kterém
zatím tráví denně jen krátkou chvíli.

MOBILNÍ APLIKACE A NOVÝ VIZUÁLNÍ STYL
Vloženo: 1. 7. 2015

Technický pokrok jde mílovými kroky vpřed a Zoo Olomouc kráčí po jeho boku. Pomocí QR kódů a nové mobilní aplikace přináší rychlejší a jednodušší přístup k
informacím o zvířatech v zoo. Každému namíří svůj chytrý telefon na QR kód, aplikace automaticky zobrazí stránku příslušného zvířete s podrobnými informacemi
o něm. Jednoduchým způsobem je možné se dostat i k informacím, které jsou důležité před návštěvou zoo, jako je otevírací doba, cena vstupného, možnost vstupu
se psem a nebo si zobrazit mapu zoo.
Nový vizuální styl na první pohled ukazuje směr olomoucké zoo, kterým je větší propojení světa lidí a zvířat. Na tuto cestu vykročila zahrada už před několika lety
a OKO DO SVĚTA DIVOČINY se stává sloganem vyhlašujícím tento krok do světa. „Kreativní agentura La Taupe skvěle doplnila logo zahrady novým sloganem,
který upozorňuje, kam jdeme a co mohou návštěvníci v naší zoo očekávat,“ říká ředitel Zoo Olomouc Radomír Habáň. „Posun v oblasti propagace pomocí
moderních technologií i nový vizuální styl jsou novinky, které přispějí k další kvalitní prezentaci zoo i propagaci města Olomouce. Logo a slogan, které se objeví v
propagačních materiálech, na první pohled jednoznačně identifikují zoologickou zahradu, což je dnes běžnou součástí prezentace všech důležitých institucí. Vidím v
tom i další posun v oblasti turistického ruchu a dalšího růstu počtu návštěvníků,“ řekl náměstek primátora Aleš Jakubec, který má zoologickou zahradu ve své
kompetenci.

VÝSTAVA TAJEMNÁ INDONÉSIE
Vloženo: 1. 7. 2015

V prostoru východu z olomoucké zoo je pro návštěvníky třešinkou na dortu výstava TAJEMNÁ INDONÉSIE, kterou mohou zdarma shlédnout před opuštěním
zahrady. Projekt o tajemném ostrově Nová Guinea, po Grónsku druhém největším ostrově světa, vznikl na základě cest českých cestovatelů. Poprvé se v něm
společně setkávají dvě ojedinělé cestovatelské veličiny inženýři Hanzelka  Zikmund a Miroslav Stingl. Bůh prý Indonésii stvořil až poslední den, když už hodně
spěchal. Z narychlo smíchaného materiálu vznikla pod unavenýma rukama nepřehledná směsice hor, údolí, jezer a bažin spolu s tropickou vegetací a klimatem téměř
nesnesitelným pro člověka. Pokusy o přivlastnění ostrova byly dlouho neúspěšné pro respekt z domorodců.
Kromě materiálů největších es našeho cestování akce přináší výsledky práce Rudolfa Švaříčka o unikátní přírodě, neznámých etnikách, dobrodružství i sportovních
výkonech hluboko v nitru této zapomenuté části světa.

Fotosoutěž – vyhodnocení
Vloženo: 24. 6. 2015

Gratulujeme všem výhercům naší fotosoutěže. Pět vítězných fotografií bylo oceněno věcnými cenami (tablet, vodácké zájezdy od CK Peřej Tours, předplatné MF
DNES, kniha „Zoo Olomouc v Obrazech“ a propagační materiály), které do soutěže věnovala zoo i naši partneři. Cenu si výherci budou moci vyzvednout po
domluvě na marketingovém oddělení zoo.
1. cena – Caroline Kotrlová  Gepard, 119 hlasů
2. cena – Vít Kaláb  Klokaní siesta, 61 hlasů
3. cena – Kateřina Sejpková  To jsme si pochutnali, mňam, 56 hlasů
4. cena – Zbyněk Nantl  Gepard štíhlý, 46 hlasů
5. cena – Martin Fiala  Gepard, 43 hlasů

Program akcí na prázdniny
Vloženo: 24. 6. 2015

30. 6. – 6. 7.
ZA SAMÉ JEDNIČKY ZDARMA DO ZOO
Každý premiant, který se přijde pochlubit samými jedničkami, může využít vstupu do zoo zdarma. Navíc každý školák, který navštíví zoo a pochlubí se
vysvědčením, dostane malou odměnu.

4. 7. 20:00
PODVEČERNÍ VÝPRAVA ZA NOČNÍMI TVORY s průvodcem
Tentokrát se do zoologické zahrady a na život v ní přijďte podívat za soumraku a poznejte zajímavé živočichy, které třeba ve dne vůbec neuvidíte. Využijte služeb
průvodce, který vás poutavým způsobem zasvětí do tajů života těchto tajuplných tvorů.

22.  23. 8. 10:00 – 16:00
VÍKEND REKORDŮ
Předposlední prázdninový víkend tradičně věnujeme překonávání rekordů různého druhu. Jste rádi součástí něčeho velkého? Tak se přijďte do zoo pobavit a zároveň
být nápomocní při vzniku nových stránek České knihy rekordů. Společně budeme tentokrát tvořit něco pro zvířata, testovat své možnosti a ověřovat skutečnosti. Pro
děti i dospělé máme připraven bohatý doprovodný program, na kterém se podílí celá řada našich partnerů: Artcom Group s.r.o., Generali Pojišťovna a.s., Cinestar
Olomouc, Pevnost Poznání, Rádio Čas a další.

28. 8. 19:00 – 22:00
EVROPSKÁ NOC PRO NETOPÝRY
Že nevíte jaký je rozdíl mezi kaloněm a netopýrem, proč netopýři vydávají ultrazvukové signály a co dělají v zimě? Společně s Českou společností pro ochranu
netopýrů a za účasti odborníka na slovo vzatého  RNDr. Jiřího Šafáře Vás zveme na Evropskou noc pro netopýry, mezinárodně pořádanou akci věnovanou těmto
skrytě žijícím savcům. Dozvíte se, jak tato zvířata chránit, seznámíte se s jejich životem a osobně poznáte i exotické zástupce letounů.

