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Funkce

v zoo od

Řídící a komunikační centrum
Kateřina Majerová
Roman Řehák
Vasyl Tyrpak
Dagmar Kedlesová
Jaroslava Granátová
Bc. Dita Hendlová
Markéta Moudrá
RNDr. Milada Petrů

ředitelka
vedoucí chovatelského úseku - zoolog
zástupce ředitelky
vedoucí technického úseku
ekonom/manažer návštěvnických služeb
účetní/personalistka
asistentka pro marketing
asistentka ředitele
terénní zoolog, koordinátor EEP

1997
1995
2001
2007
1999
2000, t.č. MD
2004, do 27. 6. 2009
2000

Centrum návštěvnických služeb
Ing. Dagmar Floriánová
Alena Houšková
Alena Šotolová
Mgr. Tomáš Rus
Lenka Landová
Alena Egrová
Petra Sokolářová
Klára Křížková
Veronika Voslařová
Martina Floriánová
Marie Roudnická

vedoucí Centra návštěvnických služeb
/specialistka pro marketing
specialistka pro mediální a informační činnost
lektorka ZooŠkoly
lektor ZooŠkoly
recepční zoo
recepční zoo
recepční RO
recepční RO
prodavačka
průvodkyně po zoo
průvodkyně po zoo

2006
2003
2006
od 10. 3. 2008
2006
2006
2006
2006
do 15. 9. 2009
1.–24. 7. 2009
27. 7.–28. 8. 2009

chovatelka zvířat
chovatel zvířat
chovatelka zvířat
chovatel zvířat
chovatelka zvířat
chovateka zvířat
chovatelka zvířat
chovatelka zvířat
chovatelka zvířat
chovatel zvířat
chovatelka zvířat
chovatel zvířat
chovatelka zvířat – Expozice RO
pomocný chovatel zvířat
pomocný chovatel zvířat

1984
1992
1997
1999
1992
2006, do 18. 10. 2009
2002, t.č. MD
1999
2007
2006
2006
2007
2008
1. 7.– 31. 7. 2009
1. 7.– 31. 7. 2009

Centrum péče o zvířata
Zuzana Slouková
Jiří Doubek
Sabina Petrlíková
Jiří Chadima
Radka Krejčová
Petra Paulová
Pavla Chochelová
Lenka Richterová
Šárka Bodláková
Zdeněk Šimek
Naděžda Malečková
Pavel Liška
Kateřina Štolbová
Vít Kaška
Jiří Řehák

Technický úsek – údržba areálu zoo
Eva Fiegerová
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zahradnice

1989

Ivan Stodola
Miroslav Pokorný
Iossif Mashek
Jiří Kopčanský
Pavel Brůža
Viktor Tyrpak
Jiří Žingor
Alexej Kirillov
Vasyl Tyrpak ml.

řidič
zedník
údržba a rozvoj
noční hlídač
elektrikář
noční hlídač
údržba a rozvoj
pomocný dělník v údržbě
zástup nočního hlídače

1995
2002
2002
2003, do 31. 12. 2009
2003
2007
2008, do 31. 8. 2009
1. 7.–31. 7. 2009
dle potřeby

Externí veterinární lékaři/External Vets/Externe Veterinäre
MVDr. Dobromil Novák
MVDr. Václav Poživil
MVDr. Reiner Bednarski

Příchody a odchody zaměstnanců v roce 2009
/ Staff Arrivals and Departures in 2009
/Zugänge und Abgänge des Personals im 2009

fluktuace
zaměstnanců
fluktuation of staff
Fluktuation
des Personals

Příchod/Arrival/Zugang

Odchod/Departure/Abgang

Řídící a komunikační centrum
Centrum návštěvnických služeb
Centrum péče o zvířata

2
4

1
3
7

Celkem
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Pracovní a životní výročí zaměstnanců v roce 2009
Jiří Kopčanský
Jiří Doubek
Alena Egrová
Iossif Mašek
Zuzana Slouková
Vasyl Tyrpak
Jaroslava Granátová
Dagmar Kedlesová
Lenka Landová
Miroslav Pokorný
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životní výročí, odchod do důchodu
20 let v zaměstnání (v zoo od roku 1992)
životní výročí
20 let v zaměstnání (v zoo od roku 2002)
25 let v zaměstnání (v zoo od roku 1984)
30 let v zaměstnání (v zoo od roku 2001)
30 let v zaměstnání (v zoo od roku 1999)
20 let v zaměstnání (v zoo od roku 2007)
20 let v zaměstnání (v zoo od roku 2006)
20 let v zaměstnání (v zoo od roku 2002)

rok 2009 v zoo
očima ředitelky

Report der Direktorin/
Director's report

Vážení přátelé a příznivci naší malinkaté zoo,
opět se spolu setkáváme při hodnocení uplynulého roku. Jaký byl rok 2009? Rok celosvětové ekonomické krize, ale také výjimečný rok pro naši zoo, jubilejní, slavili jsme
60. výročí otevření děčínské zoo veřejnosti.
V roce 2009 si cestu do zoo našlo přes 82 000 návštěvníků, což je opět nádherné číslo,
zařazující tento rok mezi návštěvnicky úspěšné. Všem za tuto přízeň velmi děkujeme.
Rok 2009 začal velmi tuhou a dlouhou zimou, během které jsme alespoň měli dostatek času na plánování všech možných akcí, oslav a projektů, kterými bychom důstojně
oslavili krásné 60. narozeniny a myslím si, zpětným pohledem, že se nám to podařilo.
O akcích pro veřejnost budou dále hovořit moji drazí kolegové z Centra návštěvnických
služeb, kteří se o hladký průběh všech akcí starají, já bych se s dovolením zaměřila na
jedinou … a tou je slavnostní otevření venkovního výběhu pro makaky chocholaté a oficiální oslavy narozenin děčínské zoo, která byla prvně otevřena široké veřejnosti na jaře
roku 1949.
Zoo byla založena však již o rok dříve, v roce 1948, vznikla z iniciativy milovníků zvířat, kterou kolem sebe soustředil podmokelský obchodník a zoolog Ludvík Grác. Vybralo

