15. záﬁí – Den seniorÛ – voln˘ vstup
pro seniory, prÛvodcovská sluÏba
7. ﬁíjna – Den zvíﬁat – soutûÏe pro dûti,
kﬁtiny
25. ﬁíjna – Drakiáda v zoo
16. prosince – Strojení stromeãku
v zoo – urãeno zejména pro rodiny
s dûtmi
22. bﬁezna – Jaro v zoo – zahájení
komentovaného krmení zvíﬁat.
5. dubna – Den ptactva – program na
ptaãí téma, voln˘ vstup pro náv‰tûvníky
s ptaãím pﬁíjmením
20. dubna – Den Zemû – program na
ekologické téma
30. kvûtna – Den dûtí – pohádkov˘ les
pro dûti
Aktuální pﬁehled dal‰ích akcí najdete na www.zoo-ostrava.cz.

Kampaň EAZA
na záchranu
obojživelníků:

Vážení přátelé a příznivci Zoo Ostrava,
dostává se vám do rukou druhé ãíslo ãasopisu, které
vzniklo díky podpoﬁe Evropské unie a Moravskoslezského kraje, a to ze Spoleãného regionálního
operaãního programu (SROP). ProtoÏe je rok 2007
pﬁedev‰ím ve znamení tzv. botanizace zoo, je tomuto
tématu vûnována v˘znamná ãást ãísla. Nezapomnûli
jsme ale také na informace o nov˘ch druzích,
expozicích a o chystan˘ch novinkách pro nejbliÏ‰í

období. Pro úvodní stránku byla vybrána fotografie
hrocha obojÏivelného coby „tváﬁe“ tohoto ãísla, a to
hned ze dvou dÛvodÛ. Jednak se jedná o erbovní zvíﬁe
ostravské zoo, a dále pak byla v leto‰ním roce vydána
historicky první plemenná kniha hrochÛ obojÏiveln˘ch
a vedením této knihy byla povûﬁena právû ostravská
zoologická zahrada. I o tomto se více doãtete na
stránkách Ostravského ãolka.

V rámci jiÏ tradiãních kampaní
Evropské asociace zoologick˘ch zahrad
a akvárií padla pro léta 2007/2008
volba na obojÏivelníky. Tato skupina
ÏivoãichÛ ãelí v souãasnosti zcela bezprecedentnímu stupni a rozsahu ohroÏení po celém svûtû. Zejména díky
virovému onemocnûní, ale také díky
negativní ãinnosti ãlovûka, se bûhem
pomûrnû krátké doby dostala celá ﬁada
druhÛ na pokraj vyhubení. A mnohé
druhy obojÏivelníkÛ jiÏ z povrchu na‰í
planety zmizely nenávratnû navÏdy.
Také ostravská zoo se této kampanû
aktivnû zúãastní.

Botanický park
Areál zoologické zahrady tvoﬁí tzv. Velk˘ ostravsk˘
les, kter˘ se rozkládá na severov˘chod od centra mûsta
Ostravy, v nadmoﬁské v˘‰ce 260 m. n. m. Celková
rozloha je témûﬁ 92 hektarÛ. Lesní porosty zaujímají
více neÏ dvû tﬁetiny celkové rozlohy (71 ha), vodní
plochy mají rozlohu 4 hektary, zb˘vající ãást pﬁipadá
na louky, pole a hospodáﬁská zaﬁízení. V souãasné dobû
roste v areálu zoologické zahrady témûﬁ 400 druhÛ
a kultivarÛ listnat˘ch dﬁevin, 150 druhÛ jehliãnanÛ
a 310 druhÛ a kultivarÛ trvalek. V roce 2003 probûhl
na tomto území rozsáhl˘ floristick˘ v˘zkum, kter˘
provádûli Dr. Saganová a prof. Wika. Bylo zji‰tûno
témûﬁ 450 druhÛ planû rostoucích rostlin z 68 ãeledí.
Nejv˘znamnûj‰í dominantou pÛvodních lesních
porostÛ jsou exempláﬁe buku lesního. Stáﬁí tûchto
stromÛ je odhadováno pﬁibliÏnû na 150 let. Nûkolik
kusÛ má obvod kmene aÏ 350 centimetrÛ a u nejstar‰ího exempláﬁe buku lesního byla namûﬁena
obvodová délka kmene dokonce 474 cm. V roce 2004
schválila Rada mûsta Ostravy zámûr zpﬁístupnit toto
unikátní území nejen obyvatelÛm Ostravy a vybudovat
zde Botanick˘ park. Tento projekt má za cíl dotvoﬁit
lesoparkové úpravy v areálu stávající zoologické
zahrady a vytvoﬁit pﬁírodnû krajináﬁsk˘ park propojen˘
se zoologick˘mi expozicemi. Botanick˘ park zahrnuje
tﬁi nauãné stezky (Cesta vody, Cesta stínÛ a Cesta lesa)
se ‰esti parkov˘mi cestami rÛzné ‰íﬁky, tﬁemi mosty
a jednou lávkou, vãetnû ‰tûpkové pû‰iny a povalové
cesty. Dále zde náv‰tûvníci najdou nové pobytové
prostory (Ptaãí louka, Sluneãní louka, Hﬁi‰tû u slona
a Altán). Celkem je instalováno 25 autorsk˘ch objektÛ
a nov˘ informaãní systém. V rámci botanizace zahrady
je vysazeno nûkolik desítek druhÛ nov˘ch rostlin
v celkovém poãtu 2 600 ks. Botanick˘ park byl
slavnostnû otevﬁen v ãervnu 2007.
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Moře v ostravské
Stromovce a další
expoziční novinky
Koncem roku 2006, tûsnû pﬁed vánocemi, jsme
otevﬁeli novou expozici - Moﬁské akvárium. Doposud
jsme chovali moﬁské Ïivoãichy pouze v zázemí, kde
jsme postupnû získali cenné zku‰enosti s jejich
nelehk˘m chovem. Akvarijní expozice v na‰í zahradû
chybûla – tato je první vla‰tovkou a pﬁedpokládáme,
Ïe ne poslední. Velikost akvária není na dne‰ní pomûry nijak závratná, délka nádrÏe je 3 metry
a celkov˘ objem necel˘ch 2,5 m3, pﬁesto je druhová
skladba velmi pestrá. Pﬁi volbû obsazení nádrÏe jsme
volili spí‰e Ïivoãichy s podobn˘mi chovatelsk˘mi
nároky. V nádrÏi se nyní nachází pﬁes 80 kusÛ ryb ve
20 druzích a pﬁes 25 druhÛ bezobratl˘ch. V blízké
budoucnosti plánujeme je‰tû doplnit stávající akvárium o 2 dal‰í nádrÏe a pﬁedpokládáme, Ïe by zde
mohli nalézt domov tﬁeba atraktivní moﬁ‰tí koníci.
Dal‰í z expoziãních novinek jsou úpravy zoo pro
handicapované náv‰tûvníky. Vedle v˘mûny mnoha
mﬁíÏí za skla (expozice rysÛ, âínská zahrada, Krasov˘
potok atd.), ãi úprav nájezdÛ k expozicím a pavilonÛm se mohou nejen tûlesnû postiÏení náv‰tûvníci
tû‰it ze zpﬁístupnûné expozice lam, spojené s mal˘m
v˘bûhem morãat.
Nového hávu se doãkala stﬁedová voliéra v pavilonu opic, kde se náv‰tûvníkÛm pﬁedstavuje ohroÏená
fauna ostrova Madagaskar. Urãitû zde zaujmou
nûkteré druhy ptákÛ.