29. 8. 10:00 – 16:00
MAXIM TURBULENC V ZOO ANEB ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI
Na poslední prázdninovou sobotu 29. srpna pro vás Zoo Olomouc společně s Rodinnými pasy přichystala bohatý program. V rámci akce s v 11:15 h vystoupí
skupina Maxim Turbulenc, dále je připravený bohatý doprovodný program: tvořivá výtvarná dílna, malování na obličej, popcorn zdarma, k dispozici budou pro děti
dvě trampolíny a spousta zábavy. Program doplní zábavná soutěžní stezka pro celou rodinu se spoustou cen, které se budou moci zúčastnit děti i dospělí.

Rekonstrukce vyhlídkové věže
Vloženo: 3. 6. 2015

1. června byla zahájena rekonstrukce vyhlídkové věže. Provoz zoo nebude omezen, pouze restaurace Pod Věží včetně toalet, bude v pracovní dny z bezpečnostních
důvodů uzavřena. Víkendový provoz restaurace i toalet bude fungovat s minimálním omezením. Přes týden mohou návštěvníci využít nabídku nejbližšího
občerstvení ve stánku U Lvů, který bude mít naopak po dobu rekonstrukce věže rozšířený sortiment.

Otevírací doby občerstvení v zoo v červnu 2015
Restaurace Pod Věží
PoPá  uzavřeno
SoNe  otevřeno
Občerstvení U Vchodu
Občerstvení U Lvů
Otevřeno denně
Palačinky U Lanáčku
Otevřeno za příznivého počasí

ZUBŘÍ MLÁDĚ TÉMĚŘ PO PŮL STOLETÍ
Vloženo: 2. 6. 2015

Ve středu 27. května se k mláďatům, která v olomoucké zoo nebyla k vidění již několik desetiletí, připojila zubří holčička. Po dlouhých 42 letech mají návštěvníci
možnost vidět mládě zubra evropského, a to při projížďce vláčkem Euroasijskou částí Safari. Matka Rosemarie se i s telátkem pohybuje ve výběhu společně s otcem
a druhou dospělou samicí. Stádečko se tedy úspěšně rozrůstá a pohled na tuto skupinu vrací návštěvníky do dob dávno minulých, kdy se ještě tito ohromní
sudokopytníci volně proháněli po evropských pláních.
Zubři byli do Zoo Olomouc přivezeni z obory v Topolčiankách, která se v roce 1953 stala po Polsku druhým největším chovatelem zubrů na světě. Samec Šimon
přijel v březnu, Sylva a Silučka v říjnu 1973. Hned v listopadu se narodilo první mládě, chov se dařil a odchovalo se několik telat, poslední přišlo dle záznamů na
svět v roce 1973. V roce 1986 uhynul zubří býk, který tuto etapu zakončil. Comeback největších savců Evropy do olomoucké zahrady se konal po dlouhých 27
letech v lednu 2013. Do nového výběhu zubrů, v té době vznikající první části Safari, byli přivezeni samec Bojen (*2010 Švédsko, Boras) a samice Rosemarie
(*2011 Bratislava). O pár měsíců později přibyla druhá samice Patria (* 2012 Bratislava).

PROGRAM AKCÍ NA ČERVEN 2015
Vloženo: 25. 5. 2015

6. 6. – 7. 6. 10:00 – 16:00
VÍKEND DĚTÍ
Celodenní program plný her, zábavy a soutěží
divadlo Tramtarie
dětský sbor Campanella
Světový den moří se skupinou Forest
malování na obličej
skákací raft s Peřej Tours
zábavný program v lanovém centru Lanáček

20. 6. 2015 18:00 – 20:00
NOC SNŮ V ZOO
Podvečer splněných přání těch, kteří nemají život jednoduchý…
zážitková akce určená pro handicapované osoby
vstup pro objednané zdarma, kapacita omezena
Objednávky zasílejte na email: pospisilova@zooolomouc.cz

21. 6.
SVĚTOVÝ DEN ŽIRAF
Soutěžní stezka plná otázek a informací o žirafách
14:00 komentované krmení žiraf

30. 6. – 6. 7.
ZA SAMÉ JEDNIČKY ZDARMA DO ZOO
Za vysvědčení se samými jedničkami vstup do zoo zdarma. Navíc každý školák, který navštíví zoo a pochlubí se svým vysvědčením, dostane malou odměnu.

KOMENTOVANÁ KRMENÍ PROBÍHAJÍ O VÍKENDECH

Dar boží
Vloženo: 22. 5. 2015

Tedros (Dar boží) je hrdé jméno zebřího kluka, který se narodil 14. dubna. Dnes je mu 37 dní a během svého života už zvládl pokořit celou řadu úkolů. První a
nejdůležitější bylo postavit se na nohy – to byla hračka. Jen co pevně stál, musel si přesně zapamatovat pruhování maminky Tabby, protože máma je holt jen jedna a
o malou zebru se žádná pruhovaná teta nepostará. Je to šikula, takže i tento úkol byl pro něj hračkou. Roste jako z vody a běhá, jakoby se připravoval na dostihy. To
všechno mu pomohlo k hladkému zařazení do stáda, navíc posunul v hierarchii skupiny i mamku o pár stupínků výš. K té se teď ostatní chovají s mnohem větším
respektem. Dnes ještě získal váženého kmotra v osobě předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky. Dostal od něj i obzvlášť sladkou mrkvičku, jablíčka a jiné

respektem. Dnes ještě získal váženého kmotra v osobě předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky. Dostal od něj i obzvlášť sladkou mrkvičku, jablíčka a jiné
mlsoty, o které se rozdělil s ostatními – další plusové body – jen tak dál!