Nová expozice pro makaky chocholaté - pohled do výběhu s prolézačkami
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se pro ni úžasné místo v překrásném prostředí lesoparku na Pastýřské stěně. V době založení děčínské zoo byly na území Československa pouze čtyři zoo a pouze dvě z nich byly
založeny již před druhou světovou válkou.
A na toto úžasné místo vás nyní zvu, ale o chloupek později, v roce 2009 …
Jakmile nám roztál poslední sníh, pustili jsme se do oprav a rekonstrukcí a hlavně do
budování venkovního výběhu pro makaky chocholaté. První porada nad výběhem, vodní
příkop, elektrické ohradníky, prolézačky, kmeny, pískovce …, všechno jasné, pustíme se
do toho … a jak se budou návštěvníci na opičáky koukat? Postavíme krásnou dřevěnou
vyhlídku, ještě výsadba, přeleštit okna a je hotovo … a nastává den „D“, zkusíme vypustit opičáky. Opičáky, kteří do této doby žili pouze v malinkaté, tmavé kleci … prostoru se
očividně bojí, nejstatečnější je malý Satu, naše první odchované mládě, je odchovaný
v lidské péči, tedy poněkud drzejší, divočejší a možná i statečnější, než jeho maminka,
otec, tety, sestry … zkusí prolézt tunelem a je venku, je to tu prima, jde maminka, malinko poplašeně pobíhá po výběhu, až dostane ránu od elektrického ohradníku, „tak to by
mi stačilo“, říká si a sedí smutně v koutku, dále jdou na průzkum benjamínci, naše malé
holčičky, jako správně zvědavá mláďata se vydávají na průzkum a … utíkají nám …
Všichni jsme se instinktivně rozběhli za opičkami, já a zoolog jsme nejzdatnějšími atlety,
takže jsme je dostihli, jednu jsme chytili už u opičárny, ale kde se nám skrývá druhá, někde v maliníku? Utíkám zavřít hlavní bránu zoo, krásný letní prázdninový den, plná zoo
návštěvníků na nás s podivem zírá … a nebudu vás dále napínat, opičku jsme chytili,
u maminky se uklidnila, můj rozdrcený prstík hravě ošetřili místní chirurgové (i když bolí dodnes), chybičky na výběhu se odstranily a slavnostní otevření proběhlo naprosto bez
problémů 20. srpna 2009 za účasti milých a vzácných hostů. Radost hopsajících a šťastných opiček nám všechny trable vynahradila. Určitě se přijďte podívat i vy!

Nová expozice pro makaky chocholaté - pohled na návštěvnickou platformu
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Tím samozřejmě oslavy výročí nekončily, pořádali jsme akce pro širokou veřejnost,
tradiční Noc snů, Strašidelnou zoo a mnoho dalších ….
Na konci roku byla dokončena projektová dokumentace na nové expozice pro rosomáky, kamzíky běláky, severské sovy a ubikace pro sibiřské tygry, byl položen i základní
kámen nových expozic a doufejme, že se pro realizace zmiňovaných staveb naleznou i
potřebné finanční prostředky.
V roce 2009 jsme se zapojili do nové kampaně EAZA – European Carnivore Campaign, koordinátorem kampaně pro Unii českých a slovenských zoo se stal náš specialista
ZooŠkoly, Mgr. Tomáš Rus.
Za podpory Ministerstva životního prostředí ČR jsme v roce 2009 zrealizovali další rozsáhlé projekty a to: Informační systém Expozice Českosaské Švýcarsko, ZooŠkola
2009 – European Carnivore Campaign, Tarsius (propagace našeho filipínského insitu projektu v České republice) v celkové výši Kč 508 tis. (skutečné náklady projektů činily Kč 750 tis.), vydali jsme plemennou knihu koček rybářských, koordinátorkou evropského chovu je naše terénní zooložka Dr. Milada Petrů.
Dále se příspěvek vztahoval na účast na zahraničních konferencích, konkrétně na konferenci EAZA v Kodani, které jsem se zúčastnila společně s Dr. Petrů a účasti na konferenci WAZA, kterou pro rok 2009 hostila americká St. Louis Zoo, při této příležitosti
jsem navštívila i slavnou San Diego Zoo a Sea World, také v San Diegu.