Expozice ptáků Tibetu a Číny zpřístupněna
Jednou z novinek roku 2007 je nová expozice
a chovné zaﬁízení pro ptáky. Komplex voliér, které
jsou tématicky zamûﬁeny, je v mnoha smûrech
jedineãn˘. Dostal název Ptáci Tibetu a âíny
a zahrnuje voliéry, které mají pﬁedev‰ím nahradit
zastaralé a zcela nevyhovující klece baÏantÛ pﬁi
hlavní cestû. Expozice je tvoﬁena pûti prostorn˘mi
pﬁírodními voliérami, z nichÏ 2 nejvût‰í (první
a poslední) jsou volnû prÛchozí a umoÏÀují tak zcela
neru‰en˘ pohled na chovaná zvíﬁata. V‰echny voliéry
www.zoo-ostrava.cz

jsou vlastnû jakási okénka s pohledem do domoviny
prezentovan˘ch druhÛ ptákÛ a jednotliv˘mi voliérami jako bychom pomyslnû sestupovali z nejvy‰‰ích
nadmoﬁsk˘ch v˘‰ek smûrem dolÛ. Náv‰tûvníci mohou
pﬁi tro‰e fantazie tedy jít na túru korytem ﬁeky od
nejvy‰‰ích horsk˘ch úboãí Himalájí aÏ do níÏin
v˘chodní âíny. KaÏdá z voliér je ob˘vána ptaãími
druhy typick˘mi pro danou oblast a nadmoﬁskou
v˘‰ku. Jedná se zejména o zástupce velmi zajímavé
skupiny ptákÛ hrabav˘ch, pﬁedev‰ím baÏantÛ.

A protoÏe pﬁedlohou pﬁi aranÏování expozic byly
skuteãné biotopy v jednotliv˘ch nadmoﬁsk˘ch
v˘‰kách, mohou náv‰tûvníci ptáky pozorovat
v pﬁirozené vegetaci doplnûné kamenn˘mi sestavami
tak, jako by skuteãnû procházeli rozmanitou,
krásnou, ale ohroÏenou pﬁírodou Tibetu a âíny. Ze
zajímav˘ch a v Zoo Ostrava poprvé chovan˘ch druhÛ
mÛÏeme zmínit napﬁ. kavãe ãervenozobé, baÏanta
tibetského, baÏanta Humeové, kura bambusového
nebo ãírku dvouskvrnnou.
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Novinka v záchranných aktivitách
Zoo Ostrava – návrat orla skalního
(Aquila chrysaetos)
do Moravskoslezských Beskyd
V celé Evropû dnes Ïije pouze asi 5 500 hnízdních párÛ orlÛ skalních. Ve
vût‰inû zemí byly jejich stavy, pﬁeváÏnû kvÛli pronásledování ãlovûkem, podstatnû
sníÏeny a ze dvou zemí – Irska a âeské republiky vymizeli orli skalní jako
hnízdní druh úplnû. V Irsku probíhá jiÏ od roku 2001 repatriaãní projekt, jehoÏ
cílem je navrátit tento druh, po více neÏ 150 letech, irské pﬁírodû. Podobn˘
projekt probíhá po mnohaleté nároãné pﬁípravû od roku 2006 i u nás, a jeho
cílem je navrátit orly skalní do Moravskoslezsk˘ch Beskyd, kde naposledy hnízdili
v roce 1893. Realizace projektu je plánována na léta 2006 - 2010, kdy svou novou
‰anci dostane 15 - 20 orlÛ skalních, kteﬁí budou vypu‰tûni do beskydské pﬁírody.
Projekt realizuje Základní organizace âSOP v Novém Jiãínû – Záchranná stanice
pro volnû Ïijící Ïivoãichy a stﬁedisko ekologické v˘chovy v Barto‰ovicích na
Moravû v úzké spolupráci se Zoo Ostrava, správou Chránûné krajinné oblasti
Beskydy, Lesy âR s.p. – Lesní správa ve Fren‰tátû pod Radho‰tûm, ·tátnou
ochranou pﬁírody SR a participují na nûm pﬁední odborníci. Cílem projektu je
vytvoﬁení stabilní hnízdní populace, tak jako tomu bylo pﬁed více neÏ 115 lety.
A právû a jen díky tomuto projektu krouÏí uÏ dnes první 4 majestátní orli nad
nedalek˘mi Beskydami.

