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V tomto vydání se dočtete:
Jak se baví zvířata?
Zoo začala s chovem vyder říčních
Nenechte si ujít výhodné vstupenky do 3 zoo!

Pomáhejte
tříděním

Pomozte
nám nakrmit
medvědy
grizzly

Třídění odpadu je v dnešní době
naprostou samozřejmos a zodpovědný přístup k životnímu prostředí se již
mnoho let snaží propagovat i děčínská
zoologická zahrada. Nyní dokonce přišla s novinkou, díky které rozšířila možnos třídění odpadu pro návštěvníky.
„Doposud měli naši návštěvníci možnost třídit pouze plast a papír. Nyní k
těmto komoditám přibyl i vysloužilý
elektroodpad. Skvělé na tom je, že každý donesený elektrospotřebič navíc
přinese do rozpočtu zoo peníze, které
využijeme na krmení pro medvědy grizzly,“ popsala mluvčí zoo Alena Houšková. O ﬁnanční odměnu za naplněný
kontejner se postará kolek vní systém
pro sběr a recyklaci elektroodpadu
ELEKTROWIN, který rozmisťuje speciální kontejnery na elektrovysloužilce i v
dalších českých zoologických zahradách. „Chcete-li nám pomoci nakrmit
medvědy grizzly, uvítáme každý spotřebič, který už ve vaší domácnos dosloužil. Přijímáme baterie a malé přístroje,
jako například žehličky, kávovary, fény,
holicí strojky, kuchyňské roboty, konvice, elektrické nůžky, pily, vrtačky, brusky, akušroubováky apod. Co naopak nepřijímáme, jsou zářivky, televize a monitory.“ Kontejner na elektrospotřebiče
najdou návštěvníci v „třídícím hnízdě“
hned za pokladnou.

DO ZOO PŘIŠLO V ROCE 2016 NEJVÍC NÁVŠTĚVNÍKŮ V HISTORII
Děčínská zoologická zahrada má za sebou návštěvnicky veleúspěšný rok! Nejenže
se jí již potře podařilo překonat magickou
sto sícovou hranici návštěvnos , ale dosáhla zároveň na historicky nejvyšší návštěvnost
od svého založení! Za zvířaty si v roce 2016
našlo cestu přesně 114.391 lidí. Rok s šestnáctkou na konci přinesl ve srovnání s rokem
předchozím o 11.384 návštěvníků více a překonal tak dosavadní rekord z roku 2014, kdy
do zoo zavítalo 109.758 příchozích. Nejsilnějšími měsíci byly tradičně ty prázdninové –
červenec a srpen, které přilákaly téměř padesát síc příchozích. Velmi silným měsícem
byl v porovnání s rokem předchozím také
březen, květen a červen. Nejslabším byl naopak leden. Nejúspěšnější akcí loňského roku byla Strašidelná zoo s 1.023 návštěvníky.
„Celkově nelze rok 2016 zhodno t jinak
než jako velmi úspěšný. Vysokou návštěvnost
si vysvětlujeme nejen příznivým počasím,
které obvykle bývá m nejdůležitějším faktorem pro návštěvu zoologické zahrady, ale také celkovou nabídkou zoo. Podařilo se uspořádat spoustu zajímavých akcí, dovézt nová
zvířata – především pak nejrůznější druhy
ryb a bezobratlých do Expozice Rajské ostrovy, odchovat několik desítek mláďat, z
nichž si nejvíce ceníme odchovu kozorožce
kavkazského, kočky rybářské, makaka chocholatého nebo puš ka bradatého, kterého
jsme v naší zoo odchovali vůbec poprvé.
Průběžně jsme se snažili o obnovu expozic, zahájili jsme chov vyder říčních, a také
jsme vylepšovali zázemí pro návštěvníky. Velkým přínosem byla především změna nájemce občerstvení, který dokázal naplnit naši vizi
a který nabízí návštěvníkům jídlo z kvalitních
surovin s podporou lokálních prodejců,“