RADOST V TYGŘÍ RODINĚ
Vloženo: 18. 5. 2015

Po dlouhých 32 letech se 8. května narodila v Zoo Olomouc dvojčata tygra ussurijského. První dva dny je matka vůbec neukázala, až třetí den se ošetřovatelům
podařilo zahlédnout, že jsou koťata dvě a jeví se v pořádku. „Včera v odpoledních hodinách matka krátce opustila prostor, ze kterého se doposud ani nepohnula a
nám se podařilo udělat alespoň pár, i když ne příliš kvalitních fotografií“, sděluje ošetřovatelka Dana Reisigová. To jsou fešáci, že? Tak všichni držme palce, ať
prospívají a rostou z nich hrdí následovníci svých rodičů!

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY V ZOO OLOMOUC
Vloženo: 15. 5. 2015

Máte rádi zvířata a chtěli byste si některá z nich nakrmit a strávit příjemné chvíle v jejich blízkosti? Není to nic nemožného. Již čtvrtým rokem se mohou děti
zúčastnit příměstských táborů, které v naší zoo probíhají téměř po celou dobu letních prázdnin.Staňte se malými cestovateli a zúčastněte se expedice, na které se
seznámíte nejen se surikatou Ríšou a tancujícím kakadu Luigim, ale probádáte i místa, kam je běžným návštěvníkům vstup zapovězen!
Tábor je určen pro děti od 7 let věku. Děti se dozví, proč je ochrana životního prostředí důležitá a poznají chod zoologické zahrady. Čekají je akční soutěže,
vědomostní hry, procvičí si svého sportovního ducha v koloběžkovém orientačním závodě a stráví pěkné chvilky hrami v lanovém centru „Lanáček“.
Kdo bude vítězem celotýdenní táborové soutěže? Čeká na vás dobrá parta, spousta her a zábavy!

Kdo bude vítězem celotýdenní táborové soutěže? Čeká na vás dobrá parta, spousta her a zábavy!
Připravované turnusy: od 7. 7. do 11. 7., od 13. 7. do 17.7., od 20.7. do 24.7., od 10.8. do 14.8., od 17. 8. do 21.8.
Přihlášku a další informace naleznete na www.taborvzoo.cz.

KOMENTOVANÁ KRMENÍ
Vloženo: 28. 4. 2015

Každý rok a tudíž i v roce 2015 se návštěvníci mohou těšit na oblíbená komentovaná krmení. První započnou v květnu a červnu o 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 letos nabídneme svačinku
i gepardům, mravenečníci si pochutnají na hmyzí dobrotě a na závěr dne mlsní medvědi baribalové doplní oblíbené vlčí hodování. Každopádně se při komentování
dozvíte mnoho zajímavého z říše zvířat.
Květenčerven, září  víkendy a svátky
Červenec  srpen  každý den
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

DĚTI DĚTEM
Vloženo: 27. 4. 2015

Dinari a Dayo, gepardí koťata narozená v Zoo Olomouc na Štědrý den 2014, dostali dnes dárek od svých lidských vrstevníků. Žáci a zaměstnanci ZŠ Vítězná Litovel
jsou dlouholetými sponzory zvířat v naší zahradě. Tentokrát se složili a vybrali krásnou kulatou 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…

LEMUŘÍ KNIHOVNÍK LIBRARY
Vloženo: 27. 4. 2015

„Křest jednoho z mláďata lemura kata v Zoo Olomouc je třešinkou na dortu v bohatém programu připraveném na Hané pro skupinu našich kolegů ze sedmi zemí
Evropy“ řekla ředitelka Knihovny města Olomouce RNDr. Lenka Prucková. Tematické jméno LIBRARY vybrala skupina pro jedno ze čtyř současných mláďat ve
výběhu na vstupu do zoologické zahrady. Malý chlupatý neposeda se sice asi nestane vášnivým čtenářem, ale třeba se zapíše do dějin jako první lemuří knihovník…

PROGRAM AKCÍ NA KVĚTEN 2015
Vloženo: 27. 4. 2015

2. 5. 2015 17:00 a 18:00 VEČERNÍ SLET ČARODĚJNIC
Pokladny jsou otevřeny do 18:30
Koště, smeták, vysavač, je jedno jakým dopravním prostředkem dorazíte!
Na 2. ročníku sletu čarodějnic se upálení bát nemusíte, protože v lese se přece oheň rozdělávat nesmí!
Těšit se můžete nejen na kouzelné průvodce, kteří Vás provedou zahradou, ale i na vskutku strašidelný doprovod. Přijďte poznat taje olomoucké zoologické zahrady
a setkejte se s kočkami, netopýry a jinou roztomilou havětí.

Všichni malí i velcí čarodějové i čarodějnice jsou vítáni i v maskách. Průvodce vychází z dětského hřiště v areálu zoo v 17:00 a 18:00 hodin.

8. 5. 2015 18:30 VEČERNÍ MÁJOVÁ PROHLÍDKA
Pokladny jsou otevřeny do 19:00
Máj je lásky čas, a pokud ve Vás kvete láska ke zvířatům, jste srdečně zváni na podvečerní prohlídku s průvodcem. Vše kolem kvete a krásně voní, noci jsou již
teplejší, proto je právě tohle ideální chvíle na procházku a to nejen ve dvou. Přijďte si poslechnout zajímavosti z živočišné říše, odpočinout si od každodenního
stresu a tím udělat něco pro své zdraví!
Podvečerní zoo si můžete projít sami nebo můžete využít služeb průvodce, který bude vycházet v 18:30 h z dětského hřiště v areálu zoo.

1. 4. – 30. 5. 2015 FOTOSOUTĚŽ O NEJHEZČÍ MLÁDĚ
Jarní příroda vybízí k fotografování! Počkejte si na dobré světlo právě v zoo. Ukažte nám, jak vidíte zvířata v ní. Díky fotografii ze zahrady můžete vyhrát i
hodnotné ceny: tablet, předplatné MF Dnes, knihy „Zoo Olomouc v obrazech“, propagační materiály a další. Podrobné informace k fotosoutěži najdete ZDE.