Historický mezník v Zoo Ostrava: Založení evropské plemenné knihy
hrocha obojživelného (Hippopotamus amphibius)
V ﬁíjnu 2006 bylo na v˘roãní konferenci Evropské asociace zoologick˘ch zahrad
a akvárií v Madridu rozhodnuto, Ïe sestavením Evropské plemenné knihy (ESB)
hrocha obojÏivelného (Hippopotamus amphibius) je povûﬁena zoologická zahrada
v Ostravû, konkrétnû pak její vûdeck˘ pracovník RNDr. Jan Pluháãek, PhD. A proã
právû hroch? Dlouhá léta Ïily evropské zoo v pﬁesvûdãení, Ïe hroch obojÏiveln˘ stále
patﬁí k hojn˘m africk˘m savcÛm. Av‰ak v loÀském roce pﬁi‰ly z Afriky alarmující
zprávy. Poãet hrochÛ dramaticky klesá. Za posledních deset let se jejich poãty sníÏily
o témûﬁ 20 %. Napﬁ. v Demokratické republice Kongo klesl jejich poãet
o 95 % na necelou tisícovku. A dnes je otázkou, zda v této tﬁetí nejvût‰í africké zemi
pﬁeÏijí rok 2007! Hro‰i jsou loveni ve velkém pro maso, zuby (které mají na ãerném
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trhu hodnotu vysoce cenûné slonoviny) i jako pﬁekáÏka stále více rostoucímu
zemûdûlství, které se zakusuje i do dﬁíve zakázan˘ch národních parkÛ. Velkou roli
hraje i politická nestabilita vût‰iny africk˘ch státÛ. Hro‰i dnes Ïijí ve 27 státech
subsaharské Afriky a z toho v 18 jejich poãty silnû klesají. Sestavení evropské
plemenné knihy je tak prvním krokem k pﬁípadné koordinaci chovu hrochÛ
v evropsk˘ch zoo tzv. evropského záchovného programu (EEP). A to v‰e by od této
chvíle mûla mít na starost právû Zoo Ostrava. Tzv. koordinátor záchovného
programu v zoo mj. i aktivnû spolupracuje s mezinárodními ochranáﬁsk˘mi
institucemi a ﬁada zoo se i finanãnû podílí na ochranû v pﬁírodû Ïijících zvíﬁat nebo
jejich domovÛ (dÏunglí, savan ãi stepí).

Speciální příloha pro školy
Tato pﬁíloha je vûnována uãitelÛm, vychovatelÛm, vedoucím zájmov˘ch
krouÏkÛ a dal‰ím zájemcÛm. JelikoÏ je Zoo Ostrava ve svém poslání také institucí
vzdûlávací, nabízí ﬁadu vzdûlávacích aktivit – v˘ukové cykly pro dûti mateﬁsk˘ch
‰kol, programy ekologické v˘chovy pro Ïáky a studenty základních a stﬁedních ‰kol,
speciální programy pro handicapované dûti, soutûÏe, doprovodné akce u pﬁíleÏitosti
v˘znamn˘ch dnÛ, napﬁ. Den ptactva, Den Zemû, Den zvíﬁat apod.
Vzdûlávání je také vûnována samostatná sekce na webov˘ch stránkách
www.zoo-ostrava.cz pod názvem „v˘uka a soutûÏe“, kde najdete v‰echny potﬁebné
informace, jak vyuÏít unikátního prostﬁedí zoologické zahrady pro doplnûní
a roz‰íﬁení v˘uky, ‰kolních projektÛ, pﬁíp. zájmov˘ch krouÏkÛ.

Výukové cykly pro MŠ a 1. stupeň ZŠ
– Pﬁírodovûdné vycházky k vybran˘m v˘bûhÛm zvíﬁat podle roãního období:
Podzim MLÁëATA V ZOO, MEDVùDI A VELKÉ ·ELMY
Zima
OPICE, ZVÍ¤ATA V ZIMù
Jaro
SLONI, AFRIâTÍ KOPYTNÍCI
– Nové interaktivní programy ve v˘ukovém centru: PTÁCI V AKCI, ZVÍ¤ATA NA·Í
P¤ÍRODY

Výukové programy pro 2. stupeň ZŠ,
gymnázia, SŠ a učiliště:
– DRAVCI A SOVY
– PTÁCI - PLAVCI, PTÁCI
– ·ELMY
– KOPYTNÍCI S (PA)ROHY
– PRIMA PRIMÁTI
– OHROÎENÁ ZVÍ¤ENA A V¯ZNAM ZOO
– V¯PRAVA DO AFRIKY
– V¯PRAVA DO AMERIKY
– V¯PRAVA DO AUSTRÁLIE
– V¯PRAVA DO ASIE
– DOMA V EVROPù
Nové programy:
– OBOJÎIVELN¯ NENÍ JEN HROCH – celosvûtové ohroÏení obojÏivelníkÛ,
obojÏivelníci v na‰í pﬁírodû a v Zoo Ostrava, obojÏivelníci jako indikátoﬁi ãistoty
prostﬁedí
– ÎIVOT V MO¤I – v˘znam svûtov˘ch moﬁí a oceánÛ, zneãi‰Èování, nadmûrn˘
rybolov, korálové útesy a jejich obyvatelé
V‰echny programy jsou pﬁizpÛsobeny jednotliv˘m vûkov˘m skupinám dûtí.
Program trvá asi 60 min a je urãen pro jednu tﬁídu (max. 30 ÏákÛ). První ãást
programu probíhá v uãebnû v˘ukového centra, doplnûná ukázkou rÛzn˘ch
preparátÛ (vycpaniny, kosti, peﬁí, srst…), druhá ãást u v˘bûhÛ zvíﬁat.
Náv‰tûvu je tﬁeba pﬁedem dohodnout telefonicky, pﬁíp. emailem alespoÀ 14 dní
pﬁedem (viz kontakty níÏe). V‰echny programy jsou zdarma, Ïáci zaplatí pouze
vstupné 50,-Kã, doprovod vstupné neplatí.