ZOO ZAČALA S CHOVEM VYDER
Děčínská zoo začala
v loňském roce s chovem
vyder říčních. Pro návštěvníky jsou úplnou novinkou, zoo tento
druh savce v minulos ještě nikdy nechovala. Výběh vyder říčních se stal součás Expozice Českosaského Švýcarska.
Vydry „zdědily“ expozici po norcích
evropských, která prošla kompletní rekonstrukcí. Přibyl bazén s řečištěm, který

je z jedné strany prosklený, aby bylo možné vydry pozorovat při pohybu ve vodě,
změnila se výsadba a vydry dostaly i nové
boudy se skleněnými průhledy. Vydry získala zahrada ze Zoo Hluboká nad Vltavou,
kam se dostaly jako nalezená mláďata z
volné přírody.
Vydry se v nové expozici dobře zabydlely, skvěle spolupracují s ošetřovateli, a proto již letos můžeme návštěvníkům
nabídnout u vyder komentované ukázky
krmení. Budou probíhat vždy v 9.30 hodin
ve dnech: úterý, čtvrtek, sobota. V měsících květen a červen probíhají ukázky komentovaného krmení pouze o víkendech
a o svátcích. V červenci a srpnu pak denně.
Víte, že: Vydra říční vydrží pod hladinou
na 1 nadechnu téměř celou minutu?
-2-

zhodno la mluvčí zoo Alena Houšková. Velmi dobře se zoo zhos la i úkolu v podobě
provozování tzv. Nebíčka – vyhlídky na Pastýřské stěně. Během roku 2016 byla zahájena
rekonstrukce objektu, zprovozněna vyhlídková věžička i obnovena možnost občerstvení.
Mnoho poutavého chystá zoo i do roku
2017. Kalendář akcí slibuje více než čtyři
desítky zajímavých akcí, mezi nimiž nechybí
tradiční, ale i zcela nové ak vity. Novinkou
bude například Pastýřská 50 – sportovní
odpoledne v retro stylu na běžkách. „Už během jara představíme návštěvníkům projekt,
na kterém jsme pracovali v průběhu roku
2016. Jde o tzv. Školu v přírodě, která mohla
vzniknout díky dotaci Ministerstva životního
prostředí České republiky. Novinky chystáme
i u zvířat. Zoo počítá s chovem nového druhu
primáta, tomu však bude předcházet rekonstrukce venkovní expozice pavilonu opic, kdy
staré nevzhledné mříže levhart
nahradíobláčkový
zasíťované
„šapito“, ve stylu moderních zoologických
zahrad. Investorem této rekonstrukce bude
Magistrát města Děčína a plánovaný rozpočet je 1,4 milionu korun,“ prozradila mluvčí.
Nadále se také pracuje na projektu Staré farmy - expozice s domácími zvířaty a hospodářským stavením, kde budou nejen stáje,
ale i dobové pokojíky, a která bude sloužit nejen zvířatům, ale také environmentálnímu
vzdělávání. Zde je kompletně hotová projektová dokumentace a připraveno vše ke stavebnímu povolení. Letošní rok se ponese v
duchu zajišťování ﬁnancí na realizaci.
Dobrou zprávou na závěr je, že v roce
2017 nebude zoo zdražovat vstupné ani jiné
služby.