LVÍČATA ČEKÁ NOVÝ DOMOV
Vloženo: 13. 4. 2015

10. dubna krátce před půl jedenáctou dopoledne opustili olomouckou zoo Terry a Basty narození 11. srpna 2013 rodičům Lily a Šimonovi. Lvíčata rostla jako z
vody, zjevně jim svědčila jak skvělá péče rodičů, tak i vřelý vztah ošetřovatelů. Terry a Basty jsou jediní berberští lvi, kteří se na světě v roce 2013 narodili. V
povaze plně kopírují své starší bratry – jeden je tak trochu bojínek a druhý větší samorost. Celý loňský rok až do dneška je mohli návštěvníci vídat na pavilonu šelem
jak ve vnitřním, tak ve vnějším výběhu. Dnes váží každý kolem 150 kg a na první pohled už vypadají jako dospělí lvi. Na rozloučenou dostali ve čtvrtek 3D makety
luskouna a ďábla medvědovitého vyrobené ošetřovateli z kartónových krabic. Kluci si s hračkami hravě poradili a během několika minut je „zardousili“, tím to pro
ně ovšem neskončilo, se svou kořistí si dál hráli, váleli se se zbytky kartonů po zemi a přetahovali se o nejatraktivnější kousky. Téměř dvouletí bratři jsou už třetím
odchovaným vrhem tohoto rodičovského páru a vzhledem k tomu, že Zoo Olomouc lvy berberské dlouhodobě úspěšně odchovává, těšíme se na jejich následovníky.
Tak šťastnou cestu a ať se vám v Liberci líbí a prospíváte stejně dobře jako u nás.

OTEVŘENÍ AFRICKÉ ČÁSTI SAFARI SE BLÍŽÍ MÍLOVÝMI KROKY
Vloženo: 7. 4. 2015

Dnešním zahájením prací se mílovými kroky přibližujeme k otevření netrpělivě očekávané africké části safari s majestátními oryxy jihoafrickými a velmi
oblíbenými žirafami Rothschildovými. Plánujeme jím oficiálně odstartovat letošní návštěvnickou sezónu. Vláček s návštěvníky se od stávající trasy bude v této fázi
odklánět u výběhu nosálů, kde vjede přímo mezi oryxy a jejich výběh obkrouží po vnějším obvodu. Tím se jeho pasažérům otevře výhled i na žirafy pohybující se ve
výběhu rozšířeném o travnatou část zabíhající mezi antilopy. Na své si přijdou i pěší návštěvníci, pro které bude pohled do výběhu otevřen z nově zbudované
vyhlídky.
Video ze zahájení stavby si můžete prohlédnout ZDE.

Z DOSAVADNÍ HISTORIE
Na cestu od překonaných výběhů k většímu propojení světa zvířat a lidí vykročila Zoo Olomouc v roce 2012 pracemi na první Euroasijské části Safari. Od konce
července 2013 díky jejímu provozu umožňujeme návštěvníkům z projíždějícího safari vláčku skutečně zblízka sledovat zubry evropské, losy evropské, jeleny sika,
kozorožce kavkazské, muflony, kamzíky horské a kozy bezoárové. Výstavba původně plánované druhé části Amerika musela být dočasně odložena s ohledem na
problémy s odsunem vlků iberských, kteří jsou stávajícími obyvateli prostoru navazujícího na již funkční Euroasii. Věříme, že budování na Afriku navazující
Austrálie na sebe nenechá dlouho čekat a konečných všech pět areálů safari respektujících zoogeografické zóny brzo poskytne ucelenější obraz přirozeného života
zvířat.

OBECNÉ INFORMACE
Zoologické zahrady plní v dnešní době hned několik funkcí, od chovatelského zařízení k záchraně ohrožených druhů, přes vědecký význam při získávání poznatků
pro vzdělávací účely i pro projekty ochrany přírody, až po samotnou vzdělávací funkci v podobě výukových programů. Měnící se nároky návštěvníků si vynucují
zamyšlení nad potřebnými změnami, které v olomoucké zoo vedlo k myšlence proměnit méně atraktivní část zahrady v něco mimořádného. Řešení požadavků jak
zpřístupnit návštěvníkům nová zákoutí areálu zahrady, odklonit zoo vláček z obchůzkové trasy, zvýšit atraktivitu zoo, a tím posílit i turistický ruch v regionu vyústilo
v plán, díky němuž získali návštěvníci první safari na Moravě.

ZAJÍMAVOSTI
Celý časově i rozsahově náročný projekt probíhá za provozu zoologické zahrady.
Safari bude v konečné fázi zabírat téměř polovinu rozlohy celé zoo.
Sloučením a rozšířením výběhů získají zvířata podstatně větší prostor podobnější jejich přirozenému prostředí.

MALÁ TAJNŮSTKÁŘKA MÁ JMÉNO
Vloženo: 7. 4. 2015

Dnes proběhl slavnostní křest naší malé tajnůstkářky z rodiny levhartů mandžuských, která se narodila 26. 1., a přesto je to teprve tři týdny, co známe její pohlaví.
Napřed si dávala načas s příchodem na svět a pak se další měsíc a půl pečlivě schovávala u mamky Izabely, která k ní nepouštěla ani ošetřovatelku. Ale HURÁ, je to
holka a jménem Doubravka ji dnes pokřtil náměstek primátora statutárního města Olomouce RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D. Následující dva měsíce si bude pomalu
zvykat na venkovní výběh, návštěvníci ji tedy začnou pravidelně vídat někdy v průběhu června.
Nový pavilon umožňuje zvířatům život výrazně se blížící přirozeným podmínkám, v rovnováze s tím však klade vyšší požadavky na práci ošetřovatelů. Levharti
mají mnohem větší klid než v původním bydlišti na pavilonu šelem, což snižuje jejich kontaktnost a to samozřejmě nejen vůči návštěvníkům, ale i s ošetřovateli.
Nyní máme možnost sledovat projev změny prostředí v chování samice v průběhu březosti i při odchovu mláděte. Na dalším mláděti pak budeme sledovat, jestli se
naše poznatky potvrdí.