Vchod do ZOO v San Diegu
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Za finanční podporu děkujeme, je pro nás významným zdrojem finančních prostředků
na uskutečňování projektů EVVO i využití informačního potenciálu našich jedinečných
expozic, jako jsou právě Českosaské Švýcarsko nebo v loňském roce Expozice Rajské
ostrovy.
Ze zajímavých odchovů jmenujme hutii kubánskou, sovici sněžnou a kočky divoké.
Podrobnou zprávu z chovu naleznete níže ve zprávě zoologa.
Ze zvířecí oblasti byl nejsmutnější událostí roku 2009 jistě úhyn samce anoa horského, čímž je ukončen chov těchto krásných a velmi ohrožených zvířat v děčínské zoo, po
více než 10 letech … Bohužel, již poslední dva samci v Evropě jsou chováni v Zoo Krefeld v Německu a dovoz dalších nových zvířat z Filipín je prakticky nemožný. Smutná
tečka, názorná ukázka toho, že zvířata skutečně vymírají … je nám to líto.
V roce 2009 jsme oslavili významné jubileum – 60. výročí otevření zoo, a věřím, že se
naší zoo bude dařit i do budoucna a ještě nějaké to další výročí společně oslavíme.
Děkuji tímto všem zaměstnancům, spolupracovníkům, dodavatelům, přátelům a známým, dobrovolníkům a všem, kteří nám pomáhají a podporují nás v našem úsilí.
Závěrem patří velký dík také samozřejmě našemu zřizovateli – Statutárnímu městu
Děčín, za stálou finanční podporu a přízeň.
Vážení návštěvníci, příznivci a přátelé, všichni se těšíme na vaši návštěvu i v roce
2010, i když zima byla opět dlouhá, jaro je tu a prosím, užívejme si ho …
Kateřina Majerová
director@zoodecin.cz
ředitelka Zoo Děčín

Panda ve výběhu v zoo v San Diegu
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Kosatčí show v SeaWorldu San Diego „Shimu show“.
V Zoo St. Louis je na co se dívat!
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Das Jahr 2009 aus der Sicht der Direktorin
Seher geehrte Freunde und Fans unseres kleinen Zoos,
wieder einmal treffen wir uns beim Resümee des vergangenen Jahres. Das Jahr 2009
war ein Jahr der weltweiten Wirtschaftskrise, aber gleichzeitig auch ein außergewöhnliches Jubiläumsjahr für unseren Zoo, der 60. Jahre seines Bestehens feierte.
Im Jahr 2009 konnte der Zoo mehr als 82 000 Besucher verzeichnen – 2009 war also
besuchertechnisch ein erfolgreiches Jahr. Wir möchten uns herzlich bei allen Besuchern
für ihre Gunst bedanken.
Das Jahr 2009 begann mit einem harten und langen Winter, wodurch wir jedoch ausreichend Zeit hatten, um alle möglichen Veranstaltungen, Festlichkeiten und Projekte zu
planen, mit denen wir unseren schönen 60. Geburtstag gebührend feiern wollten. Und
rückblickend kann ich sagen, dass es uns gelungen ist. Über die Veranstaltungen für unsere Besucher informieren Sie meine geschätzten Kollegen aus dem Besucherzentrum,
die auch für den reibungslosen Ablauf aller Veranstaltungen sorgen; ich möchte mich
gerne auf eine Veranstaltung konzentrieren ..., und zwar die offizielle Eröffnung des
Schopfmakaken-Geheges und die Geburtstagsfeier des Zoo Děčín, der seine Pforten für
die Besucher zum ersten Mal im Frühjahr 1949 geöffnet hat.
Der Zoo wurde jedoch bereits ein Jahr früher, im Jahr 1948, auf Initiative von Tierliebhabern rund um den Geschäftsmann und Zoologen aus Podmokly, Ludvík Grác, gegründet. Als Standort wurde ein passendes Areal in der wunderschönen Umgebung des
Waldparks an der Hirtenwand (Pastýřská stěna) ausgewählt. Zur Zeit der Gründung des
Zoos von Děčín gab es auf dem Gebiet der Tschechoslowakei nur vier Tiergärten, von
denen nur zwei vor dem Zweiten Weltkrieg gegründet wurden.
Und in diesen einzigartigen Tiergarten möchte ich Sie jetzt gerne einladen, nur ein
paar Jahre später, im Jahr 2009 ...
Nachdem der letzte Schnee geschmolzen war, fingen wir mit den Reparaturen und
Renovierungsarbeiten an, vor allem mit dem Bau des Freigeheges für die Schopfmakaken. Nach der ersten Besprechung bezüglich des Freigeheges hatten wir einen Plan: ein
Wassergraben, elektrische Zäune, Klettergerüste, Baumstämme, Sandsteine ..., jetzt
konnten wir beginnen ..., aber von wo aus sollen sich die Besucher die Affen anschauen?
Wir bauen eine schöne Aussichtsplattform aus Holz ... so, es fehlt nur noch die Grünanlage, die Fenster putzen und fertig ... Der große Tag ist gekommen! Wir lassen die Makaken zum ersten Mal ins Gehege. Die Affen lebten bis dahin in einem winzigen dunklen
Käfig, und hatten daher Angst vor dem großen Raum ... Der tapferste war der kleine Satu, unser erstes aufgezogenes Junges. Er wurde von Menschen aufgezogen, ist also ein
wenig frecher, wilder und vielleicht auch mutiger als seine Mama, sein Papa, seine Tanten oder Schwestern ... er probierte durch den Tunnel zu laufen und auf einmal war er
draußen. Als nächstes kam die Mama nach, lief ein wenig aufgescheucht umher bis sie
vom elektrischen Zaun einen Schlag bekam und beschloss, dass es reicht. Sie saß dann
nur traurig in der Ecke. Als nächstes machten sich unsere Jüngsten auf die neue Anlage
zu erkunden, unsere kleinen Mädchen waren ganz schön neugierig und liefen gleich davon ... Wir sind sofort hinterhergelaufen. Der Zoologe und ich sind sportlich, also haben
wir sie ziemlich schnell eingeholt ... eine schon beim Affenhaus, aber wo hat sich die an09