www.zoo-ostrava.cz

Pracovní listy pro žáky 2. stupně ZŠ
UãitelÛm, kteﬁí upﬁednostÀují samostatnou práci ÏákÛ, nabízíme pracovní listy
s rÛzn˘mi tématy, které jsou zdarma k dispozici u vstupu do zoo:
– pro Ïáky 5.-6. tﬁíd: Mlad˘m zoologÛm
– pro Ïáky 7.-9. tﬁíd: Primáti, Koãkovité ‰elmy, Kopytníci, Ptáci a OhroÏené
druhy zvíﬁat
Úkoly jsou zamûﬁené pﬁeváÏnû na chování zvíﬁat, které mohou Ïáci pozorovat ve
v˘bûzích. Pracovní listy Ïáci vyplÀují samostatnû v areálu, po dohodû je moÏné
spoleãné vyhodnocení ve v˘ukovém centru.

Soutěž mladých zoologů a Velká cena zoo
K tradiãním a dlouholet˘m akcím patﬁí vûdomostní soutûÏe pro Ïáky 6. aÏ 9. tﬁíd
Z· a odpovídajících roãníkÛ vícelet˘ch gymnázií. Jarní kolo nese název Velká cena
zoo, podzimní SoutûÏ mlad˘ch zoologÛ. Témata soutûÏí jsou v posledních letech
vybírány aktuálnû podle probíhajících záchrann˘ch kampaní Evropské asociace
zoologick˘ch zahrad a akvárií (EAZA), kter˘ch se úãastní i Zoo Ostrava. Pro leto‰ní
podzim bylo vybráno téma „ObojÏivelníci“.

Kontakty:
www.zoo-ostrava.cz, sekce „v˘uka a soutûÏe“
tel.: 596 241 269
mail: vyuka@zoo-ostrava.cz
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Děkujeme, že nám pomáháte!
Dûkujeme V‰em mal˘m i velk˘m dárcÛm, kteﬁí pﬁispívají na chov zvíﬁat a rozvoj na‰í zoologické zahrady. Dûkujeme také anonymním
dárcÛm, kteﬁí zasílají dárcovské SMS. Va‰í podpory si velmi váÏíme!

