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     FOTOSOUTĚŽ

O NEJHEZČÍ FOTOGRAFII 
MLÁDĚTE Z NAŠÍ ZOO

První část fotosoutěže je za námi. Nyní 
naše porota vybere 10 nejpovedenějších 
fotografií mláďat. Ty budou od 
8. do 21. června zveřejněny na našem 
FACEBOOKU, kde budete moci hlasovat 
o nejhezčí z nich. Pět fotografií s nejvíce 
hlasy bude oceněno a výsledky budou 
zveřejněny v následujícím týdnu na 
internetových stránkách Zoo Olomouc, 
na našem facebooku a v magazínu ORYX. 
Výherci budou o výsledku informováni 
e-mailem nebo telefonicky a bude s nimi 
domluven způsob předání cen. 

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

RADOST V TYGŘÍ 
PODOBĚ   

„VOLEJTE SLÁVA A TŘI DNY SE RADUJTE!“ 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 ko-
ťata dvě a jeví se v pořádku. „Včera v odpoled-
ních 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!
Betty se stala matkou poprvé. Ošetřovatelé 
s napětím očekávali, jak se bude vyvíjet její 
vztah ke koťatům, která od začátku bedlivě 
hlídala, ale zároveň překvapivě projevovala 
i zájem o samce Amura ozývajícího se z ven-
kovního výběhu. Od druhého týdne se její 
chování změnilo a posunulo k normálu, koťata 
se stala její jedinou starostí a už neposkytla 
sebemenší šanci k získání dalších fotografií 
nebo krátkého videa. Z pavilonu šelem přichází 
pouze zprávy o tom, že tygří dvojčata viditelně 
rostou a jsou to baculatí chlupáči.

 

Tygry ussurijské chová Zoo Olomouc od roku 
1976. Tehdy ze Dvora Králové přicestovala sa-
mice Sumba a krátce po ní ze Státních cirkusů 
Praha samec Aldan. Spolu v letech 1980-1983 
přivedli na svět ve 3 vrzích 5 mláďat. S menšími 
přestávkami olomoucká zoo tygry chovala stále, 
ale další vhodný chovný pár, který by po sobě za-
nechal potomky, se sestavit už nepodařilo. V září 
2012 přicestovala do olomoucké zoo ze zahrady 
v Novosibirsku tehdy 1,5 letá samice Betty. Po-
chází z trojčat a její matka se narodila ve volné 
přírodě. Samec Amur je Maďar ze SÓSTÓ ZOO, 
který za svou partnerkou přijel jako osmnácti 
měsíční nápadník v prosinci 2013. 
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CO SE DĚJE V ZOO

ZUBŘÍ MLÁDĚ TÉMĚŘ PO PŮL STOLETÍ 
Ve středu 27. května se k mláďatům, 
která v olomoucké zoo nebyla k vidě-
ní již několik desetiletí, připojila zub-
ří holčička. Po dlouhých 42 letech ma-
jí návštěvníci možnost vidět mládě 
zubra evropského, a to při projížďce 
vláčkem Euroasijskou částí Safari. Po 
výběhu se pohybuje matka s telátkem, 
otec a druhá dospělá samice. Stádečko 
se tedy úspěšně rozrůstá a pohled na 
skupinu vrací návštěvníky do dob dáv-
no minulých, kdy se ještě tito ohromní 
sudokopytníci volně proháněli po 
evropských pláních.
Zubři byli poprvé do Zoo Olomouc 
přivezeni v říjnu 1973 z obory v Topol-
čiankách, která se v roce 1953 stala po 

ZA PŘÍRODOU 
DO ZOO
ORLÍČEK
Orlíček nemusí být vždy jen malý orel, 
i když i ty mohou návštěvníci pozorovat 
v jejich voliéře, ale je to i rod rostlin z če-
ledi pryskyřníkovitých. Orlíčky jsou ob-
vykle vytrvalé rostliny, rostou v 70 druzích
na celé severní polokouli. U nás se původ-
ně vyskytuje pouze jediný druh a to orlíček 
obecný. Orlíčky mají nezaměnitelné nád-
herné květy, pro které se v mnoha kultiva-
rech pěstují na zahrádkách. U nás se jim 
daří v polostínu i na sluníčku, pěstují se 
v záhonech jako atraktivní trvalka a mo-
hou se použít i k řezu. V naší zoo najdete 
nádherný trs orlíčků před voliérou plame-
ňáků a malými orlíčky se může pochlubit
i pár orlů stepních ve spodní části zoo.

 
 

 

NOVÉ KELÍMKY
    V NAŠÍ ZOO

Do zoo dorazila druhá edice vratných kelímků 
NickNack. Můžete rozšiřit svou sbírku o žirafy 
a nově o dva 0,3 l kelímky s malým levhartem 
nebo lvíčetem. Kelímky jsou k dostání na 
našich gastro provozech.
Za pomoci těchto kelímků také chráníme příro-
du a životní prostředí. Nepoužíváme jednorá-
zové nápojové obaly, pohárky jsou zálohované 
a dají se vrátit v občerstvení U Vstupu, Pod 
Věží nebo U Lvů, anebo si je ponecháte jako su-
venýr z naší zoo a můžete sbírat rozmanité mo-
tivy. 