dere versteckt? Vielleicht irgendwo hinter dem Himbeerstrauch? Ich lief zum Haupttor,
um es zuzumachen, es war ein wunderschöner Sommertag, der Zoo war voller Besucher, die uns erstaunt ansahen ... aber ich möchte Sie jetzt nicht mehr auf die Folter spannen - das Äffchen haben wir gefangen, es hatte sich bei der Mama beruhigt und meinen
gequetschten Finger haben unsere Chirurgen versorgt (obwohl er bis heute weh tut), die
Fehler am Gehege wurden beseitigt und die offizielle Eröffnung am 20. August 2009 verlief problemlos und ohne Zwischenfälle im Beisein vieler lieber und geschätzter Gäste.
Die Freude der glücklich herum hüpfenden Äffchen machte alle Probleme wieder wett.
Kommen Sie uns besuchen und sehen Sie selbst!
Damit waren die Feierlichkeiten natürlich noch lange nicht zu Ende, es folgten Veranstaltungen für die Besucher, die traditionelle „Traumnacht”, der „Gespenstische Zoo”
und viele weitere ….
Ende des Jahres wurde die Projektdokumentation für die neuen Vielfraß-, Schneeziegen und Nordeulen-Gehege und die Unterkünfte für Sibirische Tiger fertiggestellt und
der Grundstein für diese Bauten gelegt. Lasst uns hoffen, dass es für die Realisierung
dieser Projekte genügend finanzielle Mittel geben wird.
Auch in diesem Jahr haben wir uns einer neuen EAZA – European Carnivore Campaign – Kampagne angeschlossen, zum Koordinator der Kampagne wurde für die Vereinigungen der tschechischen und slowakischen Tiergärten unser Fachmann aus der ZooSchule, Mg. Tomáš Rus.
Mit Hilfe des tschechischen Umweltministeriums realisierten wir 2009 weitere umfassende Projekte, wie z. B. das Informationssystem der Exposition Böhmisch-Sächsische
Schweiz, die ZooSchule 2009 – European Carnivore Campaign, Tarsius (Propagierung
unseres philippinischen in-situ Projekts in der Tschechischen Republik) im Gesamtwert
von 508 Tsd. CZK. (die tatsächliche Projektkosten beliefen sich auf 750 Tsd. CZK), die
Herausgabe eines Zuchtbuchs für Fischkatzen, die Koordinatorin der europäischen
Zucht ist unsere Zoologin im Außendienst, Dr. Milada Petrů.
Außerdem deckten die Fördergelder die Teilnahme an Auslandskonferenzen ab, konkret
an der EAZA Konferenz in Kopenhagen, an der ich zusammen mit Dr. Petrů teilnahm und
an der WAZA Konferenz, die 2009 vom amerikanischen Zoo in St. Louis veranstaltet
wurde. Bei dieser Gelegenheit besuchte ich auch den berühmten Zoo und Freizeitpark Sea
World in San Diego.
Für die finanzielle Hilfe möchten wir uns herzlich bedanken, sie stellt für uns eine
bedeutende Finanzquelle zur Realisierung der EVVO-Projekte und Nutzung des Informationspotenzials unserer einmaligen Gehege dar, wie der Böhmisch-Sächsischen-Schweiz
oder der Paradiesinsel im letzten Jahr.
Von unseren interessanten Zuchterfolgen möchte ich zum Beispiel die Hutiaconga,
die Schneeeule oder die Wildkatze nennen. Einen detaillierten Zuchtbericht finden sie
im nachfolgenden Bericht unseres Zoologen.
Die wohl traurigste Nachricht war 2009 das Verenden des Berg-Anoa-Männchens,
wodurch die Zucht dieser wunderschönen und stark bedrohten Tiere im Zoo von Děčín
nach über 10 Jahren zu Ende ging … Leider werden die letzten zwei männlichen Anoas
in Europa im Zoo im deutschen Krefeld gehalten, und neue Tiere von den Philippinen
einzuführen ist praktisch unmöglich. Es ist ein trauriges Ende und ein Beispiel dafür,
dass Tiere wirklich aussterben ... es tut uns sehr leid.
Im Jahr 2009 feierten wir ein wichtiges Jubiläum – 60. Jahre seit der Eröffnung des
Zoo. Ich hoffe, dass wir weiterhin erfolgreich bleiben und noch viele solche Geburtstage
mit Ihnen zusammen feiern werden.
10

Auf diesem Wege möchte ich mich bei allen Angestellten, Mitarbeitern, Lieferanten,
Freunden und Bekannten, freiwilligen Helfern und allen anderen bedanken, die uns helfen und uns bei unseren Bemühungen unterstützen.
Abschließend möchte ich mich natürlich auch bei unserem Träger, der Statutarstadt
Děčín, für die kontinuierliche finanzielle Unterstützung und Gunst herzlich bedanken.
Sehr geehrte Besucher, Fans und Freunde, wir alle freuen uns auch im Jahr 2010 auf
Ihren Besuch, und obwohl der Winter wieder ganz schön lang war, ist der Frühling endlich da und wir sollten ihn genießen …
Kateřina Majerová
Direktorin
director@zoodecin.cz