Seznam sponzorů Zoo Ostrava v období od 1. 1. 2006 - 30. 6. 2007
Akzo Nobel Coatings CZ, a.s. • Anders Oresen,
Dánsko • Andielová Michaela, Ostrava • Antlová
Anna JUDr., Ostrava • Auto Heller, s r.o. • Auto
Novotn˘, s r.o. • Baãa Petr a ·ímová Petra, Nov˘ Jiãín
• Bakalík Jiﬁí, Pﬁerov • Bakalová Eli‰ka MUDr.,
Ostrava • Baranová Lucie, Opava • Beaupereová
Sabrina, Krnov • Bednarz Ludûk, Ostrava • Bendová
·árka JUDr., Karviná • Bene‰ová Lucie Anna,
Hnojník • Beránek Petr a KaÀová Krist˘na,
Trojanovice • Boháãková Eva, Ostrava • Boháãková
Jana, Ostrava • BorsodChem MCHZ, s r.o. • Bosák
Robert, Ostrava • Bradáã Antonín, Praha • Bur‰a
Vladimír, Velké Albrechtice • Bur‰ová Kateﬁina, Velké
Albrechtice • Bytostav Poruba, a.s. • Centr Group,
a.s. • CichoÀová Martina, Havíﬁov • Czadernovi
Jarmila a Pavel, Ostrava • Czeizelovi Petr
a Michaela, Ostrava • âajka Radim, Ostrava • âebi‰
Jakub, Ostrava • âeskoslovenská obchodní banka,
a.s. • âEZ, a.s. • âSOP ZO, Havíﬁov • Dûtské
dopravní hﬁi‰tû, Orebitská, Ostrava • Divadelni
skupina DAMATER, DÛm dûtí a mládeÏe, âesk˘ Tû‰ín
• Domov mládeÏe Fr. ·rámka 3, Ostrava • Drápalová
Kateﬁina • DÛm dûtí a mládeÏe, M. Majerové,
Ostrava-Poruba • Dvoﬁáãkovi Markéta a Tomá‰,
Kyjovice • Fabiãovicová Jana a Smolíková Olga,
Fr˘dek-Místek • Filip Martin, Fr˘dek-Místek • Fojtík
Michal, Ostrava • Frantík Ondﬁej, Ostrava • Gál
Jozef • Gazurková Ivona, Havíﬁov • Gymnázium âs.
exilu 669, Ostrava-Poruba, sekunda A • Gymnázium
Fr. Hajdy 34, Ostrava, Prima B • Gymnázium
Hladnovská 35, Ostrava • Gymnázium Olgy Havlové,
Marie Majerové 1691, Ostrava-Poruba, Tercie A •
Gymnázium P. Bezruãe, âSA 517, Fr˘dek-Místek •
Gymnázium, nám. T.G. Masaryka 1260, Fr˘dlant nad
Ostravicí • Halamová Ivana, Ostrava • Hanzelková
Kateﬁina, Kopﬁivnice • Harok Martin, Ostrava •
Herák Pavel, Orlová • Heroldovi Gabriela, Václav
a Vendula, Petﬁvald na Moravû • Hollanderová
Blanka • Hrib Jiﬁí, Ostrava • Hribová Marie, Ostrava
• Hyb‰ovi Marie a Marek, âesk˘ Brod • Cholevík
Josef, Nov˘ Jiãín • IP 95, s r.o. • Isabell Mode • Ivan
Radek, Ostrava • Jagláﬁová Lenka, Ostrava •
Janáková Daniela Ing., Ostrava • Janou‰ková
ZdeÀka, Ostrava • Jan‰tová Kateﬁina, Ostrava •
Jaﬁabáã Karel – BEHYP, Ostrava • JavÛrkovi
Franti‰ek a Veronika, ·enov • Jisl Roman, Nové
Mûsto p. Smrkem • Jurãa Jiﬁí, Hluãín • Kaloãovy
Nina a Ema, Ostrava • Kapela SAKUMPRÁSK •
Kapsia David, Bystﬁice • KES – kabelové a elektrické
systémy, s r.o. • Klub ãesk˘ch turistÛ, Ostrava • Kobi
Trade, s.r.o. • Koláãková ·árka • Kolektiv II.
oddûlení pohotovostního poﬁádkového odboru
mûstského ﬁeditelství PâR Ostrava • Kollarczyk
EvÏen • Konarská ·arlota, Orlová • Konarsk˘
Boleslav, Orlová • KoÀaﬁík Martin • Koneãná Helena
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• Kozlovsk˘ Tomá‰, Brno • Krajíãek Daniel, Ostrava
• Kührová Anna – Studio krásy Bosorka • Kvados,
a.s. • Kvarta A, Gymnázium, Fr˘decká 30, âesk˘
Tû‰ín • Landová Hana, Nov˘ Malín • Lindertová
Elena, Ostrava • Lojkovi Andrea a Ondrá‰ek, Ostrava
• Lustyková Darina, Ústí nad Labem • Magerová
Jitka, Ostrava • Macháãek Roman, Ostrava •
ManÏelé Golovi • ManÏelé Spûváãkovi, Ostrava •
Ma‰talíﬁovi, Mosty u Jablunkova • Matiãní
gymnázium, ·meralova 25, Moravská Ostrava,
Prima B • Matu‰ek Eduard • Mayak Corporation,
a.s. • Meca Jakub, Paskov • Mendelovo gymnázium,
Komenského 5, Opava, tﬁída 1.A • Mendelovo
gymnázium, Komenského 5, Opava, tﬁída 2.A •
Míãovsk˘ Emil – Emida, Ostrava • Miklová Jarmila
• Milata Zdenûk Ing., Ostrava • Mi‰inová Denisa,
Havíﬁov • Mittal Steel Ostrava, a.s. • Mladí hasiãi
ÎabeÀ • Modrá pyramida stavební spoﬁitelna, a.s. •
M· Mozartova 9, Ostrava • M· Obecní 698,
Albrechtice u âeského Tû‰ína • M· Petﬁvaldská,
Havíﬁov • Musálková Petra, Ostrava • Mynáﬁová
Zuzana, Petﬁvald • Nadace âEZ • Nau‰ová Hana,
Ostrava • Navrátil Franti‰ek • Navrátilová BoÏena •
Nogolovi Jaromír a Jaroslava, Ostrava • Nová Jana,
Ostrava • Nováãek René • Nováková Andrea •
Nyklová Daniela, Hukvaldy • Odborová organizace
Mûstské Policie Ostrava, Hlubinská 6, Ostrava •
Oddûlení systémové podpory Fakultní nemocnice
s poliklinikou Ostrava • Olesz Rostislav, Ostrava •
Opavia-LU, a.s. • Ostravak ostravsky s partyju • paní
Jedliãková • Pavlíková Alexandra, Opava • Peãtová
Iva a Janák Luká‰, Ostrava • Petkovová Milena, Nov˘
Jiãín • PetrÏelová Zuzana, Opava • Petﬁvalìáci
volejbalisté • Piskoﬁovi Vûra a Pavel, Ostrava •
Plachá Alena, Ostrava • PlzeÀsk˘ Prazdroj, a.s. •
Policie âR, Správa SM Kraje, kanceláﬁ ﬁeditele správy,
Ostrava • pracovníci Krajského soudu v Ostravû •
Pracovníci Zákaznického centra spoleãnosti GE
MULTISERVIS v Ostravû-Hrabové • Profiterm
Morava, s.r.o. • Procházka Miroslav, Petﬁvald •
Pﬁekladatelsk˘ servis Skﬁivánek, s r.o. • PrÛmyslové
montáÏe, s.r.o. • Raida Luká‰ Mgr., Ostrava • Rak
Jiﬁí JUDr., Kopﬁivnice • Rak Joná‰, Ostrava •
Ra‰nerová Iveta • Revnírní bratrská pokladna,
zdravotní poji‰Èovna • Röbelová Johana, Ostrava •
rodina Gerychova • Románková Eli‰ka, Ostrava •
Rybáﬁovy Petra a Lucie, Havíﬁov • ¤ecká obec
Ostrava • Salamonová Vratislava, Havíﬁov •
SdruÏení pûstounÛ v Ostravû • Sedláãek Mojmír
MUDr., Ostrava • Sehnálek Jiﬁí, Ostrava •
Severomoravská plynárenská, a.s. • Sixta Joná‰ •
Skanska CZ, a.s. • Skurka ·imon, Moﬁkov • Slámová
Alena Ing., Brno • Smolková TáÀa, Opava • Smutn˘
Martin, Rudná u Prahy • Sobotíková Eva, Opava •
Soldánová Drahomíra – Sona • Soukromá Z· a M·