Chovatel Petr Haberland při krmení vyder
říčních.
Foto: Alena Houšková

Výhodně
do zoo

KAMPAŇ: JEDEN KRAJ - TŘI RŮZNÉ ZOO

Od 1. dubna 2017 bude
opět pokračovat společný projekt Ústeckého
kraje a tří zoologických
zahrad, které se na jeho
území nacházejí – Podkrušnohorského zooparku Chomutov, Zoo Děčín a Zoo Ús nad
Labem. Stejně jako v loňském roce budou mít
návštěvníci možnost zakoupit si za zvýhodněnou cenu společnou vstupenku a během letní sezóny navš vit všechny tři turis cky oblíbené objekty. Tím, že každá zoo má jiný charakter, chová jiná zvířata a má jinou nabídku
ak vit, bude návštěva speciﬁcká a jedinečná.
Navíc, co se týče vzdálenos , jsou pro obyvatele Ústeckého kraje všechny tři zoo dobře
dostupné, takže tento p na výlet lze pohodlně využít.
Výhodou společné vstupenky je její cena,
která je o desítky korun levnější než běžné
vstupné, pro dospělého činí 260 Kč a pro dě
je to 140 Kč. V oběhu je proza m 1000 kusů,
které si návštěvníci nemohou zakoupit jinde
než v pokladnách příslušných zoologických
zahrad. Při nákupu a návštěvě každé zoo získá
majitel dárek v podobě magnetky. Její mo v
(zvíře) je v každé zoo jiný, ale graﬁcké provedení je stejné, takže vlastně půjde o originální sérii. Společná vstupenka má zároveň podobu pohlednice, kterou lze pak poslat poš-

Velké
díky!

tou. Kromě toho při návštěvě každé zoo získá
příchozí na vstupenku razítko, a pokud se mu
podaří navš vit všechny tři zahrady do 31.
října 2017, bude zařazen do slosování o ceny.
Hlavní výhrou bude víkendový pobyt v Ústeckém kraji. Celou kampaň opět podpoří Ústecký kraj na svém turis ckém portále Brána do
Čech.

Pro mateřské školy:
ź Vyprávění žabího prince
ź Dobrodružství papouška Artura
ź S oslíkem za zvířátky

Zoo Děčín získala velkého pomocníka.
Na konci roku 2016 předali zástupci ﬁrmy DENAS Děčín,
spol. s r.o. dar v podobě elektricky poháněného kolečka.

PRVNÍ DĚČÍNSKÉ MLÁDĚ MRAVENEČNÍKA
ODEŠLO DO SVĚTA. NOVÝM DOMOVEM JE ANGLIE!

Na jaře 2017 se děčínská zoologická zahrada
rozloučila s prvním mládětem mravenečníka
velkého, které se tu narodilo v roce 2015.
Rok a půl stará samice Oli odjela do téměř dvanáct set kilometrů vzdáleného anglického Drusillas Parku, kde pro ni vybudovali
zcela novou expozici. „Přípravy na transport
probíhaly bez problémů. Samice si sama
během noci vlezla do přepravního boxu. Na
cestu dostala své oblíbené avokádo, červy,
zásoby vody i speciální míchanici, která obsahuje rozemleté hovězí maso, rašelinu, ovoce,
zeleninu, vejce a další přísady,“ popsal zoolog

ZooŠkola je středisko environmentální výchovy v Zoo Děčín. Nabízí možnost netradičního zážitku, nahlédnu do tajů živočišné říše a zároveň
obohacení o znalos a informace, které
doplňují nebo rozšiřují školní osnovy
přírodovědných oborů. Výukově-zážitkové programy jsou koncipovány jak pro
žáky mateřských a základních škol, tak i
zdravotně znevýhodněné a další skupiny.
NABÍDKA PROGRAMŮ ZOOŠKOLY

Motúčko bude využito
při zahradnických pracích a údržbě areálu.
„Je pro nás vítaným pomocníkem. Na 120 litrové korbě
uveze až 120 kilogramů nákladu a dokáže v plném
provozu pracovat až 6 hodin. Je dokonce vybaveno
přídavnými kolečky, které nesou celou hmotnost
břemene, kterou by jinak nesl člověk s kolečkem
pracující,“ popsala ředitelka zoo Kateřina Majerová.
Za prak cký dar ve výši 16.499,- korun
Zoo Děčín velmi děkuje.

Export
zvířat

Děti, už jste
navštívily naši
ZooŠkolu?

Roman Řehák. Transport zajišťovala specializovaná přepravní ﬁrma, která do anglické zoo
vezla i další zvířata. Společnost tak Oli dělal i
primát kotula amazonského, který cestoval z
Maďarska.
Oli se narodila 17. září 2015. Jejími rodiči
jsou samice Goya a samec Ferda.