Medvěd malajský/ Helarctos malayanus / Malaienbär / Sunbear
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Year 2009 as seen by our director
Dear friends and supporters of our tiny zoo,
We meet again to evaluate the previous year. What was the year 2009? A year of global economic crisis, but also a special year for our zoo, a jubilee year to celebrate the 60th
anniversary of opening the Děčín ZOO to the public.
In the year 2009, more than 82,000 visitors found their way to our zoo, which is again
a wonderful number ranking this year among the successful ones in regards to the number of visitors. We thank everyone very much for the support.
The year 2009 began with a very tough and long winter, during which we at least had
enough time to plan various events, celebrations and projects to celebrate the beautiful
60th birthday, and I think, when looking back, we succeeded. My dear colleagues from
the Visitors Service Centre, who care for the smooth course of all events, will now speak
of the events organised for the public; I would like to focus on just one, which is the ceremonial opening of the outdoor run for Crested Macaques and the official birthday of the
Děčín Zoo, which was opened to the public for the first time in the spring of 1949.
However the zoo was established one year earlier, in the year 1948, based on the initiative of animal lovers associated with Ludvík Grác, a businessman and zoologist from
Podmokly. An amazing place in the wonderful environment of the "Pastýřská stěna" forest park was chosen for the zoo. At the time of establishing the Děčín Zoo, there were
only four zoos in the territory of the Czech Republic, and only two of them were established before World War II.
And now I am inviting you to visit this wonderful place, but a bit later, in the year
2009...
After the last snow melted, we started repairing and reconstructing the zoo facilities
and in particular building the outdoor run for the Crested Macaques. The first meeting
to discuss the run, the water barrier, electrical fence, climbing frames, stems, sandstones..., all clear, let's go for it... to provide a nice view of the monkeys, we will build a beautiful wooden lookout point, plus some greenery; we just have to polish the windows and
all is ready ... D-day has come, let's try to let the monkeys out. The monkeys who were,
until now, living in a tiny dark enclosure are apparently scared; the bravest one is little
Satu, our first baby monkey, bred under human care, therefore he is cheekier, wilder and
maybe braver than his mother, father, aunts, sisters... he tries to creep through the tunnel and he is out, it is great here, mamma is coming, she is running across the run area
frightened, until she gets an electric shock from the fence; that's enough she says to herself, sitting sadly in the corner; the babies of the family are now going to explore the situation, our little girls, as typically curious babies, are going to explore ... and they run
away... We all instinctively run after them, me and our zoologist are the best athletes so
we caught up with them, we caught one near the monkey house, but where is the other
one, is she somewhere in the raspberry bush? I run to close the main zoo gate; it is a wonderful summer holiday day, with the zoo full of visitors staring at us with surprise ... and
I am not going to keep you in suspense any more, we caught the little monkey, she calmed down when she got to her mother, my crushed finger was treated with ease by local
surgeons (though it still hurts), the mistakes in the run were removed and the ceremo-
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nial opening with the participation of distinguished guests was held on 20 August 2009
without any trouble. The joy of leaping, happy monkeys was the reward for all the
troubles! Be sure to go and see them too!
This was of course not an end to the anniversary celebration; we organised events for
the general public, the traditional Night of Dreams, Haunted Zoo, and many other ones.
At the end of the year, the project documentation for new expositions was completed,
the foundation stones was laid for the new expositions for wolverines, Mountain Goats,
Northern Owls and homes for Siberian Tigers, and we hope that the necessary financial
funds will be released to build the above-mentioned structures.
Also during this year we joined the new EAZA campaign – European Carnivore Campaign; our ZooSchool specialist, Mgr. Tomáš Rus, became the campaign coordinator for
the Union of Czech and Slovak Zoos.
With the support from the Ministry of the Environment of the Czech Republic, we implemented some more extensive projects in the year 2009, namely: Information system
for the "Czech-Saxon Switzerland" exposition, ZooSchool 2009 – European Carnivore
Campaign, Tarsius (promotion of our Philippine in-situ project in the Czech Republic)
in the total amount of CZK 508 thousand. (the real project costs amounted to CZK 750
thousand), we published a breeding book for Fishing Cats; our field zoologist, Dr. Milada Petrů, is the European breeding coordinator.
The contribution further applied to participation in foreign conferences, namely in the
EAZA conference in Copenhagen, in which I participated together with Dr. Petrů, and
participation in the WAZA conference hosted by the American St. Louis Zoo in the year
2009; on this occasion I also visited the famous San Diego Zoo and Sea World, also in
San Diego.
We are grateful for the financial support, it is a significant source of financial funds to
implement the EVVO projects and utilise the information potential of our unique expositions, like the "Czech-Saxon Switzerland" or, during the last year, the Eden Islands exposition.
Examples of successful breeding include Desmarest's Hutia, Snowy Owl and wildcats. The detailed breeding report is available below in our zoologist's report.
In regards to animals, the saddest event of the year 2009 was for sure the death of a
Mountain Anoa bull, meaning the breeding of these beautiful and highly endangered animals has ended in Děčín Zoo, after more than 10 years ... Unfortunately, the last two males in Europe are bred in Krefeld Zoo in Germany and importing new animals from the
Philippines is practically impossible. A sad end, an illustration of the fact that some animals are really going to become extinct... and we are sorry for that.
In the year 2009 we celebrated an important jubilee – the 60th anniversary of the zoo
opening. I believe that our zoo will also be doing well in the future and we will celebrate
some more anniversaries together.
I hereby thank all employees, colleagues, contractors and friends, voluntary workers
and all who help and support us in our efforts.
Finally, we thank our trustor – the statutory city of Děčín, for the continuous financial support and patronage.
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Dear visitors, supporters and friends, we are all looking forward to your visit to our
zoo also in the year 2010; even though the winter was long again, the spring has come,
and please, let us all enjoy it...
Kateřina Majerová
director
director@zoodecin.cz

