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seznam
zaměstnanců
k 31. 12. 2007
staff list - at 31st Dec. 2007
Übersicht des Personals
- zum 31. 12. 2007

V ZOO od

02

Funkce

Ing. Lubomír Moudrý
Markéta Moudrá
Kateřina Majerová

Roman Řehák
Vasyl Tyrpak
Dagmar Kedlesová
Jaroslava Granátová
Bc. Dita Hendlová
Ing. Dagmar Floriánová
Alena Houšková
Alena Šotolová
Petra Kuchtová
Lenka Landová
Alena Egrová
Petra Sokolářová
Klára Křížková
Zuzana Slouková
Jiří Doubek
Sabina Glöcknerová
Oldřich Rajchl
Jiří Chadima
Jitka Kloudová
Radka Krejčová
Petra Paulová
Pavla Chochelová
Lenka Richterová

árka Bodláková
Zdeněk Šimek
Naděžda Malečková
Pavel Liška
Eva Fiegerová
Ivan Stodola
Miroslav Pokorný
Iossif Mashek
Jiří Kopčanský
Pavel Brůža
Viktor Tyrpak
Milan Vaněk

ředitel 1992, do 31. 7. 2007
asistentka ředitele 2005, t.č. MD
manažer CNS, zástupce ředitele
ředitelka 1997, od 1. 8. 2007
zoolog 1995
provozní správce areálu 2001
ekonom od 1. 8. 2007
účetní 1999
asistentka pro marketing 2000, t.č. MD
specialista pro marketing 2006
specialista pro mediální a informační činnost 2003
lektor, průvodce 2006
lektor, průvodce 2006
recepční Zoo 2006
recepční Zoo 2006
recepční RO 2006
recepční RO 2006
chovatel zvířat 1984
chovatel zvířat 1992
chovatel zvířat 1997
chovatel zvířat 1998
chovatel zvířat 1999
chovatel zvířat 2000, do 31. 10. 2007
chovatel zvířat 1992
chovatel zvířat 2006, t.č. MD
chovatel zvířat 2002, t.č. MD
chovatel zvířat 1999

Š chovatel zvířat od 26. 1. 2007
chovatel zvířat 2006
chovatel zvířat 2006
chovatel zvířat od 1. 10. 2007
zahradnice 1989
řidič 1995
zedník 2002
údržba a rozvoj 2002
noční hlídač 2003
elektrikář 2003
noční hlídač od 16. 4. 2007
noční hlídač 2005, do 30. 4. 2007

Nejvýznamnější personální změny v roce 2007:

31. 7. 2007
1. 8. 2007
1. 8. 2007

- odchod ředitele Ing. Lubomíra Moudrého z funkce
- nástup Kateřiny Majerové do funkce ředitelky zoo
- nástup Dagmar Kedlesové do funkce ekonomky/manažerky Centra návštěvnických služeb



fluktuace
zaměstnanců
fluktuation of staff
Fluktuation
des Personals

Příchod/Arrival/Zugang Odchod/Departure/Abgang

Řídící a komunikační centrum - 1
Centrum návštěvnických služeb 3 2
Centrum péče o zvířata 7 5

Celkem 10 8

Příchody a odchody zaměstnanců v roce 2007
/ Staff Arrivals and Departures in 2007

/Zugänge und Abgänge des Personals im 2007
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Vážení přátelé a příznivci děčínské zoo,

ráda bych hned v úvodu poděkovala dlouholetému řediteli děčínské zoo panu Ing. Lu-
bomíru Moudrému, který k 31. 7. 2007 odstoupil na vlastní žádost z funkce ředitele zoo
po 15 letech.

Pod jeho vedením se děčínská zoo změnila k nepoznání, staré nevzhledné zamřížova-
né expozice, nahradily moderní a přírodní výběhy s naprostou volností pro chovaná zví-
řata, zoo se zapojila do mezinárodní spolupráce (WAZA, EAZA) a získala i mnohá oce-
nění, např. za grafický design mezinárodního informačního systému.

Nezbývá nám, než panu Moudrému za vše, co pro zoo udělal poděkovat a popřát mu
hodně štěstí a úspěchů v dalším životě soukromém i profesním.

Vstup do roku 2007 však pro zoo nebyl úplně nejlepší. V roce 2006 hospodařila zoo,
vzhledem k rozsáhlým investicím, dokončovacím pracím, apod. se ztrátou téměř Kč 700
tis. Tato ztráta byla připsána k tíži hospodaření na rok 2007. Díky příznivému počasí
(teplé zimě i krásnému jaru), byl hned od počátku roku patrný velký zájem návštěvníků
o naši zoo, což se samozřejmě projevilo i zvýšenými příjmy ze vstupného a prodeje suve-
nýrů a ztrátu se podařilo vyrovnat již k pololetí roku 2007.

Celkově jsme v roce 2007 dosáhli návštěvnosti 90 981 osob, což je o 40 % více než v
roce 2006. Všem návštěvníkům za přízeň děkujeme a doufáme, že nám zachovají přízeň
i v dalších letech a že v budoucnu bychom se mohli dotknout i magické stotisícové ná-
vštěvnosti. Tomuto zvýšení návštěvnosti odpovídá i hospodářský výsledek za rok 2007,
který se ocitnul v černých číslech, ve výši cca Kč 400 tis.

Kladně lze hodnotit rok 2007 i z hlediska naší chovatelské práce, hned na začátku
roku nám udělal radost pár makaků chocholatých, kdy se samici Princezně narodilo mlá-
dě, které sice muselo být odchováno uměle, díky čemuž jsme se dostali i do německé tele-
vize ZDF, nicméně v současné době je již zpět ve své skupině, která ho přijala bez problé-
mů. Před koncem roku se té samé samici narodilo další mládě, o které se již vzorně stará.

Podařilo se nám rozšířit kolekci chovaných zvířat o další velmi zajímavé druhy, např.
vlky hřivnaté, kozorožce kavkazské, mangusty liščí či leguány fidžijské.

Nezanedbatelnými úspěchy se pyšní i naše Centrum návštěvnických služeb a ZooŠko-
la, kdy např. v oblasti výuky byl zájem o 50 % vyšší než v loňském roce a nabídka Zoo-
Školy se každým rokem rozšiřuje o nové zajímavé výukové programy.

Nejúspěšnější akcí pro veřejnost byla jednoznačně Strašidelná zoo (27. 10.), o kterou
projevilo zájem, i za velmi nepříznivého chladného a deštivého počasí, přes tisíc návštěv-
níků.

Již po čtvrté se v děčínské zoo uskutečnila akce pro zdravotně znevýhodněné a chro-
nicky nemocné děti Dreamnight at the Zoo – Noc snů v zoo. Akce se opět setkala s ob-
rovským ohlasem a zúčastnilo se jí téměř 750 různě znevýhodněných dětí a dospělých se
svými rodinnými příslušníky z celého Ústeckého kraje, tato akce byla podpořena z fondu
Evropské unie – Interreg IIIA.

V rámci projektu ZooŠkola 2007, podpořeného z dotace Ministerstva životního pro-
středí, byly vytvořeny nové internetové stránky, které v prvním měsíci po spuštění navští-

rok 2007 v zoo
očima ředitelky
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vilo přes 12 tis. návštěvníků. Bylo vydáno několik zajímavých tiskovin, např. dvě čísla
zpravodaje URSUS, leták o adopcích, všeobecný leták o zoo, apod., ale byly vyrobeny
i nové propagační předměty či dovybaveny učebny ZooŠkoly a ZooKlubu.

O dalších podrobnostech a zajímavostech v jednotlivých částech činnosti zoo se zmi-
ňují moji kolegové ve svých zprávách.

Závěrem mi dovolte poděkovat všem příznivcům, sponzorům, adoptivním rodičům,
dárcům, návštěvníkům a zaměstnancům zoo, bez jejichž práce, pomoci a podpory by na-
še zoo nikdy nebyla tam, kde je nyní.

Můj velký dík patří také našemu zřizovateli, Statutárnímu městu Děčín, v čele s pri-
mátorem Ing. Vladislavem Raškou, Ministerstvu životního prostředí a mnoho dalším,
kterým na děčínské zoo záleží.

Kateřina Majerová
director@zoodecin.cz
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rok 2007
očima zoologa

Hned na začátku roku nám udělala radost skupina makaků chocholatých (
), kdy se naší samičce narodilo mládě. Bohužel ani po třetím porodu se sami-

ce neuměla o mládě starat. Rozhodli jsme tedy o umělý odchov. Tohoto nelehkého úkolu
se ujaly naše dvě ošetřovatelky Sabina Glöcknerová a Šárka Bodláková. Vše dopadlo dob-
ře a mladého samečka zdárně odchovaly a v létě se nám podařilo mládě vrátit zpět do
chovné skupiny. Ke konci roku se stejné samici narodila samička, kterou již bez problé-
mů odchovává. Skupina těchto ohrožených primátů zapojených do programu EEP se
rozrostla během jednoho roku o nové dva přírůstky.

Po neúspěšném chovu serau malého ( ) jsme se rozhodli dále ne-
pokračovat v chovu tohoto druhu a nahradili jsme je zcela novým druhem v děčínské zoo
- kozorožcem kavkazským ( ), který je ohrožený a zapsaný do v evropské
plemenné knihy ESB. Koordinátor chovu nám určil zvířata: samce ze Zoo Olomouc a
samice ze Zoo Bojnice, které budou dovezeny začátkem roku 2008.

Do nově zrekonstruovaného výběhu Jižní Ameriky jsme umístili pár vlků hřivnatých
( ), samce ze Zoo Plzeň a samici ze Zoo Frankfurt. Je to také nový
druh zvířat, který se ještě v naší zoo nechoval a je taktéž zapojen do programu EEP.

Po několika letech chovu čtyř samic kalimik ( ) se nám podařilo výmě-
nou za samičku získat samce ze Zoo Jihlava a jednu naší samici jsme deponovali do Zoo
Olomouc. Do této skupiny jsme přidali pár kosmanů zakrslých ( ) také
ze Zoo Olomouc.

Macaca
nigra nigra

Nemorhaedus scrispus

Capra caucasica

Chrysocyon brachyurus

Callimico goeldii

Cebullea pygmea
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Pro atraktivnost a zpestření pro návštěvníky jsme do bývalé expozice pískomilů mon-
golských ( ) dovezli trio mangust liščích ( ) ze
Zoo Plzeň a Olomouc. Naše zoo se koncepčně na chov afrických druhů nezaměřuje, ale
aktivita této cibetkovité šelmičky jistě zaujme nejednoho návštěvníka.

Nejsmutnější událostí v tomto roce byl úhyn samce babirusy celebeské (
), příčina úhynu bylo torzo sleziny. Bohužel těchto zvířat je v rámci chovu EEP

velmi málo a jsou příbuzná, dovoz nových nepříbuzných jedinců z jejich domoviny je
téměř nemožný. Další pokračování chovu babirus nejen u nás, ale i ve všech evropských
zoo, která tento druh chovají, je velkým otazníkem.

Deponovaného samce leguána fidžijského ( ) jsme vrátili pů-
vodnímu majiteli a zakoupili jsme pár od privátního chovatele z Rakouska. Chov těchto
vzácných plazů uvedených v červené knize IUCN je dost nároční a odchovy jsou málo
časté.

V loňském roce nově sestavený pár kakadů žlutolících sumbských snesl tři vejce, z kte-
rých bylo jedno vejce oplozené a vylíhlo se z něho mládě. Při kontrole třetí den po vylíh-
nutí jsme nalezli mládě mrtvé a nenakrmené. Samice díky svému handicapu spodní části
zobáku neuměla mládě pravděpodobně nakrmit. Pokud se v příštím roce tomuto páru
podaří vysedět mládě, budeme nuceni ho odchovat uměle.

Poprvé v letošním roce se nám podařil odchov tří mláďat puštíků bělavých (
) a mláďata byla v rámci reintrodukčního programu vypuštěna na Šuma-

vu.
Snad jsme proto konečně prolomili smůlu a budeme moci každý rok poskytovat naše

odchovy k reintrodukci do volné přírody.

Meriones unguiculatus Cinyctis penicillata

Babyrousa ba-
byrussa

Brachylophus fasciatus

Strix ura-
lensis macroura

Roman Řehák
zoolog

zoolog@zoodecin.cz
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odborná
činnost 2007
Special activities 2007
Fachtätigkeit 2007

Začátkem roku jsem odjela na dvouměsíční cestu na Filipíny. Jednou z hlavních nápl-
ní této cesty bylo zmapovat ochranářské projekty již probíhající na Filipínách. Cílem bylo
zjistit možnosti potenciální spolupráce místních organizací se Zoo Děčín a vytipovat kon-
krétní projekty. Během dvou měsíců jsem navštívila několik odborných pracovišť a organi-
zací a zjišťovala podmínky případné spolupráce a zapojení Zoo Děčín do ochrany in-situ.
Mezi navštívenými organizacemi byly například Fauna and Flora International, Natural
history museum, Centre for Philippine Raptors, WWF Malampaya, Conservation Inter-
national, Cebu Biodiversity Conservation Foundation, The Tarsier Foundation, University
of the Philippines, Western Philippines University a také záchranné stanice Centre for Tro-
pical Conservation Studies, Biodiversity Conservation Centre – Negros Forests and Ecolo-
gical Foundation a Mari-it Conservation Park, které se zaměřují na ochranu místní fauny a
se kterými naše zoo již spolupracuje a to konkrétně na programu chovu sambarů skvrni-
tých (Cervus alfredi). Z této cesty byla sepsána podrobná zpráva a pořízeno množství doku-
mentujících fotografií pro potřeby propagace.

Po návratu jsem se opět intenzivně věnovala přípravě a realizaci plánů enrichmentu pro
jednotlivá zvířata chovaná v zoo. Byly vypracovány konkrétní návrhy změn a vylepšení stá-
vajícího zařízení jednotlivých expozic. Kromě toho byly připraveny konkrétní plány před-
kládání jednotlivých prvků enrichmentu, které byly vybírány tak, aby stimulovaly přiroze-
né chování zvířete a zlepšovaly jeho welfare. Během následujících měsíců byly některé prv-
ky a jejich vliv na chování zvířat odzkoušeny a s ošetřovateli konzultována důležitost jejich
pravidelného používání. Detailněji jsem se zaměřila na enrichment levhartů, s cílem snížit
množství stereotypních projevů v jejich chování, dále primátů, medvědů, babirus a dalších
druhů. V srpnu 2007 jsem se zúčastnila mezinárodní konference věnované environmentál-
nímu enrichmentu, která se konala ve Vídni. Přednášející byli odborní pracovníci i chova-
telé ze světových zoologických zahrad a také studenti, kteří se tomuto tématu věnují. Ti
představili nejrůznější prvky enrichmentu, které mohou být s větším či menším úspěchem
využívány u jednotlivých druhů zvířat a ukázali, že enrichment je nedílnou a nezbytnou sou-
částí péče o zvířata v moderních zoologických zahradách i jiných chovatelských zařízením.
Konference byla pro mě osobně zdrojem mnoha podnětných nápadů, které by mohly být
využity v podmínkách zoologické zahrady Děčín

Také během roku 2007 jsem se věnovala koordinování EEP pro kočky rybářské. Jako
každý rok jsem se věnovala komunikaci s jednotlivými účastníky programu a přípravě dopo-
ručení transportu jednotlivých zvířat. Během tohoto roku byla také sestavena komise pro
EEP koček rybářských. Dále byla vydána další plemenná kniha programu. V březnu se ko-
nalo v Nesles ve Francii setkání skupiny Felid TAG, jejímž jsem členem. Náplní setkání byl
Regional collection planning. Během dvoudenního jednání se nám podařilo vypracovat
návrhy doporučení chovu jednotlivých druhů kočkovitých šelem a také zhodnotit status
jednotlivých programů (EEP/ESB/MON). V dubnu jsem se zúčastnila jednání Komise
pro kočkovité šelmy USCZ, která se konala v Zoo Praha. Zde jsem představila situaci v pro-
gramu EEP koček rybářských. Zpráva o situaci v EEP byla přednesena také na zasedání
TAG kočkovitých šelem na konferenci EAZA, která se tentokrát konala ve Varšavě.