Pro základní školy:
ź Domácí zvířata v zoo (1. a 2. tř.)
ź Zvířata a jejich mláďata (1. a 2. tř.)
ź Lesní zvířátka (1. a 2. tř.)
ź Na lovu s rysy a vlky (2. až 4 tř.)
ź Stopy zvířat (3. až 5. tř.)
ź Ptačí stezka (3. až 5. tř.)
ź Rekordmani světa zvířat (3. až 6. tř.)
ź Ekologie (3. až 6. tř.)
ź Mezi vlky (5. až 6. tř.)
ź Putování po Národním parku České
Švýcarsko (4. až 5. tř.)
ź Putování po Národním parku České
Švýcarsko (6. až 8. tř.)
ź Abeceda zvířat (3. až 9. tř.)
ź Patenty a vynálezy přírody (6. až 9.
tř.)
ź Ohrožená zvířata (7. až 9. tř.)
ź Světem obojživelníků (2. stupeň ZŠ
a SŠ)
Pro zdravotně znevýhodněné:
ź Zvířata v náručí
ź Světem zvířat s oslíkem
JAK SE OBJEDNAT NA PROGRAM
ZOOŠKOLY:
Tel.: +420 412 531 626,
Mobil: +420 605 916 210,
+420 736 660 963
E-mail: zooskola@zoodecin.cz,
vyuka@zoodecin.cz
Více informací o jednotlivých
výukově-zážitkových programech
najdete
na www.zoodecin.cz

-3-

Zoologická zahrada Děčín zazname-nala další případ bezohledného chování
návštěvníků. V důsledku překrmení pečivem zde v pondělí 25. ledna 2015 uhynul
beránek ovce ouessantské a o dva dny později ve středu 27. ledna 2015 pak i ovečka.
„Stalo se to i přes to, že jsou po celé zoo cedule s přísným zákazem krmení zvířat. Smrt
zvířat je o to smut-nější, že návštěvnost zoo je v lednových dnech opravdu nízká. V neděli
přišlo do zoo pouhých 10 návštěvníků, a i přesto se mezi nimi našel někdo, kdo dokázal
zvíře takto ublížit,“ uvedla mluvčí zoo Alena Houšková.
Podle veterinářky MVDr. Lýdie Čač-kové umíralo zvíře v obrovských boles-tech. V
důsledku překrmení pečivem to- ž dochází k namnožení pěny a plynů v bachoru, který
začne utlačovat jiné or-gány, až dojde k selhání metabolického systému.
Beránek byl jediným chovným samcem, kterého zoo chovala, byly mu necelé tři
roky. Ovečka byla s největší pravděpodobnos březí. Ve výběhu zůstala už jen jedna
ovce. „Tento smutný případ bohužel není ojedinělou záležitos . Často nacházíme ve
výbězích zbytky od svačin, párky v rohlíku nebo sušenky. Podobným způsobem v minulos uhynula například kapybara vodní. A doslova za 5 minut dvanáct jsme od podobného osudu zachraňovali v roce 2015 samici makaka chocholatého,“ doplnila mluvčí. Aby zoo na zákaz krmení zvířat v zoo co nejvíce upozornila, vytvořila beránkovi parte,
které nyní visí nejen u jeho expozice, ale také na pokladně zoo a velmi rychle se šíří i po
sociálních sí ch.
Návštěvníci zoo se nemusejí bát, že by zvířata v zoo trpěla nedostatkem jídla. Jídelníčky jednotlivých druhů zvířat sestavují odborníci, kteří přesně vědí, co a hlavně kolik
toho jaké zvíře potřebuje. Krmení zvířat je v děčínské zoo dovoleno pouze u dvou
expozic. U rybníčku s kachnami a v kontaktní zoo. Zde si mohou návštěvníci zakoupit nízkokalorické granule z krmného automatu, které zvířatům neublíží. Je-li náhodou automat prázdný, znamená to, že denní dávka určená pro zvířata, byla již vyčerpána.

Vydra říční
Lutra lutra

Zvířata
se baví!