s.r.o., Volgogradská 2, Ostrava • SP· Kratochvílova 7,
Moravská Ostrava, tﬁída T4C • SP·CH akademika
Heyrovského a Gymnázium, Stﬁedo‰kolská 1, Ostrava
• SRP·, Z· ·kolní 1/814, Havíﬁov • Stani‰ová
Barbara, Ostrava • Stareãek Petr, Pﬁerov • Stejskal
Václav, Ostrava • Stonawská Haniãka, âesk˘ Tû‰ín •
Stonawski Jakub, âesk˘ Tû‰ín • Stﬁední odborná
‰kola dopravní, Moravská 2/964, Ostrava-Vítkovice •
Stﬁední ‰kola umûleck˘ch ﬁemesel, Ostrava tﬁída
NOPG4 • Stﬁední ‰kola, S˘korova 1, Havíﬁov·umbark • Studenti Biologické fakulty Jihoãeské
univerzity, âeské Budûjovice • Studenti Bujinkan
Czech Dójó Ostrava • Studenti Stﬁední zahradnické
‰koly, Îákovská 20/22, Ostrava • Such˘ Luká‰ •
Susnová Jana, Havíﬁov-·umbark • Svûtlíková Anna,
Hluãín • Svrãinová Lucie, Ostrava • Sysala Ivo,
Janovice 285, 739 02 • System Commerce s.r.o.,
Opava • SZ· a VZ·, Jeremenkova 2, Ostrava •
·álková Dagmar – Oxer • ·enk˘ﬁ Pavel, Ostrava •
·evãík Franti‰ek – Intermont • ·ímová ·árka Ing.,
Nov˘ Jiãín • ·indlerová Lenka, Fr˘dek-Místek •
·ipulová Vladana, Ostrava • ·iroká Svatava,
PrÛhonice u Prahy • ·irok˘ Petr JUDr., PrÛhonice
u Prahy • ·míra - Print, s r.o. • ·osták Jan, Ostrava
• ·plíchalová Lenka, Moravské Budûjovice • ·proch
Zdenûk, Bílovec • ·rámková Dana • ·tûpánová
Klára, Moravsk˘ Krumlov • ·tûpánová Michaela •
·tûrba Jiﬁí, Ostrava • ·tûrkovny Dolní Bene‰ov, s r.o.
• ·vanãarová Jana, Kravaﬁe • ·vihel Lumír •
·vihelová Sylva • Tabak Radoslav, Ostrava •
Tejkalovi Maﬁenka a Hyneãek, Ostrava • Tesaﬁ
Martin, Praha 9 - Kbely • Tchas, s r.o. • TJ Baník
Ostrava, oddíl aktivního pohybu • Tobola Jiﬁí – XT
Servis, ·enov • Tögel Ondﬁej, Orlová • Tyleãková
Eva, Stará Ves nad Ondﬁejnicí • Uherkovy Markétka
a Klárka, Fr˘dek-Místek • Uhrová Marcela, Ostrava •
Uliãn˘ Vladislav Ing. – Intext • Unilever âR, s r.o. •
Válcovny plechu, a.s. • Válkovi Jana, Katka a Luká‰,
Petﬁvald • Vamoz – servis, a.s. • Vargová Kateﬁina,
Ostrava • Va‰ek René, Václavovice • Va‰enka Ivo,
Ostrava • Vipor v.o.s. • Vítkovice Tours, s r.o. •
Vítkovické slévárny, s r.o. • Vlãinská Eli‰ka a Jitka,
Ostrava • Vrchov‰tí Petr a Petra, Havíﬁov • Wantula
Monika, Vendrynû • Wantula Szymon, Vendrynû •
Wibitulová Sára a Berenika, Petrovice u Karviné •
Wojnarovi Jana a Václav, Sedli‰tû • Závadová Petra,
Ostrava • Z· 1.máje 10a, Havíﬁov, Ïáci 2.A • Z·
29.dubna 33, Ostrava • Z· a M· A.Kuãery 20,
Ostrava-HrabÛvka • Z· a M· El. Krásnohorské 2254,
Fr˘dek - Místek • Z· a M· Horní Suchá, Tûrlická
969/24, Horní Suchá • Z· a M· Chlebovice, Pod
Kabáticí 107 • Z· a M· KosmonautÛ 15, OstravaZábﬁeh, tﬁída 7.C • Z· a M· KosmonautÛ 15,
Ostrava-Zábﬁeh, tﬁída 3.A • Z· a M· KosmonautÛ 15,
Ostrava-Zábﬁeh, tﬁída 8.B • Z· a M· Masarykova,