Odborná publikační činnost Zoo Děčín

Navštívené konference a odborná jednání

Mgr. Milada Petrů – plemenná kniha koček rybářských – „EEP Fishing cat studbook
2006“

23. – 24. 3. 2007 Felid TAG Regional Collection Planning Meeting, Le Parc des Félins,
Nesles, Francie

16. – 18. 4. 2007 Společné jednání komisí UCSZ pro poloopice, drápkaté opice, staro-
světské opice, lidoopy a gibony, velké kočky a malé kočky, Praha, ČR

4.–11. 8. 2007 8th International Conference on Environmental Enrichment, Schön-
brunn Zoo, Vídeň, Rakousko

11. – 15. 9. 2007 24th EAZA Annual Konference, Varšava, Polsko

Mgr. Milada Petrů
EEP koordinátor chovu koček rybářských

animals@zoodecin.cz
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Kočka rybářská / / Fischerkatze / Fishing CatPrionailurus viverrinus



leden

březen

duben

květen

červenec

srpen

září

listopad

prosinec

Řehák Roman – Ostrava – jednání komise jelenovitých

Mgr. Milada Petrů – Francie – odborné jednání EAZA pro koordinátory

Mgr. Milada Petrů – Praha – jednání komise pro primáty a kočkovité šelmy
Ing. Lubomír Moudrý – Praha – jednání komise pro zoo
Oldřich Rajchl – Filipíny – studijní pobyt (do května 2007)

Jiří Doubek , – Zoo Ostrava – transport zvěře
Ing. Lubomír Moudrý – Zoo Jihlava – Valná hromada UCSZ

Roman Řehák, – Zoo Jihlava – Valná hromada UCSZ
Ing. Lubomír Moudrý – Praha – tisková konference k Noci snů
Naděžda Malečková – Zoo Olomouc – akvaristický seminář

červen Ing. Lubomír Moudrý – Praha – MŽP jednání komise pro ZOO
Alena Houšková, – Praha – předávání ceny Ď

Roman Řehák, – ZOO Zlín - Lešná - setkání pra-
covníků managementu ZOO

Roman Řehák – Zoo Novosibirsk – 60. výročí založení ZOO Novosibirsk
Roman Řehák, – ZOO Zlín - Lešná – transport zvěře
Kateřina Majerová – Budapešť – konference WAZA
Mgr. Milada Petrů – Zoo Schönbrunn, Vídeň – mezinárodní konference
environmentálního enrichmentu
Roman Řehák, – Zoo Frankfurt – transport zvěře

Ing. Dagmar Floriánová – Zoo Praha - jednání k výroční zprávě UCSZ
Roman Řehák , – Zoo Salzburg – transport zvěře
Jiří Doubek, – Zoo Schönbrunn, Vídeň – transport zvěře
Kateřina Majerová, – Varšava – konference EAZA

Kateřina Majerová, – ZOO Dvůr Králové n.L. –
WORKSHOP pracovníků marketingu a vzdělávání
Roman Řehák – Kostelec nad Černými lesy – komise UCSZ pro evidenci
zvířat
Roman Řehák, – Zoo Olomouc – transport zvěře

Roman Řehák, – ZOO Bojnice – transport zvěře

Roman Řehák

Kateřina Majerová

Ing. Dagmar Floriánová

Ing. Dagmar Floriánová

Ivan Stodola

Oldřich Rajchl

Jiří Chadima
Ivan Stodola

Mgr. Milada Petrů

Ing. Dagmar Floriánová

Zdeněk Šimek

Radka Krejčová

přehled pracovních cest
a jednání v rámci zapojení do národní
a mezinárodní spolupráce se zoologickými zahradami:
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seznam
zvířat
animal inventory

die Tierliste

Stav Odchov Příchod Úhyn Odchod Stav

1. 1. 2007 31. 12. 2007

Status Birth Arrival Death Depart Status
Stand Aufzucht Ankunft Tod Abgang Stand
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savci ( )Mammalia

aguti středoamerický 2.0 2.0

anoa 1.1 1.1

babirusa 1.1 1.0 0.1

burunduk 4.2 4.2 0.0

hutie stromová 3.0 2.0 1.0

jaguarundi 1.1 0.1 1.0

jezevec evropský 0.1 1.1 0.1 0.1

kabar pižmový 0.1 0.1

kalimiko 0.4 0.2 1.0 1.2

kamzík bělák 1.3 0.1 1.2

kančil menší 0.0 1.0 1.0

kapybara 1.1 1.0 0.1

klokan parma 3.0 1.0 2.0

kočka divoká 2.1 0.1 1.0 1.2

kočka rybářská 1.1 1.1

kočkodan černolící 0.1 0.1

kotul veverovitý 3.0 3.0

kosman zakrslý 0.0 1.1. 1.1 1.0 2.1

koza domácí 0.2 0.2

králík divoký 1.1 1.1

kozorožec kavkazský 0.0 1.0 1.0

kůň domácí - hucul 2.2 1.0 1.2

kuna skalní 0.1 0.1

lama krotká 4.7 2.0 2.3 4.3

levhart mandžuský 1.0 1.0

levhart perský 1.0 1.0

liška obecná 0.1 0.1

Dasyprocta punctata

Bubalus depressicornis EEP,ISB,RDB=EN,CITES=I

Babyrousa babyrussa EEP,ISB,RDB=VU,CITES=I

Tamias sibiricus

Capromys pilorides

Herpailurus yagouaroundi CITES=I

Meles meles meles

Moschus moschiferus RDB=VU,CITES=I

Callimico goeldii EEP,ISB,RDB=VU,CITES=I

Oreamnos americanus

Tragulus javanicus EEP

Hydrochaeris hydrochaeris

Macropus parma RDB=LR

Felis silvestris CROH=KOH

Prionailurus viverrinus EEP,ISB,RDB=LR

Cercopithecus ascanius

Saimiri sciureus

Cebuella pygmaeus

Capra hircus

Oryctolagus cuniculus

Equus caballus

Martes foina

Lama glama

Panthera pardus orientalis EEP,ISB,RDB=CR,CITES=I

Panthera pardus saxicolor EEP,ISB,RDB=EN,CITES=I

Vulpes vulpes

Capra causasica ESB



Stav Odchov Příchod Úhyn Odchod Stav

1. 1. 2007 31. 12. 2007

Status Birth Arrival Death Depart Status
Stand Aufzucht Ankunft Tod Abgang Stand
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makak chocholatý 1.3 1.1 2.4

makak medvědí 1.0 1.0 0.0

malpa hnědá 7.1 7.1

mangabej černý 2.1 1.0 1.1

mangusta liščí 0.0 0.2 0.2

mara stepní 1.0.8 1.0.8

margay 1.0 1.0

medvěd grizzly 1.1 1.1

mýval severní 1.3 1.3

norek evropský 2.0 0.2 2.2

osel domácí 2.2 1.0 2.2

outloň malý 1.1 1.1

ovce domácí - quessantská 2.3 1.0 1.1 2.2

plch velký 1.2 1.2 0.0

prase divoké 3.4 2.2 1.2

prase domácí - mini 0.1 0.1

psoun prériový 2.3.5 2.3.5

rys ostrovid 1.1 1.1 0.1 1.0 1.1

sambar skvrnitý 3.2 1.1 4.3

serau malý 1.0 1.0 0.0

srnec evropský 0.1 0.1

sysel obecný 1.1 1.1

urzon kanadský 1.1 1.1

veverka obecná 1.2 0.2 1.0

veverka Prévostova 0.2 1.2 0.3 1.1

vikuňa 0.1 1.0 1.1

vlk hřívnatý 0.0 1.1 1.1

vlk obecný 2.0 2.0

zajíc polní 1.1 0.1 1.0

Macaca nigra nigra EEP,RDB=EN

Macaca arctoides RDB=VU

Cebus apella

Lophocebus albigena atterimus ESB,RDB=LR

Cyncitis penicillata

Dolichotis patagonum RDB=LR

Leopardus wiedii EEP,CITES=I

Ursus arctos horribilis

Procyon lotor

Mustela lutreola EEP,RDB=EN

Equus asinus

Nycticebus pygmaeus EEP,ISB,RDB=VU

Ovis aries aries

Glis glis CROH=OH,RDB=LR

Sus scrofa

Sus domesticus

Cynomys ludovicianus RDB=LR

Lynx lynx ESB,CROH=SOH

Cervus alfredi RDB=EN

Nemorhaedus crispus ISB,RDB=LR

Capreolus capreolus capreolus

Spermophilus citellus CROH=KOH,RDB=VU

Erethizon dorsatum

Sciurus vulgaris CROH=OH,RDB=LR

Callosciurus prevostii

Vicugna vicugna EEP,ISB,RDB=LR,CITES=I

Chrysocyon brachyurus EEP

Canis lupus CROH=KOH,CITES=I

Lepus europaeus
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Status Birth Arrival Death Depart Status
Stand Aufzucht Ankunft Tod Abgang Stand
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ptáci ( )Aves

ara rudobřichý 1.0 1.0

ara vojenský 1.2 1.2

bažant Edwardsův 1.1 1.1

bažant lesklý 0.0 1.0 1.0

bažant tibetský 1.0 1.0

berneška kanadská malá 1.1.3 1.1 0.0.3

bulbul červenouchý 2.2 2.2

bulbul oranžovoskvrnný 1.0 1.0

čáp bílý 1.1 1.1

čáp černý 1.1 1.1

dudek chocholatý 1.0 1.0 0.0

hohol severní 0.1 1.0 1.1

holub celebeský 1.0 1.0

husice orinocká 0.0 1.1 1.1

holub domácí – pávík 3.3 3.3 0.0
Columba livia f. domestica
holub krvavý 0.0 1.1 1.1

hrdlička čínská 0.0.2 0.0.2

hrdlička jihoasijská 1.1.2 0.1 0.0.2 1.2

hrdlička východní 0.0.2 0.0.2

husice liščí 1.0 0.1 1.1

jeřáb bělošíjí 1.1 1.1

jeřáb mandžuský 1.0 1.0

jeřábek lesní 1.0 1.0

kachnička karolinská 1.0 1.0 0.0

kachnička mandarinská 3.3 3.3

kakadu brýlový 3.0 3.0

kakadu molucký 1.0 1.0 0.0
Cacatua moluccensis EEP,RDB=VU,CITES=I
kakadu žlutolící 2.1 2.1

kalous ušatý 0.2 0.1 0.3

Orthopsittaca manilata

Ara militaris ISB,RDB=VU,CITES=I

Lophura edwardsi EEP,ISB,RDB=EN,CITES=I

Lophophorus impejanus

Crossoptilon crossoptilon RDB=LR,CITES=I

Branta canadensis minima

Pycnonotus jocosus

Pycnonotus bimaculatus

Ciconia ciconia CROH=OH

Ciconia nigra ESB,CROH=SOH

Upupa epops ESB,CROH=SOH

Bucephala clangula CROH=SOH

Gallicolumba tristigmata

Neochen jubatus

Gailicolumba luzonica

Streptopelia chinensis chinensis

Streptopelia tranquebarica humilis

Streptopelia orientalis

Tadorna tadorna

Grus vipio EEP,ISB,RDB=VU,CITES=I

Grus japonensis EEP,ISB,RDB=EN,CITES=I

Bonasa bonasia CROH=SOH

Aix sponsa

Aix galericulata

Cacatua opthalmica ESB

Cacatua sulphurea citrinocristata EEP,RDB=CR,CITES=I

Asio otus



krkavec velký 2.1 0.1 2.0

křepelka korunkatá 2.2 1.0 1.2

kulíšek nejmenší 0.1 0.1

kvakoš noční 2.2.1 0.1 0.1 2.2.1

labuť koskoroba 0.0 1.1 1.1

lelkoun soví 1.1 1.0 0.1

lori červený 1.0 1.0

lori mošusový 0.2 1.0 1.2 0.0

majna Rothschildova 1.3.2 0.0.1 0.1.1 1.2.2

moták pochop 0.1 0.1

nandu pampový 1.1 0.1 1.2

ostralka štíhlá 1.0 0.1 1.1

papoušek vlnkovaný 5.5 5.5

páv korunkatý - bílá forma 0.2 0.2

puštík bělavý 2.2 0.0.3 0.0.3 2.2

puštík obecný 0.0.3 0.0.3

raroh velký 0.1 0.1

satyr Temminckův 0.0 2.1 2.1
i

seriema rudozobá 1.1.2 0.0.1 1.1

slípka zelenonohá 0.0.1 0.0.1

sojkovec zrcadlový 1.1 0.1 1.0

sova pálená 2.2 1.0 1.2

sovice krahujová 1.1 0.1 1.2

sovice sněžní 1.1 0.1 0.1 1.1

sumatránka 0.0 1.1 1.1

sýc rousný 1.1 1.1

sýček obecný 2.0 0.1 2.1

tetřev hlušec 1.2 1.2

tetřívek obecný 1.1 1.0 1.0 1.1

Corvus corax CROH=OH

Rollulus rouloul RDB=LR

Glaucidium passerinum CROH=SOH

Nycticorax nycticorax CROH=SOH

Coscoroba coscoroba

Podargus strigoides

Eos bornea cyanonothus

Glossopsitta concinna

Leucopsar rothschildi EEP,RDB=CR,CITES=I

Circus aeruginosus CROH=OH

Rhea americana RDB=LR

Anas acuta CROH=KOH

Melopsittacus undulatus

Pavo cristatus

Strix uralensis macroura CROH=KOH

Strix aluco

Falco cherrug CROH=KOH

Tragopan temmincki

Cariama cristata

Gallinula chloropus

Garrulax mitratus

Tyto alba CROH=SOH

Surnia ulula

Nyctea scandiaca

Gallus gallus gallus

Aegolius funereus CROH=SOH

Athene noctua CROH=SOH

Tetrao urogallus CROH=KOH

Tetrao tetrix CROH=SOH
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včelojed lesní 0.0.3 0.0.3

výr velký 1.1.1 1.1.1

zoborožec vrásčitý 1.1 1.1

agama filipínská 1.1 1.0 0.1

agama kočinčinská 0.2 1.1 0.3 1.0

anolis 1.1 1.1 0.0

anolis jeskynní 2.1 2.1

anolis obrovský 1.0 1.0 0.0

anolis vepří 2.1 2.1

chameleolis vepří 1.2 1.2

gekon obrovský 1.0 1.0 0.0

hroznýšovec kubánský 2.2 2.2

krajta timorská 0.1 0.1

krajta mřížkovaná 1.0 1.0

leguán fidžijský 1.0 1.1 1.0 1.1

leguán kubánský 1.1 1.1

leguán nosorohý 1.0 1.0

orlicie bornejská 1.0 1.0

užovka červená 1.1 1.1

varan mangrovový 1.1 1.1

zmije obecná 1.1 1.1

želva anámská 3.0 3.0

želva bahenní 0.0.1 0.0.1

želva černavá 1.0 1.0

mlok skvrnitý 0.0.2 0.0.2

ropucha obecná 5.5 5.5

skokan hnědý 0.0.3 0.0.3

Pernis apivorus CROH=SOH

Bubo bubo CROH=OH

Aceros corrugatus EEP

Hydrosaurus pustulatus RDB=DD

Physignathus cocincinus

Anolis guamuhaya

Anolis bartschi

Anolis equestris

Anolis porcatus

Chameleolis porcus

Gekko gecko

Epicrates angulifer EEP,RDB=LR

Python timorensis

Python reticulatus RDB=LR

Brachylophus fasciatus RDB=EN,CITES=I

Cyclura nubila nubila ISB,RDB=VU,CITES=I

Cyclura cornuta ESB,RDB=VU,CITES=I

Orlitia borneensis ESB,RDB=EN

Elaphe guttata

Varanus indicus

Vipera berus CROH=KOH

Mauremys annamensis

Emys orbicularis

Heosemys grandis ESB,RDB=VU

Salamandra salamandra CROH=SOH

Bufo bufo CROH=OH

Rana temporaria

plazi ( )

obojživelníci ( )