Dětská kontaktní zoo
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rok 2009
očima zoologa
Největší prioritou roku 2009 bylo dokončení rekonstrukce pavilonu opic a přírodního výběhu pro makaky chocholaté (Macaca nigra nigra), kteří jsou zapojeni do programu EEP. Je to první přírodní výběh v historii děčínské zoo pro primáty, se spoustou
přírodních a lanových prolézaček. Velmi vzácní makakové chocholatí se odpovídajícího
výběhu dočkali až po 13 letech chovu v naší zoo.
V letošním roce poprvé zasedl na dvě snůšky nově sestavený pár jeřábů mandžuských
(Grus japonensis), ale bohužel obě snůšky byly neoplozené. Příčinou může být nízký věk
samce, nebo neúplná harmonizace páru.
Po úspěšném umělém odchovu papouška kakadu žlutolícího sumbského (Cacatua
sulphurea citrinocristata) v roce 2008, tento pár letos opět úspěšně vyseděl dvě snůšky.
Navzdory dřívějším zkušenostem byl koordinátorem EEP nedoporučen umělý odchov.
Mláďata byla ponechána rodičům, ale ti je vždy po několika dnech usmrtili.
Úspěšně jsme uměle odchovali hutii kubánskou (Capromys pilorides) a sovici sněžnou (Nyctea scandiaca).
Pravidelně se nám rozmnožují sovice krahujové (Surnia ulula), kvakoši noční (Nycticorax nycticor), mangusty liščí (Cynictis penicilla) a kočky divoké (Felis silvestris). Mláďata koček divokých byla opět poskytnuta k reintrodukčnímu programu na Malé Fatře.

Dovoz ursonů kanadských
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Do bývalé expozice pro lelkouna sovího (Podargus strigoides) a kančila menšího (Tragulus javanicus) jsme dovezli ze Zoo Praha pár mirikin bolívijských (Aotus azarai boliviensis) spolu s párem pásovců štětinatých (Chaetophractus villosus). Již po pár měsících
jsme pásovce rozmnožili. Dalším novým dovozem v tomto roce byl samec muntžaka malého (Muntiacus reevesi).
Poté, co ošetřovatel upozornil na špatný zdravotní stav samce čápa černého (Ciconia
nigra), byla u něho rentgenem zjištěna tříštivá zlomenina stehenní kosti a následně pro-

Mládě ursona kanadského /Erethizon dorsatum / Nordamerikanischer Baumstachler / Canadian Porcupine
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vedena operace. Náročnou operaci komplikované zlomeniny provedli MVDr. Martin
Hanzlík a MVDr. Jan Křeček, kterým velmi děkujeme za zdařilou operaci. Čáp je v dobré
kondici a v příštím roce ho můžeme zařadit do chovu.
Smutnou událostí je úhyn samce anoa horského (Bubalus quarlesi), čímž končíme
s chovem tohoto vzácného a nejmenšího tura na světě.Tento druh bude k vidění v evrop-

Stavba vodního příkopu u expozice makaků chocholatých
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ských zoologických zahradách pouze v Zoo Krefeld, kam bude převezena naše zbývající
samice.
Do budoucna plánujeme výstavbu expozic pro rosomáky (Gulo gulo), kamzíky běláky
(Oreamnos americanus), puštíky bradaté (Strix nebulosa) a mravenečníky velké (Myrmecophaga tridactyla).
Roman Řehák
zoolog
zoolog@zoodecin.cz

Mládě sovice sněžné
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odborná
činnost 2009
Special activities 2009
Fachtätigkeit 2009

EEP Fishing cat - kočka rybářská (Prionailurus viverrinus)
Situace v populaci koček rybářských v evropských zoo se vyvíjí poměrně pozitivně během posledních let. Páry sestavené v minulých letech se začaly množit. Významnou posilou
populace byl dovoz nových zakladatelů ze Srí Lanky. Trio 1.2 je nyní v Ostravě a netrpělivě
čekáme na odchovy. Samec původem ze Srí Lanky je také v Zoo Praha. Cejlonská populace
je pravděpodobně geneticky odlišná od zbytku populace koček rybářských, což by měla ukázat studie „Shomita Mukherjee, Milada Petrů & Uma Ramakrishnan: Phylogeography of
the Fishing cat (Prionailurus viverrinus): Identifying populations for conservation“ a Jirka
Novák ze Zoo Ostrava dokumentoval také určité odlišnosti ve zbarvení srsti. Rádi bychom
proto cejlonskou populaci udrželi samostatně, pokud to jen bude možné. Další geneticky
velmi ceněné zvíře, bohužel se však jedná o samce, který zabil již dvě samice, se podařilo začlenit do chovu v Port Lympne. Poprvé se podařilo rozmnožit také náš děčínský pár, mládě
však bohužel po několika dnech uhynulo. Velkým problémem EEP stále zůstává vysoký inbreeding populace a poměrně vysoká úmrtnost mláďat a v poslední době vzhledem k dlouho očekávaným narozeným novým mláďatům také nedostatek nových institucí ochotných
s chovem koček rybářských začít. Zpráva o situaci v EEP koček rybářských byla zaslána na
jednání Komise pro kočkovité šelmy USCZ v Bratislavě a přednesena na konferenci EAZA
pořádané v Kodani. I v loňském roce byla vydána plemenná kniha, v letošním roce obsahující kromě zprávy o populaci v zoo také souhrnné informace o tomto druhu z volné přírody.
Společně s kolegy z ostatních zoo jsme sestavili informací k chovu (husbandry guidelines)
pro kočku rybářskou.