Seifertova 601, Bohumín, tﬁída 8.A. • Z· a M·
Mitu‰ova 16, Ostrava-HrabÛvka • Z· a M· Ostrãilova
1, Ostrava • Z· a M· Palkovice 287 • Z· a M·
s polsk˘m jazykem vyuãovacím, Tﬁinec • Z· a M·
St.Hadyny s polsk˘m jazykem vyuãovacím, Bystﬁice
366 • Z· a M· Stonava 51 • Z· a M· ·eﬁíkova 33,
Ostrava-V˘‰kovice • Z· a M· T.G. Masaryka,
Ostravská 658/28, Bílovec • Z· a M· ÎabeÀ • Z·
A.Hrdliãky 1/1638, Ostrava - Poruba • Z·
Borovského, Ve Svahu 775, Karviná - Ráj, tﬁída 6.A •
Z· Bﬁezinova 52, Ostrava-Zábﬁeh • Z· Cihelní 1666,
Karviná - Nové Mûsto • Z· Cihelní 8, Hluãín • Z· âs.
Armády 1026, Bohumín • Z· Dûtská 915, OstravaPoruba • Z· Dobrá 860 • Z· Dvorského 1, OstravaBûlsk˘ les • Z· Fr. Formana 45, Ostrava-Dubina • Z·
Fryãovice 628, Ïáci 4. tﬁídy • Z· Gen. Píky 13A/2975,
Ostrava • Z· Gorkého 1, Havíﬁov-Mûsto • Z·

Horymírova 100, Ostrava-Zábﬁeh • Z· Jiﬁího
z Podûbrad 3109, Fr˘dek-Místek • Z· Ke Studánce
1050, Orlová-Lutynû • Z· Komenského 402, Fr˘dekMístek • Z· Komenského 420, Fr˘dlant nad Ostravicí
• Z· KosmonautÛ 13, Ostrava-Zábﬁeh • Z·
KosmonautÛ 13, Ostrava-Zábﬁeh, tﬁída 4.B • Z·
KosmonautÛ 13, Ostrava-Zábﬁeh, tﬁída 8.C • Z·
Kounicova 2/1320, Ostrava • Z· Kpt. Jasioka,
Havíﬁov-Prostﬁední Suchá • Z· M. Pujmanové 17,
Havíﬁov-·umbark • Z· Masarykova, Hnojník • Z·
Matiãní 5, Ostrava, Ïáci V.A • Z· Mírová 35, Opava •
Z· Mitrovická 389, Ostrava-Nová Bûlá • Z·
MládeÏnická, Havíﬁov-Podlesí • Z· Moravská 29,
Havíﬁov-·umbark • Z· Na NábﬁeÏí, Havíﬁov • Z· Na
Vizinû 28, Slezská Ostrava • Z· Petﬁvald 372, okr.
Nov˘ Jiãín • Z· Petﬁvaldská 632, Rychvald - Václav •
Z· Porubská 831, Ostrava-Poruba, tﬁída 5.C • Z·

Porubská 832, Ostrava-Poruba • Z· PovaÏská 12,
Ko‰ice • Z· Prameny, Karviná - Ráj • Z· Sokolovská
11, Oldﬁi‰ov • Z· Sportovní 258, Moﬁkov • Z·
Stonava 825, 7. tﬁída • Z· ·kolní 1600, Rychvald •
Z· ·kolní 20, Albrechtice • Z· ·kolní 246, Petﬁvald •
Z· ·kolní 862, Orlová • Z· Trnkovecká 55, OstravaRadvanice • Z· tﬁída DruÏby 1383, Karviná - Nové
Mûsto • Z· tﬁída T.G. Masaryka 454, Fr˘dek-Místek •
Z· U kﬁíÏe 28, Ostrava-Michálkovice • Z· U Lesa 713,
Karviná - Ráj • Z· V. Nezvala 1/801, Havíﬁov-Mûsto •
Z· Záhuní, Fren‰tát pod Radho‰tûm • Z· Îákovská 1,
Havíﬁov - Mûsto • Zvlá‰tní ‰kola Mánesova, Havíﬁov Mûsto, tﬁída 7.B. • ZVOS NOVA • Îáci a uãitelé ze Z·
Hrabová, Paskovská 46, Ostrava • Îáci, uãitelé
a zamûstnanci Soukromé stﬁední ‰koly PRAKTIK
s.r.o., Horní Bene‰ov • ÎDB, a.s. • ÎiÏlavská Petra,
Ostrava

Vaše podpora přináší konkrétní výsledky!
Va‰e finanãní pomoc jiÏ ﬁadû zvíﬁat v˘raznû zlep‰ila Ïivotní podmínky. To je také
pﬁípad pu‰tíkÛ bûlav˘ch, kteﬁí dﬁíve ob˘vali staré Ïelezné klece z poãátku
sedmdesát˘ch let. Ty byly pro jejich chov jiÏ znaãnû nevyhovující. A tak pu‰tíci
a dal‰í dva druhy seversk˘ch sov získali nové prostorné chovatelské zaﬁízení. Bez

Va‰í finanãní pomoci by to v‰ak nebylo moÏné. Náklady na v˘stavbu voliér (celkem
895 tis. Kã) byly hrazeny z rezervního fondu, kter˘ se skládá mimo jiné také
z penûÏních darÛ sponzorÛ. Dûkujeme!

PÛvodní voliéry pro pu‰tíky bûlavé byly po pﬁemístûní zvíﬁat zbourány

Nové voliéry pro severské sovy kopírují jejich pﬁirozené prostﬁedí

Jiné, zejména velké druhy zvíﬁat, na nové bydlení
teprve ãekají. Náklady na v˘stavbu nov˘ch chovatelsk˘ch zaﬁízení pro medvûdy, hrochy nebo tﬁeba
‰impanze jsou totiÏ daleko vy‰‰í. Pﬁesto se dá jejich
domov zlep‰it alespoÀ ãásteãnû. Napﬁíklad levharti
cejlon‰tí by se v budoucnu mohli doãkat zvût‰ení sv˘ch
v˘bûhÛ v pavilonu ‰elem, jihoameriãtí papou‰ci arové

zase nov˘ch vnitﬁních ubikací nebo hro‰i lep‰ího
pﬁístupu do bazénu. V nevhodn˘ch podmínkách
star˘ch v˘bûhÛ Ïije mnoho dal‰ích zvíﬁat. Zasláním
dárcovské SMS nebo podporou konkrétního zvíﬁete
formou adopce to mÛÏete pomoci zmûnit. Finanãní
prostﬁedky získané touto cestou budou pouÏity ke
zlep‰ení Ïivotních podmínek na‰ich zvíﬁat.