ABY SE ZVÍŘATA NENUDILA aneb
SEZNAMTE SE S ENRICHMENTEM

Co dělat, aby se zvířata v expozicích
nenudila? Řešením je tzv. enrichment. Co
ale toto anglické slovíčko znamená?
ENRICHMENT
= obohacení životního prostředí
Zjednodušeně se jedná o postup, kterým se podporuje přirozené chování zvířat.
Zvířata chovaná v zaje mají hodně „volného“ času, který vzniká díky tomu, že si nemusí obstarávat potravu tak složitě jako ve
volné přírodě. Prostě ji dostanou od ošetřovatelů naservírovanou až pod nos.

V rámci enrichmentu jsou zvířata zabavovaná různými prvky, aby se předcházelo
např. stereotypnímu přecházení kolem
mříží, sebepoškozování a podobně. Problém se samozřejmě týká zejména primátů
vzhledem k jejich inteligenci a také šelem,
více než třeba kopytníků. Šelmy se v přírodě musí hodně snažit, aby si něco ulovily.
Kdežto kopytníci stráví pastvou valnou část
dne a je jedno, jestli je to v přírodě, nebo ve
výběhu u jeslí.

Zábavu lze
realizovat mnoha
způsoby - od návrhu
výběhu, přes různé vybavení,
hračky, schovávání potravy atd. Enrichment pozi vně ovlivňuje psychickou, mentální a sociální pohodu zvířat, což se následně podepisuje i na jejich zdravotním
stavu.
Základem enrichmentu je dobrý vztah
mezi zvířetem a chovatelem. Některá z
nich pak svými kousky můžou bavit i návštěvníky.
Pojďme si uvést konkrétní ukázky toho,
jak se snažíme zabavit zvířata v naší zoo.
Nejjednodušším a nejčastěji realizovaným
je tzv. potravní enrichment. Ten stojí na
nejrůznějších způsobech předkládání potravy.
Hezkým příkladem je například využi
vydlabaných dýní, které každoročně zdobí
zoo po akci Strašidelná zoo. Jako báječné
zpestření jídelníčku i velkou zábavu pojaly
vydlabané dýně naplněné krmením makakové chochola , ale také papoušci, vydry
nebo třeba mývalové. Nejak vněji se projevil medvěd malajský, který dostal dýni
naplněnou ovocem, zeleninou, tvarohem a
medem. Posloužila mu nejen jako talíř, ale
byla i součás krmení. Zajímavé podívání
ale poskytli i papoušci kakadu brýloví (viz.
fotograﬁe na úvodní straně zpravodaje),
mangusty liščí nebo vydry říční. Ty překvapivě nezajímaly ryby schované uvnitř dýně,
ale pouze dýně samotná, která se okamžitě
stala výbornou hračkou při dovádění v bazénu. Vlky hřivnaté nebo třeba medvědy
grizzly naopak přitahoval pouze obsah dýně. Při jeho dobývání dýni zničili a dál už se
o ni nezajímali. Náplně se samozřejmě lišily
podle druhu zvířat. Někdo si pochutnával
na ovoci a zelenině, někdo na masu, vejcích, tvarohu, hmyzu, zrní nebo oříšcích.
Podobnou zábavu ošetřovatelé připravili
zvířatům například i v období vánoc, kdy
jen dýně vyměnili za úhledně zabalené
dárečky, takže zvířata si musela nejprve
poradit i s obalem. Velkými enrichmentovými nadšenci jsou medvědi grizzly, kteří si
pravidelně užívají při lovení živých ryb z bazénku. Ak vními rybáři jsou ale také vydry
říční nebo kočky rybářské. Lov pohyblivé
potravy je zajímavou podívanou i pro návštěvníky.
Všem známé prasátko Paša a jeho dovednos jsou také výsledkem enrichmentu. Tentokrát enrichmentu pracovního.
Dlouhodobým tréninkem se naučil doved-6-