Reptilia

Amphibia
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Stav Odchov Příchod Úhyn Odchod Stav

1. 1. 2007 31. 12. 2007

Status Birth Arrival Death Depart Status
Stand Aufzucht Ankunft Tod Abgang Stand

ryby ( )Pisces

parmovec červený 0.0.1

parmovec průsvitný 0.0.4

bodlok bezrohý 0.0.1

bodlok olivový 0.0.1

bodlok žlutý 0.0.2

kanic modroskvrnný 0.0.1

kanícek fialovožlutý 0.0.1

klaun očkatý 0.0.1

klaun očkatý - černá forma 0.0.2

kněžík 0.0.1

králíčkovec liščí 0.0.2

lezec obojživelný 0.0.9

ostenec běloskvrnný 0.0.1

ostenec červenozubý 0.0.3

perutýn ohnivý 0.0.1

pyskoun rozpůlený 0.0.1

sapín 0.0.14

sapínek zlatoocasý 0.0.1

sapínek žlutomodrý 0.0.3
Chrysiptera hemicyanea
slizoun pruhovaný 0.0.1

Apogon maculatus

Apogon leptacanthus

Naso lituratus

Acanthurus olivaceus

Zebrasoma flavescens

Cephalopholis miniata

Gramma hemichrysos

Amphiprion ocellaris

Amphiprion ocellaris

Thalassoma bifasciatum

Siganus vulpinus

Periophthalmus barbarus

Balistoides conspicillum

Odonus niger

Pterois volitans

Labroides dimidiatus

Chromis viridis

Chrysiptera parasema

Salarias fasciatus

leguán nosorohý
/ /

Nashornleguan
Rhinoceros Iguana

Cyclura cornuta



stavy
zvířat 2007
Census of animals
2007
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Stav Odchov Příchod Úhyn Odchod Stav

1. 1. 2007 31. 12. 2007

Status Birth Arrival Death Depart Status
Stand Aufzucht Ankunft Tod Abgang Stand

Obojživelníci 3 15
Plazi 17 36
Ptáci 48 122
Savci 51 130
Bezobratlí 8 13
Ryby 20 51

Amphibians
Reptiles
Birds
Mammals
Invertebrata
Pisces

CELKEM Total 147 367

31. 12. 2007
Druhů - Jedinců –Species Specimens

sklípkan Smithův
/ /

Mexikanische Rotknie Vogelspinne
Mexican redknee tarantula

Brachypelma smithi

bezobratlí ( )Evertebrata

hvězdice 0.0.1

sklípkan kadeřavý 0.1

sklípkan Smithův 0.1

sklípkan potulný 0.1

ježovka diadémová 0.0.1

kreveta 0.0.5

hadice 0.0.2

kreveta 0.0.1

krab houslista 0.0

Archaster typicus

Brachypelma albopilosa

Brachypelma smithi

Brachypelma vagans

Diadema setosum

Lysmata debelius

Ophiarachna incrassata

Stenorhynchus seticornis

Uca sp.



stavy
zvířat 2007
Census of animals
2007
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1,1 Anoa horský (Bubalus depressicornis)
0,1 Babirusa (Babyrousa babyrussa)
1,1 Bažant Edwardsův (Lophura edwardsi)
2,2 Hroznýšovec kubánský (Epicrates angulifer)
1,1 Jeřáb bělošíjí (Grus vipio)
1,0 Jeřáb mandžuský (Grus japonensis)
2,1 Kakadu žlutolící sumbský (Cacatua sulphurea citrinocristata)
1,2 Kalimiko (Callimico goeldii)
0,1 Kančil menší (Tragulus javanicus)
1,1 Kočka rybářská (Prionailurus viverrinus)
3,0 Kotul veverovitý (Saimiri sciureus)
2,2,1 Majna Rothschildova (Leucopsar rothschildi)
2,4 Makak chocholatý (Macaca nigra nigra)
1,0 Margay (Leopardus wiedii)
2,2 Norek evropský (Mustela lutreola)
1,0 Levhart perský (Panthera pardus saxicolor)
1,0 Levhart mandžuský (Panthera pardus orientalis)
1,1 Outloň malý (Nycticebus pygmaeus)
1,1 Lama vikuňa (Vicugna vicugna)
1,1 Vlk hřivnatý (Chrysocyon corrugatus)
1,1 Zoborožec vrásčitý (Aceros corrugatus)

1,1 Čáp černý (Ciconia nigra)
1,1 Holub krvavý (Gallicolumba luzonica)
3,0 Kakadu brýlový (Cacatua opthalmica)
1,0 Kozorožec kavkazský (Capra caucasica)
1,0 Leguán nosorohý (Cyclura chrnuta)
1,1 Mangabej černý(Cercocebus atterimus)
1,0 Orlície bornejská (Orlitia borneensis)
1,1 Rys ostrovid (Lynx lynx)
1,0 Želva černavá (Heosemys grandis)

Ohrožené druhy zvířat,zapojené do Evropských záchovných programů
/EEP Animals:

Druhy zvířat zapsaných v evropských plemenných knihách
/European Studbook Animals:
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1,2 Ara vojenský (Ara millitaris)
1,1 Leguán kubánský (Cyclura nubila nubila)

0,1 Agama filipínská (Hydrosaurus pustulatus)
1,1 Aguti středoamerický (Dasyprocta punctata)
1,0 Bažant lesklý (Lophophurus impejanus)
0,0,3 Berneška kanadská malá (Branta canadensis minima)
2,2 Bulbul červenouchý (Pycnoctus jocosus)
1,0 Bulbul oranžovoskvrný (Pycnonotus bimaculatus)
1,0 Holub celebeský (Gallicolumba tristigmata)
1,1 Hrdlička čínská (Streptopelia chinensis chinensis)
1,2 Hrdlička jihoasijská (Streptopelia tranquebarica humilis)
1,1 Hrdlička východní (Streptopelia orientalis)
1,1 Husice liščí (Tadorna tadorna)
1,1 Husice orinocká (Neochem jubatus)
1,0 Hutie stromová (Capromys pilorides)
1,0 Jaguarundi (Herpailurus yagouaroundi)
1,1 Jezevec lesní (Meles meles)
0,1 Kabar pižmový (Moschus moschiferus)
3,3 Kachnička mandarinská (Aix galericulata)
0,0,4 Kalous ušatý (Asio otus)
1,2 Kamzík bělák (Oreamnos americanus)
0,1 Kapybara (Hydrochaeris hydrochaeris)
2,0 Klokan parma (Macropus parma)
0,1 Kočkodan černolící (Cercopithecus ascanius)
1,1 Králík divoký (Oryctolagus cuniculus)
1,2 Křepelka korunkatá (Rollulus roulolou)
0,1 Kuna skalní (Martes foina)
1,1 Labuť koskoroba (Coscoroba coscoroba)
1,1 Leguán fidžijský (Brachylophus fasciatus)
0,1 Lelkoun soví (Podargus strigoides)
0,1 Liška obecná (Vulpes vulpes)
7,1 Malpa hnědá (Cebus apella)
1,1 Mangusta liščí (Cynitis penicillata)
4,5 Mara stepní (Dolichotis patagonum)
1,1 Medvěd grizzly (Ursus arctos horribilis)

IUCN
The World Conservation Union

Druhy zvířat zapsané v mezinárodních plemenných knihách
/International Studbook Animals:

Další významné ohrožené druhy zvířat Červená kniha IUCN
/Red Data Book of IUCN:
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1,3 Mýval severní (Procyon lotor)
1,2 Nandu pampový (Rhea americana)
5,5 Papoušek vlnkovaný (Melopsittacus undulatus)
1,2 Prase divoké (Sus scrofa)
2,3,5 Psoun prériový (Cynomys ludovicianus)
0,0,3 Puštík obecný (Strix aluco)
3,2,2 Sambar skvrnitý (Servus alfredi)
2,1 Satyr Teminckův (Tragopan temminckii)
1,1 Seriema rudozobá (Cariama cristata)
0,0,3 Skokan hnědý (Rana temporaria)
0,0,1 Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus)
0,0,1 Sojkovec zrcadlový (Garrulax mitratus)
1,2 Sovice krahujová (Surnia ulula)
1,1 Sovice sněžní (Nyctea scandiaca)
0,1 Srnec evropský (Capreolus capreolus capreolus)
1,1 Urzon kanadský (Erethizon dorsatum)
1,1 Veverka Prévostova (Callosciurus prevostii)
3,0 Želva anámská (Mauremys annamensis)
1,1,5 Želva nádherná (Trachemys scripta elegans)

1,1 Čáp bílý (Ciconia ciconia)
1,1 Hohol severní (Bucephala clangula)
1,0 Jeřábek lesní (Bonasa bonasia)
1,2 Kočka divoká (Felis silvestris)
2,0 Krkavec velký (Corvux corax)
0,1 Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum)
2,3 Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax)
0,0,2 Mlok skvrnitý (Salamandra salamandra)
0,1 Moták pochop (Circus aeruginosus)
1,1 Ostralka štíhlá (Anas acuta)
2,2 Puštík bělavý (Strix uralensis macroura)
0,1 Raroh velký (Falco cherrug)
5,5 Ropucha obecná (Bufo bufo)
2,1 Sova pálená (Tyto alba)
1,1 Sýc rousný (Aegolius funereus)
2,1 Sýček obecný (Athene noctua)
1,1 Sysel obecný (Spermophilus citellus)
1,2 Tetřev hlušec (Tetrao urogallus)
0,0,3 Včelojed lesní (Pernis apivorus)
1,0 Veverka obecná (Sciurus vulgaris)
2,0 Vlk obecný (Canis lupus)
1,2 Výr velký (Bubo bubo)
1,1 Zmije obecná (Vipera berus)
0,0,1 Želva bahenní (Emys orbicularis)

Ohrožené druhy fauny ČR
/Native Fauna:



Masopust v zoo (24. 2. 2007)

Jarní úklid aneb Kam s tím hnojem? (31. 3. 2007)

Den ptactva v aprílové zoo (1. 4. 2007)

- obnovení lidové tradice přizpůsobené podmínkách provozu zoologické zahrady
- celým odpolednem provedl folklórní soubor Lužičan
- průvod masek areálem
- soutěže, hudba, zpěv a koblihy
- návštěvnost 558 osob

- soutěže s ekologickou osvětou
- hlavním bodem odpoledne byl „srandamač“ pro dospělé návštěvníky – jízda s koleč-

kem hnoje. Soutěžilo se v několika kategoriích. Principem bylo projet vytyčenou trasu
co nejrychleji za plného provozu zahrady. Během cesty závodníci měli soutěž ztíže-
nou občerstvovacími stanicemi, kde museli co nejrychleji sníst kolečko tlačenky.

- pro děti byly připraveny soutěže k blížícím se velikonocům, jako je sběr vajíček na čas,
běh s vajíčky na čas apod.

- návštěvnost 637 osob

- soutěže s osvětou „Co je tu špatně?“
- šlo o žertovnou akci, kdy formou „popletených“ druhovek jsme učili návštěvníky dí-

vat se na zvířata a uvědomovat si základní znalosti.
- návštěvnost 719 osob

ZOO a ve ejnost
v roce 200

ř
7
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Vítejte na Madagaskaru (28. 4. 2007)

Den dětí aneb Zoo Děčín Open (26. 5. 2007)

Noc snů – Dreamnight at the zoo (1. 6. 2007)

- informace ke kampani EAZA Madagaskar – formou informačních panelů, stánku In-
foStop a soutěží po areálu

- promítání oblíbené animované pohádky Madagaskar ve výstavní síni, kde právě probí-
hala výstava Jiřího Bálka o Madagaskaru

- facepainting – malování na obličej lemurů, motýlů a jiných zvířátek z madagaskaru
- v souvislosti s oslavou Dne Země jsme otevřeli ve spolupráci s Technickými službami

města Děčína ekologický koutek u vstupu do zoo
- prezentace ekologických produktů – stánky před správní budovou
- ekologické soutěže – formou stanovišť
- o sokolnictví a přírodě s ukázkami výcviku ptáků přišla Střední lesnická škola Šluknov
- nechyběla výtvarná dílna s výrobou masek lemurů a disko v rytmu exotiky
- prezentace vítězných prací studentů o Madagaskaru
- křtiny makaka chocholatého SATU, kterého uměle odchovávaly ošetřovatelky
- návštěvnost 649 osob

- křtiny malých jezevců, které jsme zachránili ve volné přírodě po úmrtí jejich matky
- hostem odpoledne a kmotrem jezevců byl herec Viktor Limr
- vyhlášení vítězů soutěže „Děti nemocným a seniorům“
- předvoj noci snů tzn. exkluzivní aktivity pro širokou veřejnost. Pouze dnes si mohli ná-

vštěvníci zkusit vnímat zoo stejně jako handicapované a chronicky nemocné děti na No-
ci snů

- exkluzivními hosty se stali i Basketbalisté BK Děčín, s kterými si děti mohli zasoutěžit
- jízda na koni, malování na chodník, představení práce ZooKroužku s ukázkami zvířat,

o která se starají, výstava fotografií a mnoho dalšího
- od 19 h V.I.P. prohlídka zoo s možností prohlídky zázemí a krmení levharta perského
- oslava jeho narozenin Bilbiho
- návštěvnost 584 osob

- čtvrtý ročník akce Noc snů – večera pro chronicky nemocné a postižené děti (jako první
uspořádala Noc snů Zoo Rotterdam v roce 1996, v roce 2005 se již zúčastnilo 80 zahrad
z celého světa, v České republice Zoo Děčín a Zoo Brno, Zoo Liberec…..)

- částí večera hosty provedla herečka a zpěvačka Zora Jandová
- děti čekala netradiční prohlídka zoo – hladily si různá zvířata, povídaly si s ošetřovateli

zvířat a měly umožněn vstup i do zázemí expozic
- po celé zoo byla umístěna stanoviště s přírodninami a živými zvířaty „Poznejte zvířata

všemi smysly“
- o bohatý doprovodný program se postarali: kapela Red Wagon, děti z DDM v maskách

zvířat, facepainting (malování zvířecích masek na obličeje dětí), občerstvení
- všichni si odnesli na památku malý dáreček od různých sponzorů
- nechyběly loutkové pohádky a skupina historického šermu, která předvedla Ohňovou

show
- akce se zúčastnilo 746 dětí a mentálně postižených dospělých s nejbližšími členy rodiny

a opatrovníky z celého Ústeckého kraje a z nejbližší části Německa



Pátý ročník tzv. Noci snů (1. 6.) se i letos setkal s velkým ohlasem. Na speciální akci pro chronicky nemocné a
handicapované děti si našlo cestu cca 750 lidí. / The fifth Dream Night (1 June) was once again very popular. About
750 people joined our special event for chronically ill and handicapped children. / Der fünfte Jahrgang der sog.
"Nacht der Träume" (1. 6.) stieß auch diesmal auf ein großes Echo. Zu dieser speziellen Veranstaltung für
chronisch kranke und behinderte Kinder fanden sich etwa 750 Menschen ein.