Projekt Tarsius
Projekt Tarsius se zaměřuje na výzkum a ochranu nártouna filipínského (Tarsius syrichta) a je podporován Zoo Děčín jako projekt in-situ. V rámci projektu se zaměřujeme
zejména na studium chování a komunikace nártouna filipínského na ostrově Bohol. Projekt je plánován jako dlouhodobější studie a koncem února 2009 jsme započali s první terénní částí ve spolupráci s The Philippine Tarsier Foundation, Inc. v Corelle. Podařilo se
nám označit pět jedinců (3 samce a 2 samice) vysílačkami a metodou radio-telemetrie jsme
je sledovali do června, kdy byly vysílačky opět sundány. Za tuto dobu jsme měli možnost získat data o jejich pohybu, ze kterých potom bude spočítána velikost případně překryv jejich
domovských okrsků (home-range). Součástí našeho projektu je také studium mateřského
chování, proto byl úspěch, když se jedné označené samici se koncem dubna narodilo mládě
a my měli možnost ho pozorovat po dobu jednoho měsíce, kdy jsme o mládě bohužel přišli
nejspíše vinou predátora. Během našeho pobytu se podařilo také pořídit nahrávky akustic19

ké komunikace, což je vůbec poprvé u tohoto druhu. Z nahrávek vypracujeme akustický
repertoár nártouna filipínského a budeme je následně používat k dalším analýzám. V rámci
projektu se věnujeme také vzdělávací a osvětové činnosti. V prostorách návštěvnického centra The Philippine Tarsier Foundation, Inc. jsme umístili postery s informacemi o nártounech a také o našem projektu. Největším úspěchem bylo pořádání dvoutýdenního soustředění pro středoškolské studenty ve spolupráci s Philippine Science High School v květnu
2009. Po návratu do Čech probíhalo zpracování dat, prezentace na konferencích i představení projektu široké veřejnosti. Projekt byl úspěšně nastartován a v příštím roce budeme
pokračovat dlouhodobější studií opět na Boholu a plánujeme navštívit i další ostrovy s výskytem nártounů.

Odborná publikační činnost Zoo Děčín:
Petrů M.
plemenná kniha koček rybářských - „EEP Fishing cat, studbook 2008“
Petrů M. (2009) „Fishing cat husbandry guidelines“
Petrů M. (2009) Projekt Tarsius - výzkum a ochrana nártounů filipínských (Tarsius syrichta) in-situ: integrace praktické ochrany, odborného výzkumu a osvětové činnosti. Fauna Bohemiae septentrionalis, 2009.
Petrů M. et al. (2009)
Study of social behaviour and communication of the Philippine tarsier
using radio-telemetry and bioacoustic methods and implication for
conservation
- 2nd European Congress of Conservation Biology, Praha, CZ (prezentace)
- EAZA Annual Conference, Kodaň, DK (prezentace)
- Bristol Conservation and Science Foundation, 2nd Annual Symposium, Bristol, UK
(poster)

Navštívené konference a odborná jednání:
2nd European Congress of Conservation Biology, Prague, CZ
EAZA Annual Conference, Kodaň, DK
Bristol Conservation and Science Foundation, 2nd Annual Symposium, Bristol, UK

Terénní práce:
Filipíny - projekt Tarsius
RNDr. Milada Petrů, PhD
terénní zoolog, koordinátor EEP
animals@zoodecin.cz
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Objekt projektu Tarsius - nártoun filipínský / Tarsius / Koboldmakis / Tarsier
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Přehled pracovních cest zaměstnanců zoo v roce 2009

Termín cesty

Zaměstnanec

Místo

Účel cesty

7.–8. 1.
12.–16. 1.
20. 1.
27. 1.

Zoo Jihlava
Amsterdam, NL
Krásná Lípa
MŽP Praha

Pracovní setkání ředitelů zoo
Školení pro koordinátory EEP
Seminář
Jednání o projektu Ekofilm

9. – 10. 2.
24. 2.

K. Majerová
Dr. M. Petrů
A. Houšková
Ing. D. Floriánová,
A. Šotolová
Z. Šimek, R. Řehák
R. Řehák

Zoo Olomouc
Šumvald

25. 2.–1. 3.

Mgr. T. Rus

Zasedání komise pro jelenovité
Dovoz zvěře do expozice
Rajské ostrovy
EZE Konference zoopegagogů

23. 3.

K. Majerová

23. 3.–25. 3.
26. –27. 3.
9. 4.
28. 4.
29. 4.

A. Šotolová
R. Řehák
Ing. D. Floriánová
R. Řehák
K. Majerová

5. 5.
7. 5.