nostem jako je chůze na vodítku, sed, podávání nožky, výstup na stoličku, aport.
V letošním roce se ošetřovatelé chtějí v
enrichmentu zaměřit i na tapíra jihoamerického. Ten, ačkoli je to zvíře, které ve volné přírodě miluje vodu, odmítá chodit do
venkovního bazénu. Pomocí plovoucího
voru s vybranými dobrotami, který ošetřovatelé umís na vodní hladinu, ho chtějí na
koupání v bazénu pomalu zvykat. Předpokládáme, že by to mělo jít dobře, protože
při jiných formách enrichmentu dobře spolupracuje. Náramně si užívá například péči
o kůži, kdy ho ošetřovatelé speciálním
šamponem namydlí, odrhnou kartáčem a
opláchnou teplou vodou.
Ukázkou enrichmentu fyzického, kdy
dochází k úpravám výběhů a ubikací, je například instalace kmenu 250 let staré lípy
do expozice mravenečníků velkých. Starý
kmen, který se stal domovem pro nejrůznější druhy hmyzu, poskytuje mravenečníkům úžasný studijní materiál. U primátů
pak radost vyvolávají nové herní prvky, hasičské hadice smotané do houpaček nebo
prolézačky.

Enrichment může pomáhat také při
snadnějším zvládání situací jako je například příprava na transport zvířat nebo veterinární ošetření.

Krmení
zvířat

KOMENTOVANÉ KRMENÍ ZVÍŘAT
květen, červen, září: o víkendech a svátcích
červenec, srpen: denně
Za nepříznivého počasí se nekoná!

ČAS

ZVÍŘE

9.30 h

PO, ST, PÁ, NE
tapír jihoamerický

ÚT, ČT, SO
vydra říční

10.30 h

PO, ST, PÁ, NE
klokan rudokrký

ÚT, ČT, SO
mangusta liščí

12.30 h

mravenečník velký

13.00 h

makak chocholatý

14.00 h

medvěd hnědý grizzly

Úspěšný
odchov

KOČKY RYBÁŘSKÉ MAJÍ DVĚ KOŤATA

O první významnější
odchov roku 2017 se postaraly kočky rybářské.
V neděli 19. března
na svět přivedly dvě koťata. Samice se o mláďata pečlivě stará. Ošetřovatelé do jejího režimu zasahují pouze
pravidelným krmením, jinak kočičí rodinku
zbytečně neruší. Koťata mají za sebou první
veterinární ošetření, při kterém jim byl aplikován čip, odčervení a očkování.
Kočky rybářské se podařilo úspěšně rozmnožit už tře rok po sobě. V roce 2015 se tu
po patnác leté pauze narodil sameček, v roce 2016 taktéž. Letošní dvojčata jsou dvě samičky. Jen co koťata trochu povyrostou, čeká
návštěvníky zajímavá podívaná. Kočičí mlá-

ďata jsou velmi hravá a tak lze předpokládat,
že bude v expozici veselo.
Březost koček rybářských trvá 63 dní, obvykle mívá samice 1-4 koťata. V zaje s péčí o
mláďata pomáhá i samec, ale neví se, jestli je
tomu tak i v přírodě. Koťata jsou odstavena v
půl roce věku a v 10 měsících se osamostatňují.
Během podzimu a jara došlo v expozici
koček rybářských k úpravám bazénku. Kočky
mají nyní k dispozici 2 bazény, které propojuje řečiště s několika vodopádovými přepady.
Nádrže určitě nebudou sloužit jen na okrasu,
ošetřovatelé je využijí i při potravním enrichmentu, který se osvědčil již v loňském roce.
Čas od času jim zpestří jídelníček živými rybami, které si budou muset ulovit.