Strašidelná zoo (27. 10.) si u návštěvníků získala velkou oblibu. Dlabání dýní a lampiónový průvod si v roce 2007
nenechalo ujít celkem 1077 lidí. / Spooky Zoo (27 October) became very popular with the visitors. In 2007, 1,077
people came for pumpkin carving and the lantern procession. / „Der Gespensterzoo Zoo“ (27. 10.) erfreute sich bei
den Besuchern großer Beliebtheit. Das Aushöhlen von Kürbissen und den Lampionumzug ließen sich im Jahr 2007
insgesamt 1077 Menschen nicht entgehen.
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Pohádková noc v zoo (21. 7. 2007)

Pojeďte s námi na Madagaskar (1. 9. 2007)

Barevný týden (17. – 21. 9. 2007)

- zoo plná pohádkových postaviček
- již při vstupu do zoo vítala hosty kněžna a její sluha jim nabízel bonbony
- následovaly soutěže na téma zvířata v pohádkách. Zde největší úspěch sklidila ošetřo-

vatelka Zuzana Slouková coby bludička, když povídala o medvědech grizzly.
- nechyběl ani Křemílek s Vochomůrkou, mušketýři, Červená Karkulka s košíčkem pl-

ným dobrot pro hodné děti,….
- na závěr prohlídka zoo s průvodkyní v masce princezny, která barvitě vylíčila dětem ně-

které báje a pověry o zvířatech.
- všichni si užili hodně legrace
- návštěvnost 865 osob

- hosty odpoledne byli Jiří Bálek (kameraman a cestovatel) a Libor Kunte (ředitel SZŠ
Libverda Děčín a cestovatel) – povídání o Madagaskaru

- k poslechu hrála skupina Garance
- hosté během odpoledne pokřtili mláděte lamy krotké a přivítali nová zvířata v zoo - vlky

hřivnaté
- rozhovor s ošetřovateli SATU (makaka chocholatého), letošní mládě, které uměle od-

chovali
- v madagaskarská výtvarná dílně si mohly děti namalovat např. lemury, vyrobit masky,

přáníčka, která se stala památkou na dnešní akci
- pro starší a dospělé jsme připravili speciální křížovku o Madagaskaru a o tom proč je

důležité jej chránit
- návštěvnost 317 osob

- akce pro žáky základních škol a osmiletých gymnázií
- letos poprvé jsme oslovili i speciální školy a ústavy sociální péče. Ty však pracovali v ji-

ném režimu a své výtvory nepřišli tvořit do zoo.
- jedná se o tradiční výtvarnou dílnu pod širým nebem. A letos příčinou nepříznivého po-
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časí jsme byli nuceni ji přesunout do výstavní síně. Což se následně ukázalo jako plus.
Neboť děti kolem sebe měli větší inspiraci neboť stále probíhala výstava Jiřího Bálka
o Madagaskaru

- děti tvořili koláže na téma „Zahraňme Madagaskar“
- po krátkém úvodním slovu a informacích o Madagaskaru se děti pustili do výroby kolá-

že. Jako materiál jim posloužily staré časopisy a barevné papíry. Na závěr každé dílko
bylo dáno do pasparty z G-vlny.

- účast 161 dětí přítomných v zoo a 30 dětí z ústavů sociální péče

- výstava prací žáků z Barevného týdne
- vyhlášení výsledků a předání cen
- v návaznosti na oslovení klientů ústavů sociální péče vznikl stánek s ukázkou tvorby prá-

ce s keramikou (ÚSP Domino)
- děti si mohly vyřádit a zasoutěžit během dětské diskotéky
- nechyběla další křížovka o Madagaskaru pro děti
- ve spolupráci s divadlem při ZŠ Vojanova byla uvedena v zoo pohádka „Lakomá Bar-

ka“, která sklidila velký ohlas
- na programu se podíleli i klienti z ÚSP z Horního Žlebu, a to s pohádkou „Mraveneček“
- vítězové pokřtili štěně Alíka, který se stal živou součástí výukových programů
- Návštěvnost 505 osob

- hostem odpoledne, kmotrem křtěných zvířat a průvodcem po zoo se stal toto odpoledne
herec a moderátor Martin Zounar

- křtiny zvířat – malpa hnědá a prasátka domácí mini proběhly přímo před jednotlivými
expozicemi a mimo Martina Zounara se kmotry stal i primátor města Děčína Vladislav
Raška a uvolněný člen rady Ústeckého kraje Antonín Terber

- během odpoledne jsme představili i nových zvířata v zoo – lama vikuňa a ryse ostrovidy
- v rámci oslavy dne zvířat se prezentovala činnosti městského útulku v Děčíně, kdy poho-

vořili o problémech s nechtěnými dárky
- pokusili jsme se vytvořit rekord v malování zvířátek na chodník. Vytvořili jsme obrázek

se zvířátky o délce 123 m
- v zoo se též jela rallye v zoo! Svého koníčka nám přišel představit žák ZŠ a vítěz většiny

soutěží ve svém věku Jakub Hoffman se svým mazlíčkem a maskotem všech závodů fret-
kou Pištou

- o hudbu se postarala kapela Wydle
- soutěže pro děti byly též netradiční např. zvířecí twister, zoostezka, zvířecí puzzle, ….
- návštěvnost 571 osob

- po loňském zkušebním ročníku jsme se pro velký úspěch rozhodli opět pro tuto pro zoo
netypickou akci. I letos měla největší návštěvnost.

- jednalo se především o výrobu strašidýlek z dýní, rozsvěcení dýní a nasvícení zahrady
výtvory dětí a jejich pomocníků

- na závěr byla prohlídka zahrady s průvodkyní z řad čarodějnic, která působivě hovořila
o „strašidelných“ zvířatech a o tom, co lidská fantazie vše nevymyslí

- celá zahrada byla nasvícena pouze loučemi a během průvodu si návštěvníci svítili lam-
piony

Madagaskar tak, jak jej vidí děti (23. 9. 2007)

Vše nejlepší zvířátka (6. 10. 2007)

Strašidelná ZOO (27. 10. 2007)
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- zahradou se proháněly roj čarodějnic, přerostlých dýní a jiné nebezpečné bytosti
- děti též čekala čarodějnická dílna plná kouzel a lektvarů
- návštěvnost 1077 osob

- děti čekala pohádková trojka Mikuláš, čert a anděl s nadílkou (čertovské perníky)
- příchozí děti v masce čertíka si mohly zasoutěžit o nejhezčí masku
- celé odpoledne se konalo v duchu návštěvy pekla, v zoo mohli návštěvníci spatřit za-

městnance převlečené za čerty, mohli si přiložit pod pekelný oheň nebo jen zavzpomí-
nat jaké to je nosit uhlí ke kotli.

- zdobení vánočního stromku – děti ve výtvarné dílně mohly vyrobit ozdoby na vánoční
strom z připravených materiálů vč. výroby nejdelšího vánočního řetězu v zoo

- během akce si návštěvníci mohli oddychnout od soutěží u pohádek Divadla Rolnička
pod vedením medvědáře Pepy

- křtiny nového zvířete kozorožce kavkazského proběhly před výběhem a kmotrem byl
mladý herec Jiří Mádl

- Jiří Mádl společně s průvodci ze zoo provedl návštěvníky po areálu
- návštěvnost 382 osob

- Soutěž o vytvoření nejlepší prezentace na téma Zachraňme Madagaskar v Power Poin-
tu pro střední školy a odborná učiliště – únor 2007

- Rodinný den v zoo, 19. 5. 2007, 593 osob
- Den květů, 21. 6. 2007, 327 osob

Čertovský rej v zoo (1.12. 2007)

Další akce menšího rozsahu:

Kozorožec kavkazský / /, Westkaukasischer Steinziege, West Caucasian TurCapra caucasica
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- Hurá na prázdniny, 29. 6. 2007, 174 osob
- Lemuří stezka, 1. - 31. 8. 2007
- Přijďte popřát našim zvířátkům, 22. – 31.12. 2007

- Ředitelem v zoo, PhDr. Petr Fejk, 18. 1. 2007
- Lidé ve víru karnevalů, Richard Mazůrek, 15. 2. 2007
- Národní parky Jihoafrické republiky, Richard Nagel, 20. 3. 2007
- Nemoc zvaná Lemurie, Zdeněk Strnad, 29. 3. 2007
- Filipíny, Oldřich Rajchl, 27. 9. 2007
- Austrálie, Jan Bandurič, 25. 10. 2007
- Boris Masník a jeho animovaná zvířata, Boris Masník, 15. 11. 2007
- Putování po severním Madagaskaru, Jiří Bálek, 22. 11. 2007
- Mláďata Madagaskaru, Nataša Velenská, 29. 11. 2007

- Teraristika, Jan Dohnal, 6. 12. 2007
- Jak se baví sloni, Jan Javůrek a Petr Korbel, 13. 12. 2007

„Lidé a příroda Malých Antil“, Richar Mazůrek, ZooKlub
- „Madagaskar v obrazech“, Zdeněk Strnad, ZooKlub
- „Madagaskar“, Jiří Bálek, ZooLabyrint (výstava fotografií doplněná filmem)
- „Děti nemocným a seniorům“, ZooLabyrint
- práce dětí z Barevného týdne, ZooLabyrint

Přednášky v ZooKlubu:

Výstavy:
-

Ing. Dagmar Floriánová
specialistka pro marketing, CNS

marketing@zoodecin.cz

Nataša Velenská, ošetřovatelka ze Zoo
Praha, své zajímavé podívání doplnila i
ukázkou živých zvířat z Madagaskaru.

Nataša Velenská, a caretaker from the
Prague Zoo, topped off her interesting

presentation with a show of live animals
from Madagascar.

Nataša Velenská, Tierpflegerin aus dem Zoo
Prag, ergänzte ihre interessante Erzählung

mit einigen lebendigen Tieren aus
Madagaskar.



ZooŠkola 2007

V roce 2007 nabízela Zoo Děčín v rámci EVVO 14
výukových a zážitkových programů pro děti základ-
ních, mateřských a speciálních škol a pro klienty ústa-
vů sociální péče. Programy jsou rozděleny do několika
kategorií. Jsou k dispozici programy pro předškolní
děti, pro děti mladšího školního věku i pro starší školá-
ky. Nenásilnou formou navazují na výuku přírodověd-
ných oborů ve školách a rozšiřují základní školní osno-
vy. Zájem o ně je veliký. Tyto programy navštívilo 2793
dětí z 64 škol a ústavů. Je to více jak dvojnásobný ná-
růst oproti roku 2006.

28

ZOOSCHULEZOO-ŠKOLA

Výuka probíhala prostorách učebny Zooškoly, která je přímo v areálu zoo na Pastýřské
stěně. Také byly pro účely výuky využívány prostory ZooKlubu v expozici Rajské ostrovy na
Teplické ulici a samozřejmě, že programy pro děti probíhaly i přímo v areálu zoo. Procház-
ka po zoo obohacená o hry a soutěže a hlavně zaměřená na předání informací o zvířatech, či
o poslání zoologických zahrad, to je pro školní kolektivy spojení příjemného zážitku s nená-
silným doplněním nebo rozšířením znalostí z oblasti přírodovědy či zoologie.

Zajímavým a přínosným počinem bylo zrealizování Ptačí stezky. Ta formou dřevěných
maket ptáků, rozmístěných po celém areálu, seznamuje širokou veřejnost se zástupci naší
ptačí říše. K Ptačí stezce nově vznikl výukový program pro školy a pracovní listy pro ná-
vštěvníky z řad veřejnosti.

Další nově vzniklý výukový program je zaměřen na seznámení dětí vyšších ročníků zá-
kladních škol s Národním parkem České Švýcarsko a se zástupci fauny tohoto území. Vyu-
žívá možnosti, čerpat informace přímo při procházce po naší Expozici Českosaského Švý-
carska.

Učebna ZooŠkoly Zoo Děčín byla dovybavena nábytkem a potřebami, které umožní dě-
tem širší možnost kontaktu s vybranými zvířaty. Tato kontaktní zvířata slouží nejen pro výu-
ku, ale i pro potřeby kroužků při zoo. Čtyři kroužky navštěvovalo v roce 2007 celkem 34 dě-
tí. Náplní kroužků bylo poznávání domácích i exotických zvířat a péče o ně, hry, práce s pří-
rodninami, exkurze, výlety. Děti měly možnost navštívit např. Zoo Praha, Zoo Ústí nad La-
bem, Zoo a Botanická zahrada Liberec, Děčínský Sněžník a další. Zúčastnily se exkurze do
Oblastního muzea v Děčíně a zavítaly i do veterinární ordinace, kde viděly konkrétní veteri-
nární zákrok a mohly si sami práci zvěrolékaře na jednom z našich kontaktních zvířat vy-
zkoušet.

V rámci kampaně EAZA za záchranu Madagaskaru se tradičně v září uskutečnil Barevný
týden. Aktivita určená opět školám a ÚSP. Děti byly seznámeny s problematikou ohrožení
tohoto ostrova a zapojily se aktivně do programu formou různých výtvarných technik. Tvo-
řily koláže a využilo se i ubrouskové techniky. Barevný týden proběhl od 17. do 21. září a
zúčastnilo se ho 181 dětí, z toho 157 ze základních škol a 24 ústavů sociální péče nebo speci-
álních základních škol. Z dětských výtvorů byla v areálu zoo uspořádána výstavka a na slav-
nostním zakončení barevného týdne v neděli 23. září byly práce dětem slavnostně předány.

ZooKroužky



V roce 2007 fungovaly při Zoo Děčín celkem 4 zájmové kroužky. Děti v nich čekalo spoustu zajímavých aktivit,
nejrůznější soutěže i péče o vybraná zvířata. / In 2007, four interest groups were operating in association with the
Děčín Zoo. Children could enjoy many interesting activities and various competitions and even take care of some
animals. / Im Jahr 2007 gab es im Zoo Děčín insgesamt 4 Interessenkreise. Kinder konnten hier an vielen
interessanten Tätigkeiten und Wettbewerben teilnehmen und ausgewählte Tiere pflegen.

Nový eko-koutek, otevřený v dubnu ve spolupráci s Technickými službami Děčín, dává návštěvníkům návod, jak
správně postupovat při třídění odpadu. / A new eco-corner that opened in April instructs the visitors how to
correctly recycle waste, together with Děčín Technical Services. / Die neue Öko-Ecke, die in Zusammenarbeit mit
den Technischen Dienstleistungen der Stadt Děčín im April eröffnet wurde, berät die Besucher, wie man bei der
Abfalltrennung richtig vorgehen sollte.
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Průvodcovské služby

Mediální partneři Zoo Děčín v roce 2007:

Psali, mluvili či vysílali o nás:

Neustálá mediální podpora

Některé ze spřízněných internetových stránek

Pro širokou veřejnost jsme nabízeli v letních měsících průvodcovské služby. Průvodcov-
ský komentář byl obohacován o komentované krmení a to jak v expozici Rajské ostrovy pří-
mo průvodcem, tak v areálu zoo, kde komentář provádějí pravidelně ošetřovatelé zvířat.
Největší úspěch má tradičně komentované krmení medvědů grizzly.

Průvodcovské prohlídky byly i součástí akcí pro veřejnost, které se pořádají ve víkendo-
vých dnech – např. Pohádková zoo, I zvířata mají svátek, Pojeďte s námi na Madagaskar.