DVA NOVÍ JEHELNÍČCI
Vloženo: 7. 4. 2015

V noci z neděle na pondělí se v olomoucké zoo narodila dvojčata dikobrazů. Kluci se mají čile k světu a dívají se na něj svýma velkýma očima. Rozježené ostníky
zatím nepíchají, ale nebude dlouho trvat a budou jak jehelníčci.
Dikobrazy chováme od založení zahrady v roce 1956. Původně to byli dikobrazi obecní, posléze dikobrazi srstnatonosí. Dříve byli v zoologických zahradách velmi
běžní, ale s jen občasnými odchovy. Náš současný chovný pár tvoří samička ze soukromého chovu (přišla v roce 2010) a samec ze zoologické zahrady v Bratislavě
(v roce 2004). První mláďata jsme od nich odchovali v roce 2012 a od té doby se rozmnožují pravidelně. V roce 2013 měli dokonce dva vrhy.

FOTOSOUTĚŽ O NEJHEZČÍ MLÁDĚ
Vloženo: 30. 3. 2015

Zoologická zahrada Olomouc vyhlašuje soutěž o nejlepší fotografii mláděte pořízenou v Zoo Olomouc:
Jarní příroda vybízí k fotografování! Počkejte si na dobré světlo právě v zoo. Ukažte nám, jak vidíte zvířata v ní. Díky fotografii ze zahrady můžete vyhrát i
hodnotné ceny: tablet, předplatné MF Dnes, knihy „Zoo Olomouc v obrazech“, propagační materiály a další.
Ceny do této soutěže věnuje Zoo Olomouc a její partneři.
Fotografii s názvem, svým jménem, fotokopií vstupenky a kontaktními údaji zašlete emailem na adresu: marketing@zooolomouc.cz
fotografie musí být pořízeny v období od 1. dubna do 30. května 2015
do soutěže může být přihlášena jen jedna fotografie od jednoho autora
podmínkou účasti je zakoupení vstupenky do zoo v tomto období
rozlišení fotografie: min 1500 pixelů  delší strana, v co nejvyšší kvalitě bez výrazných počítačových zásahů (koláže, rámování, texty…)
10 nejlepších fotografií bude uveřejněno na našem facebooku, kde budete moci od 8. do 21. června hlasovat o nejhezčí z nich. Pět fotografií s nejvíce hlasy bude
oceněno a zveřejněno na webových stránkách Zoo Olomouc, na našem facebooku a v časopise ORYX.
Podrobná pravidla soutěže si můžete stáhnout ZDE

S VYSLOUŽILCI ZDARMA DO ZOO
Vloženo: 27. 3. 2015

25. 4. 9:00 – 18:00
S jarním úklidem přichází často čas i na výměnu a odvoz starých elektrospotřebičů... Ušetřete nejen svou kapsu, ale i přírodu! Za každý přinesený elektrospotřebič
přinesený 25. 4. 2015 bude ELEKTROWIN dětem poskytovat volnou vstupenku na tento den do zoo v ceně 70, Kč zdarma a dospělým návštěvníkům slevu v
hodnotě dětské vstupenky (tzn. vstupné za 40,Kč). Projektem „S vysloužilci do zoo“ upozorňuje společnost ELEKTROWIN na skutečnost, jak je recyklace
důležitá, a jak velké množství materiálu se z na první pohled nepotřebné věci může získat.

VELIKONOČNÍ ENRICHMENT s dobrovolníky
Vloženo: 27. 3. 2015

4. 4. 2015 od 9:00
Zahájení: 9:00 před výběhem lemurů kata (dále se bude pokračovat: kočkodani, pavilon opic, nosáli, pavilon šelem a jihoamerický pavilon). Skupina dobrovolníků
připravila pro obyvatele zoo velikonoční dárečky ve formě vajec, která tento den budou předávat. Přijďte se podívat, jakou radost z nich zvířata budou mít!

LEMUŘÍ RÁJ V ZOO OLOMOUC
Vloženo: 24. 3. 2015

Centrum pro chov lemurů kata v ZOO Olomouc můžeme po jeho téměř tříletém fungování s hrdostí označit za „lemuří ráj“. Zdejší obyvatelé projevují svou
spokojenost námi vítanou reprodukční aktivitou. V roce 2013 odchovala každá ze tří zdejších samic po jednom mláděti a v loňském roce měly dokonce dvě samice
dvojčata, třetí přispěla jedináčkem. I letošek se vyvíjí růžově, v tuto chvíli máme dvě modrooká mláďata od mladých samic z roku 2013. Lemuří výběh jsme proto s
radostí zařadili mezi prominenty pro letošní komentovaná krmení  první proběhnou o velikonočním víkendu.
Olomoucká zoo po krátkém chovu (19901993) nerozmnožujícího se páru a dočasném azylu pro 7 samců ze Zoo Praha v povodňovém roce 2002 otevřela v květnu
2012 společně s novým vstupem do zahrady chovné centrum lemurů kata. V dubnu 2012 přicestovaly ze ZOO Ostrava 3 samice Menatra, Tonga a Ambia. Do června
čekaly na samce Samba ze Zoo Opole. Následující rok se skupina rozšířila narozením dvou samiček a jednoho samečka. V roce 2014 vznikly ve skupině spory a
rvačky po té, co Tonga a Menatra porodily dvojčata. Menatra s mláďaty byla ze skupiny oddělena a později společně odešly do ZOO Spišská Nová Ves. Následně
došlo k výměně samce za nepříbuzného Taťku, otce letošních mláďat.