Nejbližší
akce v zoo...
2. 6. 2017, 18 h
Noc snů
mezinárodní akce pro zvané
handicapované osoby
18. 6. 2017
Den otců
50% sleva + dárek
30. 6. 2017 – 2. 7. 2017
Hurá prázdniny
jedničkáři do zoo zdarma
14. 7. a 11. 8. 2017
Večerní prohlídky
pro dě od 19 h
pro dospělé od 20.30 h
nutno objednat předem
tel.: 412 531 164 nebo
e-mail: zooskola@zoodecin.cz
21. a 28. 7. 2017, 18 h
Noc v zoo
spaní v zoo s programem pro dě od
ukončené 1. třídy do 15 let
nutno objednat předem
tel.: 412 531 531
26. 8. 2017, 14 h
Pirátská zoo
Vydej se za svým pokladem!
Září
Hurá ZooŠkola!
50% sleva na program Dlouhá cesta
lososa, nutno objednat předem
tel.: 412 531 164 nebo
e-mail: zooskola@zoodecin.cz
9. 9. 2017, 14 h
Den adop vních rodičů
akce pro zvané hosty
2. 10. 2017 – 8. 10. 2017
Týden (nejen) pro seniory
5. 10. 2017, 17 h
Přednáška
Městská knihovna, vstup zdarma
7. 10. 2017, 14 h
Zvířecí párty
Akce k Mezinárodnímu dni zvířat
16. - 20. 10. 2017
Týden bílé hole
poznejte svět nevidomých
nutno objednat předem
4. 11.
Strašidelná zoo
již tradiční podvečer se strašidly

Kontrola pohlaví.
-7-

Kde se
najíst?

UŽ JSTE ZKUSILI BAMBURGER?

Nabízíme grilované 100% hovězí burgery v čerstvě pečené housce,
svěží saláty s grilovaným kuřecím masem nebo sýrem, denně čerstvou
polévku, ale také lívance s polevami vlastní výroby.
Pochutnat si můžete na espressu z čerstvě namleté kávy z místní
pražírny, širokém výběru točených limonád a pivu.
Pokrmy se snažíme připravovat s ohledem na životní prostředí a lidské zdraví.
Nenabízíme například výrobky s obsahem palmového tuku, zbytečných dochucovadel
a umělých barviv. Snažíme se naopak upřednostňovat lokální výrobce a produkty,
potažmo produkty české výroby i výrobky s označením fair trade.

Adoptujte
zvíře

UDĚLEJTE
DOBRÝ
SKUTEK

Zoo Děčín chová více než 400 zvířat a
téměř 3/4 z nich nemají žádného adopvního rodiče. Pomůžete nám to změnit?
Co je adopce?
Úhrada ročních nákladů na krmení, veterinární péči, ošetřování, vytápění atd.
pro vámi vybrané zvíře. Je možné věnovat ﬁnanční příspěvek v libovolné výši,
dle vůle a možnos dárce. Je však třeba
dodržet minimální částku, která činí 600
Kč.
Jak mohu adopci vyřídit?
E-mailem:
marke ng@zoodecin.cz
Telefonicky na tel.:
+420 412 531 626
Poštou:
Zoo Děčín – Pastýřská stěna, p. o.
Žižkova 1286/15
405 02 Děčín 4
Seznam zvířat vhodných k
adopci najdete na
www.zoodecin.cz.

Víte, že se vstupenkou ze Zoo Děčín
máte v daný den ještě vstup ZDARMA
do Expozice Rajské ostrovy?
www.rajskeostrovy.cz

Nově
otevřeno!

OBČERSTVENÍ
NA PASTÝŘSKÉ STĚNĚ

Nenechte
si ujít!

UNIKÁTNÍ HLUBOCE
MRAŽENÝ DEZERT

PROVOZ:

od 1. května 2017
dle počasí od 10 do 21 hodin
NABÍDKA:
grilované speciality
pivo, limo, káva
polévky, kukuřice, dezerty,...
Signální prapor vlající na balkoně je
znamením, že se griluje sele!
VYHLÍDKOVÁ VĚŽ, SUVENÝRY
PROVOZOVATEL: Pavel Hakl

Kde nás najdete:
před expozicí
medvědů grizzly

Provozní doba:

duben, květen, září - o víkendech
červen, červenec, srpen - denně od 10:00 do 17:00
Otevírací doba se může měnit v závislos na počasí.
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