Český rozhlas SEVER
Děčínský deník
Rádio Děčín
Hitrádio Crystal
Týdeník Princip

24hodin 1
Aha! 5
Blesk 3
Český rozhlas SEVER 36
Deníky Bohemia 117
Frekvence 1 1
Haló noviny 2
Hitrádio Crystal 27
Lidé a země 1
Lidové noviny 8
Metro 5
Mladá fronta DNES 28
Právo 6
Rádio Děčín 29
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Dětské lahvičky, sunar, vlhčené ubrousky, plínky, vstávání kvůli krmení každé tři hodi-
ny, rostoucí zoubky. Přesně takhle by se dal ve zkratce popsat den ošetřovatelky děčínské
zoologické zahrady Sabiny Glöcknerové. Nestará se však o vlastního potomka, ale stala se
náhradní mámou tvorečkovi, který se jí vejde do dlaně. Jde o malého samečka makaka cho-
cholatého, o kterého se jeho vlastní matka neuměla postarat a proto musel putovat do ná-
hradní rodiny.
„Tenhle opičí kluk je už čtvrtým mládětem naší Princezny. Samička však v péči o své potom-
ky zcela pohořela. Dvě mláďata kvůli jejímu nešetrnému zacházení zemřela, třetí potrati-
la,“ vzpomíná Sabina. Malý sameček by Princezninu péči s největší pravděpodobností také
nepřežil, matka jej tahala po výběhu za ruce i za nohy, neuměla ho správně držet. „Z jejího
zacházení si odnesl spoustu šrámů. Byl odřený, pomlácený a neuvěřitelně podchlazený.
Trvalo nám pěkně dlouho, než jsme ho zahřáli. Nejdřív jsem to zkoušela vlastním tělem,
pak láhví s teplým mlékem. Na té se ale neudržel,“ popisuje ošetřovatelka. Nakonec po-
mohla metoda, která se při prokřehnutí používala dříve i u dětí. Tu správnou barvu vrátila
promodralé kůži, věřte nebo ne, rozehřátá trouba. „Vyhřála jsem jí na příjemnou teplotu,
vypnula, vystlala pekáč měkkými ručníky a to byste koukali, jak to pomohlo. Během 15 mi-
nut malý pěkně zrůžověl a začal reagovat,“ vzpomíná.

Dnes už je dvoutýdenní opičí miminko zcela v pořádku. Jeden den se svojí neopatrnou
matkou, mu může připomínat už jen chybějící článek prstu, o který kvůli ní přišel. Ošetřo-
vatelka Sabina, která se v péči o malého opičáka po týdnu střídá se svou kolegyní Šárkou
Bodlákovou, je nyní v podstatě na takové opičí mateřské dovolené. Vlastní dítě sice proza-
tím ještě nemá, ale zkušenou náhradní matkou již je. V domácích podmínkách už odchova-
la 2 ovečky ouessantské a 1 srnče. Společně s ošetřovatelkou Šárkou již malému opičákovi
vybrali jméno. Pátrali po něm v oblasti Indonésie, která je domovem tohoto druhu primátů.
Mládě pojmenovali Satu. V jazyce Indonésanů to znamená - jednička.

Nahlížíme do našeho novinového archívu:

Opičí kluk bydlí doma s ošetřovatelkou

Seriema rudozobá / /, Seriema, Red-legged SeriemaCariama cristata

Nandu pampový / /, Nandu, Common RheaRhea americana
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Malý makak potřebuje celodenní péči. Krmení každé tři hodiny, přebalování, omývání,
masírování bříška. „Rozhodně se to dá srovnat s péčí o malé dítě. Člověk se pořádně nikam
neutrhne a nejhorší je asi to vstávání v noci. Dříve vyžadoval přísun potravy po dvou hodi-
nách, dneska se to posunulo na tři,“ říká Sabina. Sameček dokáže při jednom krmení spo-
řádat 20 až 30 ml mléka. „Krmíme ho klasickým sunarem,“ upřesnil zoolog děčínské zoo-
logické zahrady Roman Řehák. Ošetřovatelka si vede deníček, kde kromě jiného sleduje
především to, jak mládě přibývá na váze. Ačkoliv je na světě teprve krátce, už se mu klubou
zoubky a tento stav prožívá úplně stejně jako kterékoliv jiné lidské miminko. „Pořád si sahá
na dásně, občas je nevrlý a růst zubů doprovází i průjem,“ říká.

S péčí o malého opičího kluka občas vypomáhá i fenka německého ovčáka jménem
Nessi. Chce být téměř u všeho. Nenechá si ujít přebalování ani krmení. „Neustále by ho oli-
zovala. Myslím, že mu tím hodně pomohla při hojení všech těch ran a odřenin,“ uvažuje
Sabina. Malý opičák jí za to dělá společnost při venčení. „Nechat ho doma nemůžu, proto
když jde Nessi ven, musí s námi. Naložím ho do brašny vystlané kožíškem a razíme. Tento
„mobilní kočárek“ funguje skvěle. Makakovi se v něm líbí a mnohdy houpavého pohybu
využije ke spánku,“ doplňuje.

V péči ošetřovatelek zůstane mládě ještě přibližně 2 měsíce. Až se naučí sám přijímat
potravu a nebude alespoň přes noc vyžadovat přísun mléka, pokusí se ošetřovatelky o jeho
vrácení do skupiny. „Nepůjde ale hned mezi ostatní členy tlupy. Umístíme ho do vedlejší
ubikace. Musí si na skupinu nejprve zvyknout,“ doplňuje zoolog.

Vlastní mládě mít nemůže, tak je krade, kde se dá. O kom, že je řeč? O koze domácí jmé-
nem Máňa z děčínské zoologické zahrady. O poslední takový lup se pokusila během vče-
rejšího rána.„Kozy domácí žijí v naší zoo v expozici společně s ovečkami ouessantskými a
mini prasátky. Jedna z oveček v noci na včerejšek porodila malého beránka a jakmile bylo
mládě na světě, Máňa začala ovečku odhánět a chtěla si ho přivlastnit, “popisuje zoolog
děčínské zoologické zahrady Roman Řehák.

První kontakt mláděte s matkou je moc důležitý. U kopytníků obecně platí, že kdo se
o mládě postará ihned do narození, toho si pak vtiskne za svého rodiče. Koza Máňa je tako-
vým majetnickým chováním proslulá. „Je vybavena silným mateřským pudem, a protože
v současné době nemůže mít své vlastní mládě, jakmile se naskytne příležitost, nezahálí a
snaží se mládě přivlastnit,“ říká zoolog. Ošetřovatelé jí však pro tentokrát její plány zhatili.
Když zjistili, že je beránek na světě a koza má zase zlodějské úmysly, rychle ovečku s berán-
kem od ostatních zvířat v expozici oddělili. „Snad jsme to udělali včas, koza ho stihla olízat
a nakojit mlékem. Ovečka beránka pak nějakou dobu odmítala a nechtěla ho přijmout
zpět. Před chviličkou jsem ale dostal informaci od ošetřovatelky, že se tento stav pomalu
zlepšuje. Při krmení musíme sice ovci přidržovat, ale je to na dobré cestě. Necháme ovečku
s beránkem několik dní v izolaci,“ dodává Roman Řehák. Odděleni od stáda zůstanou při-
bližně čtyři dny. Do té doby by si na sebe měli zvyknout a koza už nebude mít šanci.

Děčínská zoologická zahrada na Pastýřské stěně připravila na konec března originální
soutěž, k níž budou účastníci potřebovat kolečko hnoje, rychlé nohy a smysl pro humor.

„Pod heslem Jarní úklid aneb Kam s tím hnojem se závodníci vydají na vytyčenou trasu
v areálu zahrady v sobotu 31. března ve 14 hodin,“ informovala Právo Alena Houšková
z děčínské zoo.

Startovné je 60 korun, v něm je zahrnuto vstupné do zahrady, suvenýr a případná cena
pro výherce. Ta hlavní bude stylová: stavební kolečko. Zkrátka nepřijdou ani závodníci na

„Koza Máňa chtěla ovečce ukrást jehně“

V děčínské zoo poběží s hnojem
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dalších místech. Na ně čekají zahradní postřikovače, lopaty, pracovní rukavice, motyčky,
krmítka pro slepice nebo králíky.

Kategorie budou nejrůznější: ženy, muži, puberťáci, VIP či soutěžní týmy. Každá kate-
gorie bude mít svou trať a přesně určené množství hnoje na kolečku. Podmínkou účasti jsou
ochranné pomůcky, tedy rukavice, bez kterých se nikdo na start nedostane. Pokud ale zá-
vodník do soutěže dorazí ve stylových montérkách, může se při nerozhodném výsledku tě-
šit na citelné zvýhodnění.

Pracovníci zahrady slibují, že koleček i hnoje bude dost. Trasa povede jen v areálu zoo,
takže nehrozí nebezpečí, že by nějaký náruživý zahrádkář s hnojem skončil místo v cíli na
své zahrádce.

O dalšího chlupatého člena se rozrostla početná zvířecí rodinka ošetřovatelky Lenky
Richterové z děčínské zoologické zahrady. A o tom, že je opravdu početná, není pochyb. No-
vý přírůstek, kterým je malý sameček jezevce lesního, si své místečko v nové rodině dobývá
mezi dalšími devětadvaceti zvířaty. Počítejte se mnou: čtyřmi psy, třemi kočkami, jedním
koněm, šesti pávíky, čtyřmi kozami, dvěma křepelkami, pěti morčaty a čtyřmi králíky. I přes-
to, že je jezevčí kluk ještě hodně malý, daří se mu to skvěle. Nesnadný start do života ho totiž
obdařil obrovskou silou, kterou nyní ukazuje celému světu. „Tenhle malý jezevec to oprav-
du neměl moc lehké. Do děčínské zoo se dostal společně s další samičkou poté, co je našel
lesník z Kytlic u silnice, kde běhali kolem těla mrtvé matky. Tu s největší pravděpodobností
srazilo auto,“ vzpomíná zoolog Zoo Děčín Roman Řehák.

S adaptací v novém prostředí neměla samička žádné problémy. Sameček ji ale moc dob-
ře nezvládl a ošetřovatelům přidělal na čele několik vrásek. „Nechtěl přijímat potravu a byl
apatický. Byl tak vyčerpaný, že musel zasáhnout veterinář. Naordinoval mu různé podpůr-
né látky, vitamíny, zavodňovací roztok a poradil, jak se o takové jezevčí miminko starat,“
vysvětluje náhradní mamina Lenka Richterová. Mládě vyžadovalo celodenní péči, krmení
každé tři hodiny, neustálou kontrolu zdravotního stavu. „Veterinář Reiner Bednarski ho
léčil přibližně 21 dní zcela bezplatně. Dnes už je malý jezevec z nejhoršího venku," řekla
Lenka.

Mládě se stalo mazlíčkem všech. Ošetřovatelka ho přirovnává k malému štěňátku se
všemi psími rozmary. Nejraději si prý ustýlá v pantofli, kouše pásky a jeho pozornosti neu-
niknou ani kabely. „Krmíme ho štěněčími granulemi a konzervami. O jídlo se umí přihlásit
hlasitým frkáním a dupáním. Rozhodně ho nelze přeslechnout,“ usmívá se ošetřovatelka.
Díky tomu, jak nemotorně se prozatím malý jezevec pohybuje, získal i své jméno. Ošetřova-
telka mu říká Beruno! „Voláme na něj tak, protože když se svalí na záda, má velké problémy
se překulit zpět. Počíná si při tom stejně jako beruška,“ vysvětluje.

Dovádění se svojí sestrou si malý jezevčí kluk už moc neužívá. Samička ho totiž během
jeho nemoci stačila přerůst a nyní je jednou tak velká. „Je doslova jako tank. Povalí ho, pře-
běhne po něm, prostě má na vrch. Sama tak krotká není. Nechá se sice pohladit, ale pořád
zůstává ostražitá.“ Návštěvníci malé jezevce prozatím neuvidí. Jsou umístěni v odchovně a
na noc cestuje malý sameček cestuje s ošetřovatelkou domů. Prozatím jedinou možností,
kdy budou moci lidé jezevce spatřit, bude sobota 26. května. Právě v tento den se totiž bu-
dou konat křtiny těchto nalezenců. Do klasické expozice by se podle zoologa mohli přesu-
nout přibližně za měsíc.

Samička lamy vikuni Kristýna z děčínské zoologické zahrady se po roce konečně dočka-
la nového partnera. O toho původního přišla vloni, když uhynul na infarkt. „Nového samce

Ošetřovatelka: Malý jezevec je z nejhoršího venku!

Zoo dovezla samce vzácné lamy



jsme dovezli ve středu ze Zoo Zlín Lešná. Je to ani ne roční mladík. Už běhá společně se sami-
cí v expozici. Trochu jsme se obávali přijetí, ale první kontakt proběhl v klidu,“ popsal zoo-
log Roman Řehák. Samečka přiřadil do děčínské zoologické zahrady koordinátor Evrop-
ských záchovných programů, který se specializuje na chov vikuní. „Měly o něj zájem ještě
další dvě zahrady - Plzeň a slovenská Bojnice. Koordinátor se ale rozhodl pro Děčín. Nespí-
še z důvodu, že tyto zahrady lamy vikuně prozatím ještě nechovají a u nás bylo potřeba dopl-
nit chybějící článek,“ vysvětlil Řehák. Mladých se ale Děčínští jen tak nedočkají. Samci po-
hlavně dospívají přibližně v období dvou let, samice je pak březí jeden rok. „Přírůstek by nás
mohl v nejlepším případě potěšit nejdříve za dva roky. Uvidíme, zda se to povede. I když je
samici Kristýně o jedenáct roků více než novému samečkovi, je v nejlepších letech a je
schopná reprodukce“ ukončil zoolog. Půvabné lamy vikuni, měly s lidmi velmi špatné zku-
šenosti. Pro svou lehkou, hřejivou, nejjemnější vlnu na světě byly téměř vyhubeny. Dnes se
jejich početní stavy díky přísné ochraně zvyšují, ale přesto zůstávají mezi vzácnými zvířaty,
která nebývají k vidění často ani v zoologických zahradách.

Až z rakouského Salzburgu přicestoval do děčínské zoologické zahrady nový pár rysů
ostrovidů. Kompletní dvojici těchto zvířat neměli návštěvníci možnost vidět už několik mě-
síců. „Vloni na podzim nám stářím uhynula samice a samec v expozici zůstal sám. Když se
nám před nedávnem dostala do ruky nabídková listina salzburské zoo na nový pár ostrovi-

Lea a Odin už bydlí v Děčíně
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Lama vikuňa / /, Vikunja, VicunaVicugna vicugna
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dů, neváhali jsme ani vteřinu a podnikli potřebné kroky k tomu, abychom mohli v Děčíně
mít znovu chovný pár. Vyřizování všech náležitostí trvalo asi 2 měsíce. Dnes už mají za se-
bou první noc v nové expozici,“ řekl zoolog Roman Řehák. Adaptaci v novém prostředí sa-
mice Lea a samec Odin zvládli bez problémů. Sameček je starší přesně o tři roky než samice.
Na svět přišli ve Wildparku Langenberg v Zurichu.

S původním samcem se děčínská zoo brzy rozloučí. Třináctiletý Kocourek, jak mu říkají
ošetřovatelé, poputuje zpět do Zoo Brno, kde se narodil. „Než se tak stane, bude muset pro-
jít nutným veterinárním vyšetřením,“ doplnil zoolog. Původně vedení zoo o odchodu Kou-
courka vůbec neuvažovalo. „Čekali jsme, než koordinátor chovu přidělí do Děčína novou
nepříbuznou samici, ale to se doposud zatím nestalo. Nabídka ze Salzburku naše čekání
ukončila amy doufáme, že možná v Brně se Kocourek dočká nové partnerky,“ ukončil Ro-
man Řehák.