PROGRAM AKCÍ NA DUBEN
Vloženo: 16. 3. 2015

JARNÍ FOTOSOUTĚŽ 1. 4. – 31. 5. 2015
Zoologická zahrada Olomouc vyhlašuje soutěž o nejhezčí fotografii mláděte pořízenou v Zoo Olomouc!
Přijďte sledovat první krůčky letošních mláďat, zachyťte je fotoaparátem a staňte se šťastným výhercem pěkných cen nejúspěšnější fotograf se může těšit nejen na
drobné pozornosti ze zoo, ale i na 7″ TABLET! Nejhezčí fotografie budou umístěny na webových stránkách a facebooku Zoo Olomouc.
Počkejte si na dobré světlo, od 1. dubna navštivte zoo a zašlete nám své soutěžní fotografie společně s kopií vstupenky!

DEN PTACTVA 4. 4. 2015
Ptačí drobotina oslaví svůj den zpěvem! Přijďte se i vy podívat na ukázky ptáků, kteří se Vám rádi předvedou se vší parádou. Osobně se Vám představí nejen
zoborožec Zob, kakadu Luigy, ale i další létající obyvatelé zoo. V rámci komentovaných krmení můžete navštívit krmení plameňáků růžových. Připravena bude i
ptačí dílna, ze které si odnesete pěkné dekorace s motivem oslavenců.

VELIKONOCE V ZOO 2. – 6. 4. 2015
Velikonoční dílny 2. – 3. 4. 2015 10:00 – 15:00
Přípravy na Velikonoce rozhodně nesmíte zanedbat, a proto zavítejte do velikonočních dílen, ze kterých si odnesete pěknou sváteční dekoraci.

Komentovaná krmení 4. – 5. 4. 2015 10:00 – 15:00
Krmení 10 vybraných druhů zvířat.
10:00 nosáli
10:30 plameňáci
11:00 gepardi
11:30 mravenečníci
12:00 velbloudi
12:30 lvi
13:30 klokani a psouni
14:00 žirafy
14:30 lemuři
15:00 vlci a medvědi

Pletení pomlázek 2. – 5. 4. 2015
Pánové, nezanedbejte přípravu na Velikonoce! Svou vlastní pomlázku si budete moci uplést, nebo hotovou zakoupit u vstupu do zoo.

Velikonoční jarmark 4. – 6. 4. 2015
Tradiční nabídka velikonočního zboží a zároveň jarmark dobových řemesel pro Vás bude připraven nejen na hřišti u vstupu do zoo, ale jednotlivá stanoviště Vás
potěší i po cestě areálem zoo.

DEN ZEMĚ V ZOO 25. 4. 2015 10:00 – 16:00
„Velká cesta psouních brášků“
Seznamte se blíže s psouními sourozenci Tadeášem a Kryštofem a vydejte se s nimi na jednotlivá stanoviště, která budou představovat výběhy některých
zvířat.Čekají Vás hravé úkoly plné zábavy pro malé i velké, které pro Vás připravil DDM Olomouc.

VÍTÁNÍ JARA V ZOO
Vloženo: 16. 3. 2015

21. 3. 2015 10:00 – 15:00
Oslavte svátky jara na čerstvém vzduchu! Připravili jsme pro Vás ve spolupráci s DDM Olomouc přírodovědnou stezku, která Vás seznámí se zvířaty žijícími za
polárním kruhem. Protože i v chladných oblastech musí přijít jaro a živočichům, kteří zde žijí, se narodí nová generace! Zveme celé rodiny, aby se přišli rozloučit se
zimou! Najdete všechny části stezky a odpovíte na otázky? Dospělí jistě poradí dětem, jaká je správná odpověď a nejen ten, který soutěž zvládne na jedničku, si
odnese nové poznatky ze života zvířat, sladkou odměnu a malou vzpomínku na zoo.

PRIMÁTOR OLOMOUCE POKŘTIL MALÉ GEPARDY
Vloženo: 12. 3. 2015

Primátor statutárního města Olomouce doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D. včera 12. 3. pokřtil naše mláďata gepardů za účasti médií a dalších významných hostů.
Gepardí samička nese jméno Dinari (zářící hvězda) a na jejího bráchu můžeme volat Dayo (přicházející radost). Hrdými rodiči jsou samec Duma (*Dánsko) a
samice Binty (*Olomouc). Další fotografie ze křtin gepardů si můžete prohlédnout i na stránkách města Olomouce: Aktuální informace.
Naše vánoční přírůstky se mají čile k světu. Jsou to skutečné šelmy. Samička, i když je stále kotě, umí zahrozit tak, že vypadá děsivě a její brácha nezůstává pozadu.
První měsíc a půl života strávili mrňousi s matkou Binty odděleně v klidném kotci v zadní části zahrady. V polovině února, po té co byli prvně představeni veřejnosti
prostřednictvím médií, se rodinka přesunula do gepardince u pavilonu šelem, kde budou mít celou letošní sezónu plnou pozornost návštěvníků. Malé gepardíky už
nyní mohou návštěvníci vidět v jejich výběhu, kam se zatím ale pouští na krátkou dobu jen za hezkého počasí.
Chov gepardů v zajetí byl velmi dlouho těžkým chovatelským oříškem. V novodobé historii se poprvé mláďata narodila v roce 1956 v Zoo ve Philadelphii. K
úspěšnému odchovu však došlo až v roce 1960 pod domácí kočkou v Zoo Krefeld. První přirozený odchov se datuje do roku 1966 a proběhl v soukromém chovu v
Itálii.