Mezi tato zvíﬁata patﬁí i hro‰i. Pavilon, kter˘
ob˘vají je jiÏ znaãnû zastaral˘. NeÏ se v‰ak podaﬁí
získat finanãní prostﬁedky na jeho nákladnou
rekonstrukci, je moÏné jejich domov zlep‰it alespoÀ
ãásteãnû, a to úpravou vnitﬁní expozice. Chcete
hrochÛm pomoci? Honza Vám ﬁekne jak…

Chcete nám pomoci i Vy? Je to velmi jednoduché!
Na‰i zoo mÛÏete podpoﬁit zcela nezávisle a to zasláním dárcovské SMS. Seznam
DMS hesel a bliÏ‰í informace o projektu najdete na webov˘ch stránkách na‰í zoo
www.zoo-ostrava.cz nebo pﬁímo v zoologické zahradû. Cena jedné DMS je 30,- Kã,
zvíﬁata ostravské zoo obdrÏí 27,- Kã. Projekt provozuje Zoo Ostrava a Fórum dárcÛ.
www.zoo-ostrava.cz

Chcete-li podpoﬁit své oblíbené zvíﬁe, mÛÏete jej symbolick˘ adoptovat. BliÏ‰í
informace najdete na na‰em webu nebo o nû pi‰te na email info@zoo-ostrava.cz
ãi volejte na tel.: 596 243 316. Hledáte-li originální dárek pro blízkou osobu, proã
nezvolit právû adopci?
7

Panda červená a další zvířecí přírůstky:
Asi nejv˘znamnûj‰í chovatelskou novinkou roku 2007 je samice pandy ãervené,
která se stala obyvatelkou novû upraveného v˘bûhu, kter˘ dﬁíve ob˘val medvûd
hnûd˘. JiÏ del‰í dobu usilujeme o získání mladého páru tûchto krásn˘ch
a atraktivních zvíﬁat, pro které plánujeme vybudovat zcela novou expozici místo
nedávno odstranûn˘ch star˘ch voliér ptákÛ u hlavní náv‰tûvnické trasy. Nová
expozice pand spolu s vedle situovan˘m v˘bûhem jelenÛ milu a pﬁipravovanou

expozicí jeﬁábÛ bûlo‰íjích (rovnûÏ nov˘ druh) tak vytvoﬁí ucelen˘ pﬁírodní
komplex pﬁírody âíny. Z dal‰ích novinek savãí ﬁí‰e lze zmínit mlad˘ a perspektivní
pár lvÛ indick˘ch a pár vzácn˘ch poloopic lemurÛ korunkat˘ch. Velkou akcí roku
2007 je pﬁesun dvou sloních samic ze Zoo Belfastu, díky nûmuÏ se na‰e sloní
rodinka rozrostla na 4 zvíﬁata.

Zoo se připravuje na peníze z Evropské unie:
V souvislosti s potﬁebou postupné pﬁestavby ﬁady star˘ch a nevyhovujících
expozic pﬁipravuje ostravská zoo hned nûkolik vût‰ích projektÛ, které by mûly
v˘raznû zmûnit její tváﬁ. ProtoÏe se jedná o investice v ﬁádech desítek milionÛ
korun za kaÏdou z nich, rádi bychom potﬁebné finance získali z fondÛ Evropské
unie pﬁípadnû z fondÛ EHS/Norsko. Prvním z projektÛ je náv‰tûvnické centrum,
které nahradí nedávno zdemolovanou letní restauraci a bude v sobû zahrnovat
nejen moderní obãerstvovací zaﬁízení, ale rovnûÏ centrum ekologické v˘chovy
a men‰í konferenãní sál. Dal‰í v˘znamnou akcí bude pﬁestavba pavilonu vodních
ptákÛ na pavilon evoluce, kter˘ poskytne kvalitní chovné podmínky nejen
nûkter˘m ze stávajících obyvatel pavilonu opic (‰impanzi, koãkodani Dianini),
ale objeví se zde druhy zcela nové, jako napﬁ. guerézy nebo africká prasata
‰tûtkouni. Tváﬁ centra zoo by mûlo zmûnit odstranûní starého betonového

pavilonu medvûdÛ (po pﬁemístûní zvíﬁat do nového v˘bûhu) a na jeho místû by
mohla vyrÛst moderní expozice tuãÀákÛ a tuleÀÛ. V návaznosti na to by se
doãkali velkého moderního v˘bûhu také tygﬁi ussurij‰tí. âtvrt˘m z velk˘ch
projektÛ je v˘stavba potﬁebného zázemí dendrologického oddûlení, které bude
tvoﬁeno zejména pûstebními skleníky a pro jehoÏ vytápûní bude vyuÏito
obnovitelného zdroje energie – dﬁevûné ‰tûpky. Na dal‰í z obnoviteln˘ch zdrojÛ
energie (exkrementy chovan˘ch zvíﬁat a zelená fytomasa) je orientována také
pﬁíprava budoucí v˘stavby men‰í bioplynové stanice, která by kromû vlastní
likvidace tûchto biologick˘ch odpadÛ i pomáhala vytápût ﬁadu objektÛ odpadním
teplem, a která by trÏbami za prodej „zelené elektﬁiny“ mûla podstatn˘m
zpÛsobem zlep‰it ekonomiku organizace. Posledním z velk˘ch projektÛ je
promûna celého vstupního areálu zoo, vãetnû správní budovy.