Malý opičák Satu se vrátil k rodině. Stalo se to o mnoho měsíců dříve než ošetřovatelé
děčínské zoologické zahrady očekávali a přijetí ostatních členů tlupy bylo více než skvělé.
"O jeho zařazení do skupiny jsme se chtěli pokusit až v období kolem jeho prvních naroze-
nin. Ty by oslavil v únoru příštího roku. Malý Satík nás ale všechny překvapil. O to, že chce
do tlupy, si řekl úplně sám," říká jedna z jeho ošetřovatelek a náhradních maminek Sabina
Glöcknerová. Prvním signálem byla změna v opičákově chování.

„Doposud měl Satu své místo v kleci vedle expozice celé tlupy, s ostatními udržoval pou-
ze vizuální a čichový kontakt. Při naší práci v pavilonu jsme si ho brali k sobě, hráli jsme si s

Opičák Satu opustil ošetřovatelky a vrátil se do své tlupy

Makak chocholatý / Macaca nigra nigra / Sulawesi crested macaque / Schopfmakak
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ním, krmili ho, asistoval nám při přípravě potravy pro ostatní opice. V pátek ale nastala změ-
na. Po nakrmení mi jako obvykle neběhal pod nohama, ale vytratil se z kuchyňky a sedl si do
své klece a přes mříže koukal na tlupu. To se nikdy nestalo. Pak už šlo vše rychle,“ popisuje
Sabina. Ošetřovatelka nejprve od skupiny oddělila samce Charlieho, bála se totiž, že by ho
mohl napadnout. Malého Satu pak pustila pouze mezi samice. „Holky na něj byly zvědavé,
okukovaly ho, ale zároveň byly nervózní z toho, že tam s nimi není Charlie. Proto jsem se roz-
hodla, že ho pustím zpátky. Pro jistotu jsem ale nechala pootevřený šubr na pár centimetrů
tak, aby se mohl Satu před ním případně schovat do své klece,“ vysvětluje ošetřovatelka.
I s Charliem cloumala zvědavost. Obavy z jeho případné agresivity ale byly úplně zbytečné.
Satu si od něj sám držel odstup.

„Dojemný byl první kontakt s mámou Princeznou. Prvních pět minut se jen okukovali,
ona pak k němu přišla, sedla si vedle něj a dala mu ruku kolem ramen. Nikoho jiného z tlupy
si k sobě malý Satu nepustí, máma je jediná,“ usmívá se chovatelka, která ho měla od naro-
zení v domácí péči. „Obrečela jsem to,“ přiznává. „Jsem šťastná, že jeho návrat do skupiny
proběhl tak lehce a doufám, že žádné další problémy už nenastanou. Bála jsem se, aby se
nestal otloukánkem. Během dne jsem celou tlupu pozorovala, máma se k němu chová hez-
ky. Navzájem si probírají srst, Charlie ho dokonce bránil, když mu jedna ze samic chtěla vzít
piškot.“

Podle zoologa děčínské zoo Romana Řeháka je návrat do skupiny pro malého samečka
tím nejlepším, co ho mohlo potkat. „Péči člověka sice ještě teď částečně potřebuje, protože
je nutné, aby alespoň do roka dostával mléko, ale postupně bychom kontakt s námi chtěli
omezit na minimum,“ vysvětluje zoolog. Satu už nyní dává přednost své pravé rodině. Na
ošetřovatelky sice nezapomíná a občas se chodí pomazlit, ale v tlupě je mu lépe. „Jeho má-
ma Princezna je znovu březí. Mládě se narodí co nevidět. Zatím si netroufáme odhadnout,
zda se o něj dokáže plnohodnotně postarat, ale doufáme, že by jí to mohl naučit právě malý
Satu,“ ukončuje Sabina Glöcknerová.

Satu, mládě makaka chocholatého, se narodil 24. února 2007. Jeho matka se o něj neu-
měla postarat, proto musel putovat do péče ošetřovatelek děčínské zoo. Ty se o něj staraly
24 hodin denně. Satu znamená v jazyce Indonésanů jednička. A takovou jedničkou malý
opičák opravdu je. Je totiž prvním mládětem páru makaků se jmény Princezna a Charlie.

Už pár dní mají návštěvníci děčínské zoologické zahrady možnost vidět živočicha, kte-
rého Zoo Děčín v minulosti ještě nechovala. Jde o mladý pár vlků hřivnatých. „Samečka
Edu jsme dovezli ze Zoo Plzeň, pro samičku Mayu jsme museli vyrazit za hranice naší re-
publiky. Pochází ze zoo ve Frankfurtu nad Mohanem,“ uvedl zoolog Roman Řehák. Tento
pár sestavil koordinátor chovu Evropských záchovných programů EEP. Oba jedinci jsou
na den stejně staří, narodili se v loňském roce na konci listopadu. „Doufáme, že se nám ča-
sem podaří odchovat mláďata a rozšíříme tak populaci tohoto ohroženého druhu. Adaptaci
v novém prostředí zvládla zvířata dokonale,“ doplnil Řehák.

Vlci hřivnatí obývají Jižní Ameriku, především území Brazílie, severní Argentiny, Para-
guaje, jižní Bolívie a jihovýchodního Peru. Jejich domovem jsou křovinaté lesy a savany
s bažinatým povrchem a bujnou vysokou vegetací. Svým vhledem vlk hřivnatý připomíná
spíše lišku s extrémně dlouhýma nohama a nápadnou hřívou přes ramena. Dlouhé nohy
mu umožňují vidět přes vysokou trávu, zkosené drápy usnadňují pohyb v bažinatém pro-
středí. Je mimochodníkem. „To znamená, že při chůzi nestřídá končetiny stejně jako větši-
na zvířat, ale používá zvláštní způsob chůze, kdy současně vykračují obě nohy na téže stra-
ně těla,“ vysvětlil Roman Řehák.

Zoo: Máme vlky hřivnaté!
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Páření probíhá na konci jara, samice rodí dvě až pět mláďat, která přichází na svět v prů-
běhu srpna a září. Mláďata dospívají ve jednom roce. Dožívají se přibližně 16 let. Vlci hřiv-
natí jsou monogamní, na celý život mají jediného partnera.

Vlk hřivnatý patří mezi všežravce. Nejraději loví divoká morčata. Jinak se živí králíky,
hlodavci, ještěrkami, žábami, ptáky, rybami a hady. Široké patro mu umožňuje drtit ovocné
plody. Loví především za soumraku a v noci.

Počty vlků hřivnatých ve volné přírodě se odhadují na 2200 až 4500 zvířat. Ohrožuje je
především vypalování lesů a budování nových polí. Farmáři je také vybíjejí, aby ochránili
svá domácí zvířata. „Jihoameričtí domorodci věří v jejich nadpřirozenou a léčivou sílu. Pra-
vé oko hřivnatého vlka prý přináší štěstí ve hře a náhrdelník z vlčích zubů ochraňuje děti
před pozdějšími dentálními problémy,“ ukončil zoolog.

Pouhých patnáct centimetrů a sto třicet gramů. Přesně tolik měří a váží další obyvatel
zoo, kterého od tohoto týdne mohou spatřit návštěvníci děčínské zoologické zahrady. Jde o
nejmenší žijící druh primáta na světě - kosmana zakrslého. „Dovezli jsme chovný pár těch-
to malých drápkatých opiček ze zoologické zahrady v Olomouci. Sameček je přibližně dvou-
letý, samička je pak o několik měsíců mladší. Návštěvníci je mohou vidět v expozici společ-
ně s dalším druhem drápkatých opiček kalimiko. Naše čtyři samičky se s nimi snášejí velmi
dobře, “ uvedl zoolog Zoo Děčín Roman Řehák.

Kosmani zakrslí jsou typičtí chomáči dlouhých chlupů na uších, hřívou a vousy. Na hla-
vě mají přiléhající srst a jsou šikmoocí. Zbarvení srsti je hnědé se zelenavým nádechem. Ru-
ce a nohy mají žlutooranžové. Ocas nezřetelně černě a hnědě pruhovaný. „Kosman doko-
nale šplhá ve větvoví, hravě poskakuje a pobíhá nahoru a dolu i pozpátku. Přitom pevně sví-
rá větev a trhavě pohybuje tělem. Když je vyrušen vyběhne na strom spirálou, jako to dělají
datlové a strakapoudi. Dorozumívá se opakovaným vysokým čik, čik, čik,“ vysvětlil Řehák.
Kosmana zakrslého objevil německý cestovatel Baptist von Spix v roce 1823 v pralesní ob-
lasti horní Amazonky nedaleko míst, kde se stýkají hranice Peru, Brazílie a Kolumbie.

Více než tisíc lidí se o tomto víkendu přišlo bát do strašidelné děčínské zoo. Během odpo-
ledne se zde vydlabalo a strašidelně upravilo přes dvě stě dýní, cuket, patizonů či melounů.
Nasvícená strašidýlka autoři umístili k expozicím zvířat a připravili tak zahradu k lampio-
novému průvodu. Nechyběla čarodějnická kouzla ani dýňové soutěže. „Letos vyšlo i poča-
sí, vloni lilo jako z konve. Návštěvníkům se akce líbila, takže uspořádání dalšího ročníku je
pro nás samozřejmostí,“ uvedla manažerka centra návštěvnických služeb Dagmar Kedle-
sová. Dýně budou děčínskou zoo zdobit ještě týden. Poté poslouží jako krmivo pro zvířata.

Výrazné zvýšení zájmu o expozice Zoologické zahrady v Děčíně v průběhu roku 2007
dávalo příznivé předpoklady k tomu, že se podaří překonat historicky nejvyšší návštěvnost.
Tu zahrada zaznamenala v roce 1972, kdy do areálu na Pastýřské stěně zavítalo 91 tisíc ná-
vštěvníků. „Nakonec ale historický rekord nepadl. Do jeho překonání nebo alespoň vyrov-
nání chybělo necelých tři sta návštěvníků. Ovšem i tak nás přízeň milovníků zvířat a přírody
těší a věříme, že se naše ZOO bude stávat častým místem návštěv i v letošním roce,“ pozna-
menala ředitelka Kateřina Majerová.

Zoo chová nejmenšího primáta

Tisíc lidí se přišlo bát do zoo v Děčíně

Rekordní návštěvnost nepadla

Alena Houšková
specialistka CNS pro mediální a info. činnost

media@zoodecin.cz



rok 2007 v ZOO
pohledem ekonoma

Hospodaření Zoo Děčín k 31. 12. 2007 (v tis. Kč)
Ukazatel Skutečnost roku

2007
Roční plán 2007 % plnění

k ročnímu plánu

Hlavní činnost

Vedlejší činnost

Výsledek hospodaření 165,300

VÝNOSY CELKEM 17839,100 15715,000
NÁKLADY CELKEM 17343,400 15715,000
VÝSLEDEK CELKEM 495,700

Vlastní výkony celkem 4613,300 4295,000 107,4
Zúčtování fondů 0,000 0,000
Příspěvek zřizovatele 10800,000 10800,000 100,0
Příspěvek MŽP 1404,300 0,000
Výnosy celkem 16817,600 15095,000 111,4
Náklady celkem 16487,200 15495,000 106,4
Výsledek hospodaření 330,400

Výnosy celkem 1021,600 620,000 164,7
Náklady celkem 856,200 220,000 389,2

113,5
110,4

Mzdové náklady celkem 6851,900 6940,000 98,7
z toho mzdové nákl. bez OON 6586,300 6600,000 99,8
OON 265,600 340,000 78,1
Přepočtený stav pracovníků 31,290 30,700 101,9
Prům. mzda 1 zaměstnance 17541,000 17915,000 97,9

- provoz

Návštěvnost Zoo Děčín v roce 2007
Návštěvnost Plán

Areál Zoo Děčín

CELKEM 77414

Rajské ostrovy

CELKEM 13567

Celkem ZOO + R.O.

CELKEM 90981 65000

dospělí 43060
děti 27164
neplatící 7190

dospělí 8306
děti 4050
neplatící 1211

dospělí 51366
děti 31214
neplatící 8401
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Dagmar Kedlesová
ekonom/manažer CNS
zoodecin@zoodecin.cz
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Návštěvnost zoo k 31. 12. 2007 činila 90 981 osob, tj. o 40 % více než za rok 2006 (ná-
vštěvnost za rok 2006 činila 64 811 osob). Nárůst návštěvnosti je důsledkem velmi vlídné-
ho počasí a časnému nástupu jara, či spíše neexistenci skutečné zimy. Zoo tak navštívil re-
kordní počet návštěvníků i v měsících, které jsou tradičně nejslabší. Dobrého počasí jsme
využili a návštěvnost tak podpořili i akcemi pro veřejnost, které měli u návštěvníků zoo vel-
ký ohlas.

Ve výdajové části bylo navíc realizováno několik aktivit rozvojového charakteru, které
znamenají další posun v nabídce zoo pro veřejnost:

- adaptace objektu zimoviště ptáků ve výběhu fauny Jižní Ameriky na vnitřní ubikace pro
nový druh v Zoo Děčín – vlka hřivnatého, včetně zabezpečení venkovního výběhu elek-
trickým ohradníkem. Vlk hřivnatý je pro veřejnost velmi atraktivním druhem a součas-
ně dalším druhem, kde se naše zoo zapojí do Evropského chovného programu a tím i do
mezinárodní ochrany biodiverzity. Mladý pár těchto zvířat byl dovezen v průběhu čer-
vence až srpna ze Zoo Frankfurt a Plzeň.

- pořízení 28 dřevěných modelů druhů ptáků žijících v ČR. Z těchto modelů byla sestave-
na naučná Ptačí stezka, která se stala dalším inovačním osvětově-vzdělávacím prvkem
v naší zoo, náklady na vybudování Ptačí stezky byly hrazeny v rámci projektu ZooŠkola
2007 z dotace od Ministerstva životního prostředí ČR.

- zahájení programu tzv. enrichmentu, tj. zlepšování prostředí pro chovaná zvířata (je-
den z požadavků zákona o zoo a podmínek licence k provozování zoo). Přípravná fáze
tohoto programu byla zahájen již v roce 2006, realizace pak byla zahájena v jarním obdo-
bí. Součástí programu je i účast realizátorky Mgr. Petrů na světové konferenci o enri-
chmentu, pořádané pod záštitou Zoo Vídeň.

- vytvoření nových, moderních www stránek zoo, jejichž tvorba byla rovněž financována
z dotace Ministerstva životního prostředí na projekt ZooŠkola 2007

- příprava a tisk prvních reklamních materiálů v historii nové expozice Rajské ostrovy:
série 4 pohledů a informační leták s tématikou expozice. Dále byly pořízeny a uhrazeny i
některé další reklamní prvky týkající se expozice, tj. poutače umístěné na budově R.O.,
reklamní polep služebního vozu Toyota Yaris a reklamní polep na autobusu MHD.

- zastřešení plochy u občerstvení pro veřejnost a výměna starých plastových stolků a židlí
za nové dřevěné lavice a stoly, což výrazně zvýšilo estetickou úroveň okolí občerstvení

- adaptace expozice pro nově chovaný druh v děčínské zoo – mangusty liščí (úprava
vnitřní ubikace, elektrický ohradník, apod.)

- vybavení jízdárny pro potřeby Jezdeckého kroužku při Zoo Děčín – financováno z dota-
ce Ministerstva životního prostředí

Vlastní výkony jsme splnili na 107,4 % (Kč 4 613,3 tis.), což činí na-
výšení o Kč 318,3 tis. oproti plánu (Kč 4 295 tis.). Celkové výnosy jsme splnili na 113,5 %
(Kč 17 839,1 tis.).

Příspěvek na provoz od zřizovatele byl vyčerpán v plné výši, tj. Kč 10 800 tis. Děčínské
zoo byla poskytnuta dotace od Ministerstva životního prostředí v celkové výši Kč 1 404,3
tis., z čehož bylo Kč 586,4 tis. poskytnuto na realizaci osvětově-vzdělávacího programu Zo-
oŠkola 2007 a Výroční zpráva Unie českých a slovenských zoo.