JARO V ZOO VYSTRKUJE RŮŽKY
Vloženo: 9. 3. 2015

Ranní svítání je doprovázeno halasným štěbetáním ptáčků, první mravenci vyvolávají znepokojené výrazy na tvářích hospodyněk a u nás v zoo rozšířila řadu
obyvatel dětmi vyhledávaného kozího výběhu pod věží během dvou dnů hned čtyři kůzlata. A rozhodně nebudou poslední. Takže – zazimujte lyže a PŘIJĎTE SI
NAJÍT SVÉ KŮZLE! Aktuální nabídka: hnědý divoch, černý průzkumník a dva černobílí mazlíci.
Kozí výběh, ve kterém je z několika desítek koz téměř každá jiná, není sice ideální z odborného chovatelského pohledu, my ale v tomto případě upřednostňujeme
spokojenost hlavně našich nejmladších návštěvníků, z nichž každý si zde může najít svoji favoritku. Domácí zvířata v současné době chováme spíše pro expoziční,
propagační a vzdělávací účely. Výběh je návštěvníkům volně přístupný a nabízí možnost „dotykové zoo“ s živými exponáty. Zdejší stádo je po plameňácích naším
nejpočetnějším druhem. Zejména v letních měsících se i přesto stává, že bývají v tomto výběhu dvounohá návštěvnická mláďata v přesile nad jeho čtyřnohými
obyvateli.

ZOOINVENTURA 2015  VYHODNOCENÍ
Vloženo: 9. 3. 2015

Zimní soutěž má již své vítěze! Z celkového počtu 125 zúčastněných osob, jsme vybrali ty nejúspěšnější! Vůbec nebylo jednoduché spočítat daná zvířata, která to
všem sčítacím komisařům velmi stěžovala. Těžké úlohy se zhostili malí i velcí návštěvníci. A kolik se nám vlastně narodilo v měsíci lednu mláďat? Čtrnáct. A tímto
slavnostně vyhlašujeme, že na 1. místě se umístila Anna Zahradníčková, 2. místo obsadil Karel Zahradníček a třetí místo náleží Pavlu Ambrozkovi. Menší odměnu
jsme připravili i pro 4. a 5. umístěného Juliánu Tarabíkovou a Jiřího Poláka. Tímto výhercům velmi gratulujeme a děkujeme všem ostatním účastníkům, kteří si své
tipy mohou ověřit přímo na facebooku zoo.

Safari Afrika a oprava věže
Vloženo: 3. 3. 2015

Návštěvnická sezona 2015 bude v Zoo Olomouc ve znamení rekonstrukce centrální části zahrady. Připravujeme nový nátěr vyhlídkové věže a zprovoznění další
etapy Safari. Povětrnostní podmínky si na antikorozním nátěru z roku 1999 už vybraly svou daň a je třeba odstranit zbytky barvy, zkontrolovat celkový stav a
rozhlednu znovu ošetřit kvalitní ochranou.
V těsné blízkosti této dominanty dojde ke změně oplocení výběhu oryxů jihoafrických. Do zeleného plotu bude začleněna dřevěná vyhlídka pro pěší návštěvníky.
Pasažéři Safari vláčku budou projíždět celým výběhem přímo mezi těmito majestátními antilopami a v těsné blízkosti žiraf, jejichž stávající výběh se rozšíří o
travnatou část.
Zahájení prací je momentálně ovlivněno pouze počasím.

Představujeme malého Zoba
Vloženo: 3. 3. 2015

V den kdy se poslední sourozenci zoborožce kaferského vydávali na cestu k soukromému chovateli, snesla jejich matka nové vejce, z kterého se v druhé polovině
ledna vyklubal náš malý Zob. Dnes máme tu čest ho představit veřejnosti jako velkého sympaťáka, který si rozhodně zaslouží pozornost fotoaparátů i kamer. Dlouhé
řasy a kukadla jak zrcadla mu jistě bude závidět leckterá slečna.
Zoborožce kaferské chová olomoucká zahrada od roku 1993 a pravidelně se v ní i rozmnožují. Mláďata jsou však pokaždé odchovávána ošetřovatelkou, protože
dospělí jedinci v nich vidí spíše potravu než potomky, o které mají vzorně pečovat. Uměle odchovaná mláďata se v dospělosti dobře daří začlenit do skupiny svého
druhu, což zvyšuje pravděpodobnost jejich rozmnožovací schopnosti. Ptáci odchovaní v naší zoo jsou již úspěšně zařazeni v několika evropských chovech. Umělý
odchov však není vůbec snadný. Do líhně se odebírají již čerstvě snesená vejce, mládě se první dny krmí až 10 krát denně. Po měsíci opouští inkubátor a pozvolna si
zvyká na dospělé ptáky.

LEVHARTÍ HOLČIČKA NEBO KLUK?
Vloženo: 2. 3. 2015

S očekáváním vyhlížený přírůstek do rodiny levhartů mandžuských přišel na svět v olomoucké zoo koncem ledna, konkrétně 26. 1. Maminka Izabela si po porodu,
který proběhl se zhruba týdenním zpožděním, své kotě bedlivě střeží a téměř od něj neodchází. Ošetřovatelce se ho zatím podařilo jen dvakrát zahlédnout, takže
jsme stále v napětí, jestli bude třeba vybrat jméno holčičí nebo klučičí.