 

 

 

VÝPRAVY DO 
HISTORIE ZOO
(Stráž lidu, 19. června 1962)
POČET NÁVŠTĚVNÍKŮ V ZOO NA KOPEČKU 
ROSTE
Zoologická zahrada na Kopečku je stále více 
navštěvována. V neděli 10. června navštívilo 
zahradu 4000 návštěvníků. Rekordní návštěva 
byla mezi 14. a 15. hodinou, kdy zoo navštívilo
přes 900 občanů. Nejvíce byly "obleženy" vý-
běhy u pavilonu opic, kde kromě pěkného bělo-
zeleného kočkodana jsou mezi 22 opičkami 
také tři opičí miminka ve stáří od jednoho tý-
dne do dvou měsíců. Zaslouženou pozornost 
vzbuzují pestrobarevní papoušci, antilopa 
nilgau a ostatní paroháči. 

 

Polsku druhým největším chovatelem zubrů 
na světě. Chov se dařil a odchovalo se něko-
lik 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 zah-
rady 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 sami-
ce Rosemarie (*2011 Bratislava). O pár mě-
síců později přibyla druhá samice Patria 
(* 2012 Bratislava).
 

  

 

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. 
Roste jako z vody a běhá, jakoby se připra-
voval na dostihy. To všechno mu pomohlo 
k hladkému zařazení do stáda, navíc posu-
nul v hierarchii skupiny i mamku o pár stu-
pínků výš. K té se teď ostatní chovají 
s mnohem větším respektem. 
21. 5. navíc získal váženého kmotra v osobě 
premiéra Bohuslava Sobotky. Dostal od něj 
i obzvlášť sladkou mrkvičku, jablíčka a jiné 
mlsoty, o které se rozdělil s ostatními! Z vy-
hlídky na pavilonu žiraf  je možné pozoro-
vat ve venkovním travnatém výběhu jeho 
závody se starším sourozencem, ale i s dos-
pělými členy skupiny.

DAR BOŽÍ
Tedros (Dar boží) je hrdé jméno zebřího 
kluka, který se narodil 14. dubna. Ještě 
nemá ani dva měsíce a během svého života 
už zvládl pokořit celou řadu úkolů. První
 



OHLÉDNUTÍ ZA AKCEMI 

 

VÍTE, ŽE...
… 

 

svislé pruhování tygra ussurijského 
napodobuje stíny vržené vegetací 
v hustém podrostu lesů.

… 

 .   . 

výskyt zubrů v ČR připomínají 
i jména vesnic, jako jsou například 
Zubří a Zubrnice.

  

… orel stepní si hnízdo staví převážně 
na zemi, méně často v keřích. Nejčas-
těji mívá dvě mláďata.

            

 

6. – 7. 6. 10:00 – 16:00
VÍKEND DĚTÍ
Celodenní program plný her, zábavy 
a soutěží nejen v režii divadla Tramtarie, 
dětského sboru Campanella a skupiny 
obránců divočiny Forest. Těšit se můžete 
i na malování na obličej, lukostřelbu 
s Kirri, skákací raft z Peřej Tours a zábav-
ný program s maskotem Patrikem v lano-
vém centru Lanáček. Zváni jsou děti 
i dospělí!

Vydává
Zoo Olomouc, Darwinova 29
779 00 Olomouc - Svatý Kopeček
tel.: 585 151 601
www.zoo-olomouc.cz
Redakce a    objednávky
e-mail: oryx@zoo-olomouc.cz
tel. 585 151 609

Created by BastArt.cz

M
ed

iá
ln

í p
ar

tn
eř

i

Pa
rt

ne
ři

G
en

er
ál

ní
 p

ar
tn

er

20. 6. 18:00 – 20:00
NOC SNŮ V ZOO
Podvečer splněných přání těch, kteří ne-
mají život jednoduchý… Jde o zážitkovou 
akci určenou pro handicapované osoby. 
Vstup a celý program je pro všechny objed-
nané zdarma. Objednávky zasílejte na 
email: pospisilova@zoo-olomouc.cz.

POZVÁNKA DO ZOO

21. 6.
SVĚTOVÝ DEN ŽIRAF
Svátek žiraf oslavíme soutěžní stezkou, která 
Vás seznámí se životem těchto oslavenců. 
Ve 14:00 se také můžete těšit na jejich komento-
vané krmení.

30. 6. – 6. 7. 
ZA 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.

2. 5. 2015 17:00 a 18:00 
VEČERNÍ SLET ČARODĚJNIC
2. ročník sletu plný nejroztodivnějších čaro-
dějů a čarodějnic proběhl hladce. Ať už
účastníci dorazili na koštěti, smetáku, nebo 
vysavači, strávili příjemné chvíle v dopro-
vodu kouzelných průvodců, kteří ukázali 
řadu tajů olomoucké zoologické zahrady.

8. 5. 18:30 
VEČERNÍ MÁJOVÁ 
PROHLÍDKA
Řadu návštěvníků podvečerní prohlídky 
s průvodcem potěšili svou přítomností
i ježek Pišta a surikata Ríša.

15. 5. 2015 16:00 
PŘEDZÁVODNÍ PROBĚHNUTÍ
Proběhnutí v zoo využila řada fanoušků běhu. 
Nejen že si řádně protáhli své svaly, ale sez-
námili se i s nejrychlejšími suchozemskými 
tvory - gepardy - které si v průběhu tréninku
i za přítomnosti profesionálních trenérů 
nakrmili.