Celkové náklady byly čerpány na úrovni 110,4 %, příčinou nárůstu byla např. realizace

Vyhodnocení hospodaření zoo

Výsledkem hospodaření za rok 2007 je zlepšený hospodářský výsledek ve výši Kč
442 633,-- po zdanění.
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aktivit, které budou příjmově pokryty v roce 2008. Dále byly při tvorbě rozpočtu na rok
2007 podhodnoceny náklady na nákup zboží, kde se počítalo s tím, že prodej suvenýrů bude
zajišťovat soukromý nájemce, k tomuto však nedošlo a prodej suvenýrů realizuje a i do bu-
doucna bude realizovat zoo.

Hlavními složkami vlastních příjmů bylo již tradičně vstupné, prodej upomínkových
předmětů, příjmy z reklamy a příjmy z pronájmu a konečně i dary, získané prostřednictvím
tzv. adopce zvířat, které však neovlivnily hospodářský výsledek, neboť byly účtovány ve pro-
spěch rezervního fondu. Vlastní příjmy tak byly jedinou položkou, která ovlivnila zlepšený
hospodářský výsledek.

Došlo k mírnému nárůstu příjmů ze vstupného, především však zde je úspěch v podobě
příjmů z prodeje zboží, kde byl plán překročen o téměř 65 %.

S velkým ohlasem veřejnosti se setkala nová expozice Rajské ostrovy, která znamenala
zatraktivnění naší nabídky a počátkem hlavní sezóny i možnost mírného zvýšení vstupné-
ho a tím i ekonomický efekt. Tuto expozici letos navštívilo více než 13 500 osob, které přišly
pouze na návštěvu nové expozice, to představuje asi Kč 405 tis. Návštěvníci děčínské zoo
mají vstup do Expozice Rajské ostrovy zdarma.

Jako již každoročně, požádali jsme i v roce 2007 o příspěvek MŽP ČR na provoz zoo
podle zákona o zoologických zahradách a příslušného nařízení vlády ČR, žádost byla vyří-
zena kladně, dotaci jsme však obdrželi až v říjnu, proto byla realizace většiny aktivit v rámci
projektu ZooŠkola (tisk propagační materiálů, výroba reklamních předmětů, dokončení
internetové stránky, apod.) realizována až v závěru roku. Jedná se o podporu nenárokovou,
nemohl být příspěvek MŽP zahrnut do plánu.

Dále zoo uzavřela smlouvu o spolufinancování neinvestičního projektu „Dreamnight
at the Zoo, ZOO Děčín OPEN 2007“ z prostředků FMP INTERREG IIIA, který dle smlou-
vy poskytne příspěvek na realizaci projektu ve výši až Kč 217 tis. Nárok na tento příspěvek
je až po řádném vyúčtování, které již bylo schváleno příslušnými orgány FMP INTERREG
IIIA, peníze budou zaslány pravděpodobně v březnu roku 2008. Vlastní podíl na realizaci
ve výši Kč 130 tis. byl ve výši Kč 100 tis. pokryt na základě smlouvy o spolupráci s o.s. Jurta
Děčín, které zajistilo prostředky ze zdrojů soukromých sponzorů, zbytek byl doplněn spon-
zorským darem a z vlastních příjmů. Projekt představoval realizaci 4. ročníku akce pod ná-
zvem „Noc snů“, která letos proběhla ve více než 150 zoo na celém světě (viz www.dream-
nightatthezoo.nl). V ČR se do tohoto „řetězce“ poprvé zapojila právě naše zoo v roce 2004 a
vytkla si mj. za cíl rozšíření této aktivity do dalších českých zoo. Letos se Noc snů podařilo
realizovat v 8 českých zoo včetně Děčína, z toho 3 zoo těsně spolupracovaly právě s naší zo-
o. Prostředky projektu byly, případně budou využity i na všeobecnou propagaci této aktivi-
ty doma i v SRN ve spolupráci s partnery CJD Freiberg a Tierpark Chemnitz. Zoo Děčín tak
lze označit za průkopníka další nové aktivity na území ČR a její aktivita přispěje k dalšímu
rozšíření jejího jména doma i v zahraničí.

Celkové výdaje byly Kč 17 343,4 tis., byly oproti plánu překročeny o 10,4 %. Obecně by-
lo navýšení nákladů způsobeno především realizací aktivit, které byly nebo budou následně
kryty příspěvky z externích zdrojů a posunem financování některých dodávek a služeb, kte-
ré byly zahájeny nebo nasmlouvány v předchozím roce, některé z nich byly realizovány ještě

Vyhodnocení příjmové části rozpočtu

Vyhodnocení výdajové části rozpočtu
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v rámci dodatečného vybavení prostor ZooŠkola a ZooKlub (např. přípravna krmiv v expo-
zici Rajské ostrovy, nákup dekorativního nábytku a výzdoba klubové místnosti). Na druhé
straně je čerpání u některých položek jako např. spotřeba energie, PHM, nákup autopotřeb
nebo dodavatelská údržba nižší. S výjimkou plateb za energii se jedná o záměrné omezení
čerpání z důvodu úsporných opatření

1) projekt Dreamnight at the Zoo/Zoo Děčín OPEN 2007 (Noc snů) – Fond EU Interreg
IIIA
2) osvětové a vzdělávací aktivity v rámci komplexu ZooŠkola – příspěvek MŽP
3) mezinárodní odborná spolupráce a členství v mezinárodních organizacích (WAZA, EA-
ZA, ISIS, IZE, UCSZ) - příspěvek MŽP

Objem mzdových prostředků bez OON byl čerpán z 98,7 % oproti ukazateli stanovené-
mu zřizovatelem. OON byly čerpány z 78,1 %. Přepočtený stav pracovníků byl 31,3, tj. o 0,5
osoby nad plán. Průměrný plat je o 2,1 % níže než stanovený limit. V lednu bylo sice prove-
deno zákonné navýšení platových tarifů, následně však bylo nutno přistoupit k citelnému
snížení osobních příplatků.

Aktivity s příspěvky z externích zdrojů:

Kateřina Majerová
ředitelka

director@zoodecin.cz

Od srpna 2007 mají návštěvníci zoo možnost zakoupit si velmi zajímavý upomínkový předmět. Mincovník nabízí
pamětní mince s motivem medvěda grizzly a levharta perského.

Since August 2007, the zoo visitors have had the opportunity to buy a very interesting souvenir.
The coin machine offers commemorative coins with the theme of a grizzly bear and Persian leopard.

Seit August 2007 können sich die Besucher ein sehr interessantes Andenken kaufen.
Ein Münzenautomat bietet Gedenkmünzen mit dem Motiv eines Grizzlybären oder persischen Leoparden an.



Rok 2007 nezačal pro děčínské zoo nejšťastněji. V roce 2006 hospodařila zoo, vzhledem
k rozsáhlým investicím, dokončovacím pracím, apod., se ztrátou téměř Kč 700 tis. Tato ztrá-
ta byla připsána k tíži hospodaření na rok 2007. Díky příznivému počasí (teplé zimě i krás-
nému jaru), byl hned od počátku roku patrný velký zájem návštěvníků o naši zoo, což se sa-
mozřejmě projevilo i zvýšenými příjmy ze vstupného a prodeje suvenýrů a ztrátu se podaři-
lo vyrovnat již k pololetí roku 2007. Zahradu během roku navštívilo celkem 90 981 osob,
což je o 40 % více než v roce 2006.

Kladně lze hodnotit rok 2007 i z hlediska naší chovatelské práce, hned na začátku roku
nám udělal radost pár makaků chocholatých, kdy se samici Princezně narodilo mládě, kte-
ré sice muselo být odchováno uměle, díky čemuž jsme se dostali i do německé televize ZDF,
nicméně v současné době je již zpět ve své skupině, která ho přijala bez problémů. Před kon-
cem roku se té samé samici narodilo další mládě, o které se již vzorně stará. Podařilo se nám
rozšířit kolekci chovaných zvířat o další velmi zajímavé druhy, např. vlky hřivnaté, kozorož-
ce kavkazské, mangusty liščí či leguány fidžijské.

Nejsmutnější událostí v tomto roce byl úhyn samce babirusy celebeské, příčina úhynu by-
lo torzo sleziny. Po neúspěšném chovu japonských kamzíků serau malých jsme se rozhodli
dále z tomto chovu nepokračovat a nahradili jsme je zcela novým druhem v děčínské zoo -
kozorožci kavkazskými. Veselejší událostí byl odchov tří mláďat puštíků bělavých. Mláďata
byla v rámci reintrodukčního programu vypuštěna na Šumavu.

Nezanedbatelnými úspěchy se pyšní i naše Centrum návštěvnických služeb a ZooŠkola,
kdy např. v oblasti výuky byl zájem o 50 % vyšší než v loňském roce a nabídka ZooŠkoly se
každým rokem rozšiřuje o nové zajímavé výukové programy.

Nejúspěšnější akcí pro veřejnost byla jednoznačně Strašidelná zoo (27. 10.), o kterou
projevilo zájem, i za velmi nepříznivého chladného a deštivého počasí, přes tisíc návštěvní-
ků. Svou oblibu si získal i cyklus cestopisných a přírodovědných přednášek nazvaný Z Čech
na různé konce světa, který hostil ZooKlub v expozici Rajské ostrovy. Již po čtvrté se v dě-
čínské zoo uskutečnila akce pro zdravotně znevýhodněné a chronicky nemocné děti Dre-
amnight at the Zoo – Noc snů v zoo. Akce se opět setkala s obrovským ohlasem a zúčastnilo
se jí téměř 750 různě znevýhodněných dětí a dospělých se svými rodinnými příslušníky
z celého Ústeckého kraje, tato akce byla podpořena z fondu Evropské unie – Interreg IIIA.

V rámci projektu ZooŠkola 2007, podpořeného z dotace Ministerstva životního prostře-
dí, byly vytvořeny nové internetové stránky, které v prvním měsíci po spuštění navštívilo
přes 12 tis. návštěvníků. Bylo vydáno několik zajímavých tiskovin, např. dvě čísla zpravo-
daje URSUS, leták o adopcích, všeobecný leták o zoo, apod., ale byly vyrobeny i nové pro-
pagační předměty či dovybaveny učebny ZooŠkoly a ZooKlubu.

Závěrem mi dovolte poděkovat všem příznivcům, sponzorům, adoptivním rodičům, dár-
cům, návštěvníkům a zaměstnancům zoo, bez jejichž práce, pomoci a podpory by naše ni-
kdy nebyla tam, kde je nyní. Velký dík patří také našemu zřizovateli, Statutárnímu městu
Děčín, v čele s primátorem Ing. Vladislavem Raškou, Ministerstvu životního prostředí a
mnoho dalším, kterým na děčínské zoo záleží.

Náš velký dík samozřejmě patří také dlouholetému řediteli děčínské zoo panu Ing. Lubo-
míru Moudrému, který k 31. 7. 2007 odstoupil na vlastní žádost z funkce ředitele zoo po 15
letech.

Sumář
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Summary

The beginning of 2007 at the Děčín Zoo was not the best. In 2006, the zoo realized a loss
of almost CZK 700,000 resulting from extensive investment, finishing works, etc. This loss
was a burden for the 2007 finances. Thanks to favourable weather (a warm winter and a
beautiful spring), the beginning of the year attracted large numbers of visitors, which, of
course, resulted in increased income from admission and the sale of souvenirs. Owing to
this fact, the loss was settled by the first half of 2007. During 2007, 90,981 people visited
our zoo, which was 40% more than in 2006.

2007 may also have been viewed positively in terms of our keeping activities. At the begin-
ning of the year, our crested black macaque couple made us happy as the female, Princess,
gave birth to a young one. This baby monkey had to be separated from his mother, due to
which we even made it on ZDF TV in Germany but it has now rejoined its group and was re-
ceived without problems. Before the end of the year the same female had another baby, to
which she is a great mother. We managed to extend the collection of our animals with new,
very interesting species, for example, maned wolves, West Caucasian ibexes, yellow mon-
gooses and Fiji iguanas.

The saddest event of the year was the death of male babirusa, the cause of which was a sple-
nic torsion. After the unsuccessful breeding of small Japanese serows we decided not to con-
tinue keeping this species and we replaced them with a completely new species for our zoo –
West Caucasian turs. A happier event concerned the breeding of three Ural owl chicks. Un-
der the reintroduction programme the owls were set free in the Šumava Mountains.

Our Visitor's Centre and the ZooSchool may also be proud of significant successes. The
educational services attracted 50% more people than in the previous year and the offer of
our ZooSchool covers new and interesting educational programmes every year.
The most successful event prepared for the public was, no doubt, the Spooky Zoo (27 Octo-
ber), which, despite very unfavourable weather conditions, attracted more than one thou-
sand visitors. The series of lectures about travel and nature titled “From the Czech Lands to
Various Places of the World” hosted by the ZooClub in the Paradise Islands exposition also
gained great popularity. For the fourth time the Děčín Zoo organized an event for handi-
capped and chronically ill children, Dream Night at the Zoo. The event once again met with
a great response and attracted more than 750 handicapped children and adults with their
families from the entire Ústí Region. This event was co-financed by the European Union
Fond – Interreg IIIA.

Under the ZooSchool 2007 project, co-financed from a subsidy provided by the Ministry
of Environment, a new website was created. During the first month of its operation, it was
visited by more than 12,000 visitors. We published several interesting prints, e.g. two is-
sues of the URSUS newsletter, a leaflet about adoptions, a general leaflet about the zoo, etc.
and we produced new promotional items or re-furnished the classes of the ZooSchool and
ZooClub.

In conclusion, let me express my thanks to all our fans, sponsors, adoptive parents, do-
nors, visitors and employees without whose work, help and support our zoo would not be
where it is now. Big thanks also to our founder, the Statutory Town of Děčín, led by the
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mayor, Vladislav Raška, the Ministry of the Environment and many others who care about
the Děčín Zoo.

Our biggest thanks, of course belong to the Děčín Zoo's long-time director, Lubomír
Moudrý, who, after 15 years resigned from his post as of 31 July 2007 upon his own request.

Das Jahr 2007 begann für den Zoo Děčín nicht gerade glücklich. Im Jahr 2006 verzeich-
nete der Zoo, angesichts umfangreicher Investitionen, Fertigstellungsarbeiten u.Ä., einen
Verlust von fast 700 Tausend CZK. Dieser Verlust ging zu Lasten des Jahres 2007. Dank
günstiger Wetterbedingungen (milder Winter und ein schöner Frühling) verzeichnete un-
ser Zoo bereits seit dem Jahresbeginn ein großes Besucherinteresse. Dies spiegelte sich
natürlich auch in den Einnahmen aus dem Eintrittsgeld und dem Verkauf von Souvenieren
wider, so dass der Verlust bereits zum Halbjahr 2007 ausgeglichen werden konnte. Den
zoologischen Garten besuchten im Laufe des Jahres insgesamt 90 981 Personen, also um
40 % mehr als im Vorjahr (2006).

Positiv kann das Jahr 2007 auch im Hinblick auf unsere Zuchtarbeit gewertet werden;
schon am Anfang des Jahres erfreute uns unser Schopfmakaken-Paar , als das Weibchen
"Princezna" (Prinzessin) ein Junges zur Welt brachte. Dieses musste zwar von Hand auf-
gezogen werden (weswegen wir auch ins deutsche Fernsehen ZDF kamen), doch jetzt lebt
es schon in seiner Gruppe, von der es problemlos akzeptiert wurde. Vor dem Jahresende
gebar dasselbe Weibschen noch ein weiteres Junges, um welches sie sich schon vorbildlich
sorgt. Es gelang uns, den Tierbestand um weitere, sehr interessante Arten zu erweitern,
wie z.B. um Mähnenwölfe, kaukasische Steinböcke, Fuchsmangusten oder Fidschi-
Leguane.