Shrnutí roku 2014
Vloženo: 17. 2. 2015

Sčítání zvířat může pověřeným osobám způsobit nemalé potíže. Mezi obyvateli naší zoologické zahrady se najdou i tací, které je možno spočítat jen pomocí
fotografie a tužky  hejno plameňáků růžových je takový oříšek, že ho prostě vyfotíme a jednotlivé kusy odškrtáme. I kotuli veverovití mají svůj systém, jediná
možnost je vyprázdnit výběh a vyhlásit „Vstupujte, prosím, jednotlivě!“…..
Rok 2014 je uzavřen a zjistilo se, že mezi zvířata za relaxací, vzděláním i jedinečnými zážitky přišlo 356 909 návštěvníků. Od 3. června 1956, kdy byla zoo
otevřena pro veřejnost, zahradou prošlo 14 172 823 osob. Denní návštěvnický rekord 4 780 osob byl zaznamenán na státní svátek 1. května. Nejnavštěvovanějšími
akcemi pro veřejnost se staly opět Večer duchů a Večerní Vánoční prohlídky, tentokrát společně s Velikonocemi v zoo, Večerními májovými prohlídkami a
Víkendem rekordů. V uplynulém roce nepřibyly v areálu zahrady žádné nové stavby, ale zaměřili jsme se na opravy a údržbu těch stávajících. Podmínky pro
pořádání večerních prohlídek jsme zdokonalili zavedením nového osvětlení.
Odchovali jsme 272 mláďat, z nichž nejvzácnějšími dle výskytu ve volné přírodě jsou gibon zlatolící (0, 0, 1), lemur černý (1, 1), lemur kata (4, 2), kozorožec
kavkazský (2, 3), jeřáb mandžuský (0, 1), kaloň rodriguezský (5, 10), adax (0, 2), žirafa Rothschildova (2, 3) a orel stepní (0, 2). Svou populaci rozšířili i některé
druhy vzácné dle náročnosti na odchov v zajetí jako je urson kanadský (1, 0), binturong (1, 1), čája obojková (0, 0, 1), zoborožec kaferský (1, 0), sovice sněžní (2,
2), plameňák růžový (0, 0, 11) a velká spousta tvrdých mořských korálů. Nejvyšší počet narozených mláďat daného druhu u obratlovců má na svědomí koza
domácí zakrslá – asi 29 kusů. Počet chovaných druhů stoupl na 377, počet všech zvířat klesl na 1733 jedinců.
První letošní a poslední loňské mládě přivítali ošetřovatelé v pavilonu opic. 28. prosince přišel na svět přírůstek do rodiny kosmanů zakrslých. Otec Fidla
z „rodu“ gibon lar, původem z Ostravy a matka Jamuena pocházející z Francie vychovávají od 17. ledna svého třetího potomka. Oba porody proběhly bez problémů,
ale další záležitosti si řeší každý po svém. U kosmanů se o mimčo stará taťka, kdežto malý gibon, který jakoby z oka vypadl světle zbarvenému Fidlovi, se pevně
drží na mamčiném břiše a v nejbližší době na tom nehodlá nic měnit. Tento druh gibonů chováme v olomoucké zoologické zahradě s přestávkami od poloviny 70.
let. První mládě se narodilo v roce 2006 zároveň jako první potomek výše uvedeného páru. Součástí rodiny je stále i jejich druhá dcera z roku 2012.

PŘICHÁZEJÍCÍ RADOST A ZAŘÍCÍ HVĚZDA U GEPARDŮ
Vloženo: 9. 2. 2015

Geparďata budou moci návštěvníci obdivovat až za příznivějšího počasí v jejich výběhu.I do olomoucké zahrady zavítal Ježíšek. V den, kdy naděloval všem dětem,
nadělil děti tady. Tentokráte gepardí. Na malé gepardy se čekalo po léta. 24. 12. 2014 se ale všichni příznivci této nejrychleji pohybující se šelmy mohli radovat.
Jména mláďat jsou proto příznačná. Gepardí samička nese jméno Dinari (zářící hvězda) a na jejího bráchu můžeme volat Dayo (přicházející radost). Hrdými rodiči
jsou samec Duma (*Dánsko) a samice Binty (*Olomouc). Geparďata budou moci návštěvníci obdivovat až za příznivějšího počasí v jejich výběhu.
Gepard je jedním z nejnáročnějších strávníků. Mnohdy se návštěvníci pozastavují nad jídelníčkem zvířecích svěřenců a doslova jim závidí jejich oběd. Kuřecí
steaky, jehněčí, či králičí maso nesmí chybět. Pokud si přejeme gepardy v zajetí rozmnožovat, je potřeba, aby do doby, než k tomuto záměru dojde, měli oddělené
ložnice, a to do té míry, že by se případný pár neměl vnímat ani akusticky, ani teritoriálně. Nesmí se slyšet, vidět, cítit. Jinak se mohou považovat za sourozence a
nepáří se.

2. PLES MEZI KVĚTY
Vloženo: 5. 2. 2015

Srdečně všechny zveme na 2. PLES MEZI KVĚTY, v rytmu swingu, který se uskuteční v sobotu 28. února 2014 od 19.30 hod. v pavilonu A na výstavišti
Flora Olomouc. Při pořádání bálu se spojily hned tři olomoucké městské organizace  Výstaviště Flora Olomouc, a.s., Technické služby města Olomouce, a.s. a
Zoologická zahrada Olomouc, p.o.
Návštěvníky čeká bohatý program s ukázkou Cirkusu trochu jinak, předtančením stepu ve stylu 30. let nebo přehlídkou prvorepublikové módy. K tanci zahraje
Combo orchestr Gustava Broma, exkluzivním hostem plesu je Josef Laufer.
Vstupenky v ceně 300 Kč jsou k dostání od úterý 3.2.2015 na Informačním centru v podloubí olomoucké radnice na Horním náměstí.

Za samé jedničky zdarma do zoo
Vloženo: 14. 1. 2015

29. 1.  1. 2.
Pro všechny školáky, kteří se v těchto dnech na pokladně zoo pochlubí samými jedničkami, je připraven dárek v podobě vstupného do zoo zdarma.

ZOOINVENTURA  SOUTĚŽ
Vloženo: 14. 1. 2015

16. 1.  15. 2. 2015
Pro velký zájem prodlužujeme soutěž ZOOINVENTURA i po dobu jarních prázdnin až do 15. února 2015.
Počátek roku v zoo začíná pravidelnou inventurou zvířat . V průběhu roku se rodí mláďata, přichází i odchází zvířata, a proto je potřeba vést přesnou evidenci.
Staňte se součástí zoo, zavítejte k nám, a dokážeteli to, spočítejte členy zvířecích domácností. Připomínáme, že neposedí, neodpoví... Na nejlepší z vás, kterým se
podaří najít a sečíst určené živočichy, čekají hodnotné ceny.
Na pokladně si vyzvednete hlasovací lístek k soutěži Zooinventura, vyplníte jej a odevzdáte jej opět na pokladně zoo nebo vhodíte do připraveného boxu. Veškeré
potřebné údaje a soutěžní otázky naleznete na hlasovacím lístku. Pro nejlepší z vás jsou připraveny hodnotné ceny.
Ke stažení: soutěžní kupón