Das traurigste Ereignis in diesem Jahr war der Tod eines männlichen Hirschebers. Als
Todesursache wurde eine Milztorsion festgestellt. Nach erfolgloser Zucht der japanischen
Serau beschlossen wir, diese Zucht nicht mehr fortzusetzen. Wir ersetzten sie mit einer neu-
en Art für den Zoo Děčín - die kaukasischen Steinböcke. Ein angenehmeres Ereignis war
die Nachzucht von drei Habichtkauzen. Die Jungtiere wurden im Rahmen eines Auswilde-
rungsprogramms im Böhmerwald ausgesetzt.
Nicht zu vergessen sind auch die Erfolge unseres Zentrums für Besucherdienste und der
„ZooŠkola“ (Zoo-Schule), wo z. B. das Interesse für den Unterricht gegenüber dem Vorja-
hr um 50 % höher war. Das Angebot der Zoo-Schule wird jedes Jahr um neue, interessante
Programme erweitert. Die erfolgreichste Veranstaltung für die Öffentlichkeit war eindeu-
tig der „Gespensterzoo“ (27. 10.), welcher, trotz schlechtem, kaltem und regnerischem
Wetter, mehr als tausend Besucher anzog. Großer Beliebtheit erfreute sich auch ein Zyklus
von Vorträgen über Reisen und Natur, der unter dem Namen „Von Tschechien bis an ver-
schiedene Enden der Welt“ im Zoo-Club in der Ausstellung Paradiesinseln erfolgte. Bere-
its zum vierten Mal fand im Zoo Děčín eine Aktion für gesundheitlich benachteiligte und
chronisch kranke Kinder „Dreamnight at the Zoo“ (Traumnacht im Zoo) statt. Die Ve-
ranstaltung stieß abermals auf große Resonanz; fast 750 unterschiedlich benachteiligte
Kinder und Erwachsene mit ihren Familienangehörigen aus der ganzen Region Ústí nad

Zusammenfassung
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Labem nahmen an ihr teil. Diese Aktion wurde durch den EU-Fonds Interreg IIIA geför-
dert.

Im Rahmen des Projekts „Zooschule 2007“ (ZooŠkola 2007), das vom Umweltminis-
terium unterstützt wurde, wurden neue Internetseiten erstellt, die bereits während des ers-
ten Monats mehr als 12 Tausend Menschen besuchten. Es erschienen einige interessante
Druckschriften, z.B. zwei Ausgaben des Informationsblattes URSUS, ein Flugblatt über
Adoptionen, ein weiteres über den ZOO, usw. Außerdem wurden neue Werbegegenstände
angefertigt und die Ausstattung in den Lehrräumen der Zoo-Schule und des Zoo-Clubs
fertig gestellt.

Abschließend möchte ich mich bei allen Anhängern, Sponsoren, Adoptiveltern, Spen-
dern, Besuchern und Mitarbeitern des Zoos bedanken, ohne deren Arbeit, Hilfe und Un-
terstützung unser Zoo niemals dort wäre, wo er jetzt ist. Ein großer Dank gebührt auch un-
serem Stifter, der statutarischen Stadt Děčín, mit dem Bürgermeister Dipl.-Ing. Vladislav
Raška an der Spitze, dem Umweltministerium und vielen anderen, denen es sehr am Zoo
Děčín liegt.

Unser großer Dank gebührt selbstverständlich auch dem langjährigen Direktor des
ZOO Děčín, Herrn Dipl.-Ing. Lubomír Moudrý, der am 31. 7. 2007 nach 15 Jahren auf eige-
nes Ersuchen von der Funktion des Zoodirektors zurücktrat.

Kočka divoká / / Wildekatze / Wild CatFelis silvestris
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sponzoři
adoptivní rodiče
v roce 2007

sponsors

a

in 2007

doptive parents

Sponsoren

Adoptiveltern

im 2007

DÁRCE ZVÍŘE HODNOTA DARU /Kč/
SPONZOR ANIMAL GIFT /in Kč/

AK Děčín kakadu žlutolící sumbský 2530
Alfred Godau vikuňa 8023,8
ALPIN-LT, s. r. o. kamzík bělák 7500
ALPIN-LT, s. r. o. vlk eurasijský 7500
Bc. Martin Svoboda psoun prériový 3840
Česká pojišťovna, a. s. sova pálená 1800
Dana a Milan Skalských sova pálená 1270
Dansk-Tjekkisk Forening kamzík bělák 6 790
DDM Letná a Březiny sova pálená 1270
DeCe COMPUTERS, s. r. o. koza domácí 5080
DeCe CONSULT, s. r. o. koza domácí 5080
Diana Pavlovičová kalimiko 520
Eva Zajícová - Rešić sýček obecný 690
Familie Klauß kočka divoká 5080
Familie Rasch kalous ušatý 1270
Georgina James mýval severní 3242,77
Gitte a Jens Jakobsen veverka obecná 2305,91
H2 plast, s. r. o. klokan parma 5600
Hamé, a. s. medvěd grizzly 5000
Hans-Peter Reinhardt osel domácí 5730
Ing. Pavel Puff sklípkan potulný 520
Initiative für Zoo Decin různé druhy zvířat 53422,57
Irena a Aleš Volešákovi veverka obecná 1000
Jiří Macich ml. plazi 1000
Josífek Vavák hrdlička vínorudá 600
JUDr. Jan Červenka kapybara vodní 1500
Karate klub Děčín čáp bílý 1560
Klub českých turistů čáp černý 1560
Koruna česká včelojed lesní 1860
Kristýnka Donátová satyr Temminckův 1680
Lada Pavlovičová kotul veverovitý 520
Ladislav Milota krkavec velký 900
Lea Pavlovičová rys ostrovid 520
Lenka Kopincová kakadu Artur 2530
Lucie Langpaulová outloň malý 1000
Lucie Langpaulová psoun prériový 1000
Manželé Sedláčkovi kočka divoká 1500



Marek a Jana Abrtovi želva nádherná 520
Marie Kadlečková želva černavá 2000
Markéta a Lubomír Moudrých sysel obecný 1000
Martin Čekal medvěd hnědý - grizzly 3000
Martin Rosulek sýc rousný 690
Milada Lauková puštík obecný 1400
Milada Lauková ropucha obecná 600
Miloslav a Miloslava Bernardovi sklípkan bělopýřitý 750
Miloslav a Miloslava Bernardovi sklípkan Smithův 750
MŠ Bratří Čapků, Č. Lípa sova pálená 1270
MŠ K.H. Borovského makak chocholatý 2374
MŠ Česká Kamenice kulíšek nejmenší 700
MŠ Děčín II. mýval severní 3550
MUDr. Jarmila Staňková margay 9880
MUDr. Jitka Kreuterová urson kanadský 1640
MUDr. Jitka Kreuterová veverka Prévostova 3840
MUDr. Mahulena Čejková kachnička mandarínská 1000
Naďa Parýzková a Pavel Švec mravenec lesní 520
Oční optika kakadu brýlový (3x) 10650
Petr a Dominika Lubasovi psoun prériový 5000
Petr Jetel srnec obecný 5000
Petra a Václav Drozdovi papoušek vlnkovaný 540
Petra a Václav Drozdovi sovice krahujová 1270
Radim Novák kapybara vodní 10000
Radim Novák kapybara vodní 10000
Rodina Bojanova levhart perský 1000
Rodina Granátova sova pálená 700
Rodina Hejdukova zmije obecná 520
Rodina Jakubcova želva nádherná 500
Rodina Malých želva nádherná 520
Rodina Sadílkova agama filipínská 1500
Rodina Sadílkova želva nádherná 520
Rodina Seidlova kvakoš noční 900
Rodina Vrábelova ropucha 2000
Romanka Březovská veverka obecná 670
Rumburské děti medvěd grizzly 16607
Sbor dobrovolných hasičů papoušek vlnkovaný 520
Sbor dobrovolných hasičů želva nádherná 540
SŠ řemesel a služeb, klokan parma 5200
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doptive parents

Sponsoren

Adoptiveltern

im 2007

Děčín 4, Ruská 147, p. o.
Stap Vilémov, a. s. kamzík bělák 6790
Svatava Menšíková prase domácí 500
Štěpánka Podhorská kozorožec kavkazský 6900
Tereza Havlíčková papoušek vlnkovaný 540
Veronika Kadlecová a Petr Aulický babirusa celebeská 520
Vývojový tým SW DeCe ÚČTO sýček obecný 690
Základní škola Gen. Svobody, N. Bor kotul veverovitý 2540
Základní škola praktick, Benešov n. Pl. krkavec velký 900
Zdeněk Jeřábek jeřábek lesní 1680
ZŠ a MŠ Dobkovice kalimiko 690
ZŠ Horní Beřkovice kakadu sumbský 520
ZŠ Komenského nám. kalimiko 4320
ZŠ Rumburk puštík bělavý 7141
Zuzana Kupková krkavec velký 1000

DÁRCE ZVÍŘE HODNOTA DARU /Kč/
SPONZOR ANIMAL GIFT /in Kč/

ostatní dary

SPONZOR POPIS DARU ČÁSTKA/Kč/

Železářství Abraham s.r.o. ceny do soutěží 9390
Alcan Děčín Extrusions, s.r.o. finanční dar 10000
Milada Lauková finanční příspěvek 600
Miroslava Janská finanční příspěvek 2400
Papírny Brno finanční příspěvek 52964
Veterinární ordinace
MVDr. Rainer Bednarski bezplatná péče o jezevce lesního 3550
Radomír Němčík perníky na akci pro veřejnost 800
H+M Děčín, s.r.o. ovoce a zelenina na akce 3630
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Zvláštní poděkování
Special thanks to

Ein besonderes Dankeschön

Město Pirna
Pirna Town

Stadt Pirna

Ministerstvo životního prostředí ČR
Ministry of Environment of Czech Republic

Umweltministerium der Tschechischen Republik

Statutární město Děčín
Statutary Town Děčín
Statutarische Stadt Děčín

Lesní úřad Děčín, p.o.
Děčín Forest Office
Forstamt Děčín

Josef Dvořák,

Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse Děčín –
Gartenbau und Landwirtschaftschule, Děčín – Libverda
Agricultural and Horticultural High school, Děčín – Libverda

Active Relations s.r.o., Alcan Děčín Extusions s.r.o., Pojišťovna Cardif, České dráhy a.s.,
Kubo s.r.o., H+M Děčín s.r.o., Limma Food s.r.o., Hypoteční banka a.s., Jurta o.s., Evropská
obchodní akademie Děčín, Český rozhlas, Mladá Fronta Dnes, RWE Transgas, Česko-
německý fond budoucnosti, Československá obchodní banka a.s., fond EU Interreg IIIA

– zajištění organizace adopce zvířat na německé straně
– A provision of animal adoption organizational and financial issues on the German

side of the border
– Organisation der Tieradoption auf deutscher Seite

– poskytnutí příspěvku na provozování zoologické zahrady
– A contribution to support the zoological garden

operation
– Fördermittel für den Betrieb des Zoo's

– financování rekonstrukce oplocení zoo
– financing of the zoo fencing reconstruction

– Finanzierung der Reconstruktion der Umzäunung des Zoos

– bezplatné poskytování materiálu pro úpravu expozic
– A provision of material for exhibit design free of charge

– kostenlose Bereitstellung von Material für die Ausstellungen

– soustavná finanční podpora zoo od roku 1998
– a steady financial support of the zoo since 1998

– regelmässige finanzielle Unterstützung
des Zoo's seit dem Jahr 1998

- bezplatné provedení výsadby rostlin v expozicích zoo
- free of charge outplanting in zoo exhibits
- kostenlose Bepflanzung in den Expositionen des Zoo's

- finanční a materiální podpora uspořádání 4. ročníku večera pro chronicky nemocné a zdravot-
ně znevýhodněné děti „Noc snů – Dreamnight at the zoo“

- a financial and material support of the third “Dreamnight at the zoo” evening implementation
- finanzielle und materialle Untestützung beim 3. Abend für chronisch kranke und behinderte

Kinder „Traumnacht – Dreamnight at the zoo“

majitel společnosti Izopol Dolní Poustevna

the owner of Izopol Dolní Poustevna

Inhaber der Gesellschaft Izopol Dolní Poustevna

Libverda, p.o.
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Zvláštní poděkování
Special thanks to

Ein besonderes Dankeschön

Inpeko, spol. s r.o.

Drinks Union, a.s.

Coca – Cola Beverages Česká republika, spol. s r.o.

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě/National Museum and Gallery in Česká Lípa
/Heimatkundliches Museum und Galerie in Česká Lípa

Základní umělecké škole Děčín/General Arts School Děčín/Kunst-Grundschule Děčín

DDM Březiny/Březiny Youth Centre/Kinder- und Jugendhaus Březiny

SCA Packaging ČR, s.r.o.

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

zdarma dodání koblih a cukrovinek na akci pro veřejnost
doughnuts and sweets provided free of charge for a public event
kostenlose Lieferung von Krapfen und Süssigkeiten für Besucher von Veranstaltungen

zdarma dodání nápojů na akci pro veřejnost
drinks provided free of charge for a public event
kostenlose Lieferung von Getränken für die Besucher von Veranstaltungen

zdarma dodání nápojů na akci pro veřejnost
drinks provided free of charge for a public event
kostenlose Lieferung von Getränken für die Besucher von Veranstaltungen

- bezplatné zapůjčení přírodnin
- lending products of nature free of charge
- kostenlose Zurverfügungestellung von Naturexponaten

- bezplatné konzultace a pomoc při vyhodnocení výtvarných soutěží, bezplatné provedení malo-
vání na obličej

- consultations and assistance with the valuation of arts competitions free of charge, face pain-
ting free of charge

- kostenlose Konsultationen und Hilfe bei der Auswertung von Kunstwettbewerben, kostenlose
Durchführung der Gesichtsbemalung

- spolupráce při organizování některých soutěží a zapůjčení kostýmů na akce pro veřejnost
- co-operation with organizing certain competitions and costume rental for public events
- Zusammenarbeit bei der Organisation einiger Wettbewerbe und Zurverfügungstellung von

Kostümen für öffentliche Veranstaltungen

zdarma poskytnutý materiál na Barevný týden
provision of material for Colour Week free of charge
kostenlose geliehenes Material für die Bunte Woche
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bezplatné pořízení fotografií z děčínské zoo
photos from the Děčín Zoo free of charge
kostenlose Erstellung von Fotografien aus dem Zoo Děčín

bezplatná obsluha zvukové aparatury při akcích pro veřejnost
operation of acoustic devices during public events free of charge
kostenlose Bedienung der Akustikgeräte bei öffentlichen Veranstaltungen

za volný vstup pro děti ze ZooKroužku
free admission for children attending the ZooClub
freier Eintritt für Kinder aus dem Zoo-Interessenkreis

Jiří Honzátko, fotograf/Photographer/Fotograf

Václav Šedivý, zvukař/Sound engineer/Tonmeister

Zoo Liberec, Zoo Chomutov, Zoo Ústí nad Labem, Zoo Praha

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Zvláštní poděkování
Special thanks to

Ein besonderes Dankeschön

Medvěd grizzly / / Grizzly Bear / GrizzlybärUrsus arctos horribilis



je členem těchto mezinárodních organizací:

UCSZ - Unie českých a slovenských ZOO
Union of Czech and Slovak Zoos

World Associtation of Zoos and Aquariums
WAZA - Světová asociace ZOO a akvárií

European Association of Zoos and Aquaria
EAZA - Evropská asociace ZOO a akvárií

International Zoo Educators Association
IZE - Mezinárodní asociace zoo-pedagogů