Kolín na Rýnem,
DE
Zoo Dvůr Králové Seminář
- Enrichment zvířat v zoo
Seminář
Krásná Lípa
Zasedání komise pro papoušky
Zoo Ostrava
Školení „Zelená úsporám“
SFŽP Praha
Transport zvěře
Zoo Praha
Předávání cen „Bílý slon“
Trojský zámek
/Zoo Praha
Transport zvěře
Zoo Olomouc
Akce „Korunka pro zoo“
Rumburk

J. Doubek
Mgr. T. Rus,
A. Šotolová
V. Tyrpak
Zasedání komise pro výstavbu
Zoo Ostrava
K. Majerová,
Valná hromada UCSZ
Zoo Ohrada
D. Kedlesová
Z. Slouková, A. Houšková, M. Pokorný, Mgr. T. Rus
P. Sokolářová,
Zoo Zlín/Vizovice Zoologické hry bez hranic
D. Kedlesová,
Udílení cen Ď
ND Praha
A. Houšková
Dr. M. Petrů
Konference o ochraně přírody
UK Praha
K. Majerová,
Výroční konference EAZA
Kodaň, DK
Dr. M. Petrů
K. Majerová
Výroční konference WAZA
St. Louis, US
J. Doubek
Zoo Dvůr Králové Transport zvěře
Mgr. T. Rus,
Seminář
Krásná Lípa
A. Šotolová
K. Majerová
Konference
ČZÚ v Praze
„Back to the Wild 2009“
D. Kedlesová,
Zasedání ekonomická komise
Zoo Liberec
J. Granátová
V. Tyrpak
Zasedání komise pro výstavbu
Zoo Olomouc
Dr. M. Petrů
Symposium o ochraně přírody
Zoo Bristol, UK
Zasedání komise pro vzdělávání a
K. Majerová, Ing. D. Floriánová,
Mgr. T. Rus
marketing
Zoo Liberec
K. Majerová
Konference „Žena – tvůrčí
UJEP Ústí n. L.
osobnost 21.století“
R. Řehák
Transport zvěře
Zoo Plzeň
A. Houšková
Seminář
Krásná Lípa

20. 5.–22. 5.
27.–29. 5.
12.–14. 6.
22. 6.
1.–5. 9.
13.–20. 9.
2.–14. 10.
4. 10.
5. 10.
20.–21. 10.
22. 10.
21.–23. 10.
28.–30. 10.
5.–6. 11.
6. 11.
25. 11.
28.–29. 11.
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seznam
zvířat
animal inventory
die Tierliste

Stav
Status
Stand
1. 1. 2009

Odchov
Birth
Aufzucht

Příchod
Arrival
Ankunft

Úhyn
Death
Tod

Odchod
Depart
Abgang

Stav
Status
Stand
31. 12. 2009

savci (Mammalia)
aguti středoamerický
Dasyprocta punctata
anoa horský
Bubalus depressicornis
babirusa celebeská
Babyrousa babyrussa
hutie kubánská
Capromys pilorides
jaguarundi
Herpailurus yagouaroundi
jezevec evropský
Meles meles meles
kabar pižmový
Moschus moschiferus
kalimiko
Callimico goeldii
kamzík bělák
Oreamnos americanus
kančil menší
Tragulus javanicus
kapybara vodní
Hydrochaeris hydrochaeris
klokan parma
Macropus parma
kočka divoká
Felis silvestris
kočka rybářská
Prionailurus viverrinus
kočkodan černolící
Cercopithecus ascanius
kotul veverovitý
Saimiri sciureus
kosman zakrslý
Cebuella pygmaeus
koza domácí
Capra hircus
králík divoký
Oryctolagus cuniculus
kozorožec kavkazský
Capra causasica
kůň domácí - hucul
Equus caballus
kuna skalní
Martes foina
lama krotká
Lama glama
levhart mandžuský
Panthera pardus orientalis
liška obecná
Vulpes vulpes
makak chocholatý
Macaca nigra nigra
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2.0

2.0

1.1
EEP, ISB, RDB=EN,CITES=I
1.1
EEP, ISB, RDB=VU,CITES=I
1.1
0.1
RDB=LR
1.0
CITES=I
1.1
RDB=LR
0.1
RDB=VU,CITES=I
1.1
EEP, ISB, RDB=VU,CITES=I
1.1
RDB=LR
1.0
EEP
1.1
RDB=LR
4.0
RDB=LR
2.2
CROH=KOH
1.1
EEP, ISB, RDB=LR
0.1
RDB=LR
3.0
EEP, RDB=LR
1.1
RDB=LR
0.2

1.0

0.1

1.0

1.1
1.1

0.1
1.0
1.1
0.1

1.1

0.1

0.1

2.1

0.1

1.0

1.0

0.0

0.1

1.1

2.0

2.0
1.1

1.1
1.1
0.1
3.0
1.1
0.2

1.1
RDB=LR
1.2
ESB, RDB=EN
1.2

1.1

0.1
RDB=LR
4.3

0.1

1.2
1.2

0.1

1.0
EEP, ISB, RDB=CR,CITES=I
0.1
RDB=LC
2.5
EEP, RDB=EN

1.0

2.0

1.4
1.0

1.1

1.1

0.1
2.5

Stav
Status
Stand
1. 1. 2009

Odchov
Birth
Aufzucht

malpa hnědá
7.0
RDB=LC
Cebus apella
mangabej černý
1.1
Lophocebus albigena atterimus
ESB, RDB=LR
mangusta liščí
1.4.2
0.0.4
RDB=LR
Cyncitis penicillata
mara stepní
1.0.8
Dolichotis patagonum
RDB=LR
margay
1.0
Leopardus wiedii
EEP, CITES=I
medvěd grizzly
1.1
RDB=LR
Ursus arctos horribilis
medvěd malajský
0.1
Helarctos malayanus
ESB, RDB=DD, CTES=I
mýval severní
1.2
RDB=LR
Procyon lotor
muntžak malý
1.2
Muntiacus reevesi reevesi
RDB=LR
norek evropský
5.2
Mustela lutreola
EEP, RDB=EN
osel domácí
1.1
0.1
Equus asinus
outloň malý
1.1
Nycticebus pygmaeus
EEP, ISB, RDB=VU
ovce domácí - ouessantská
2.3
1.0
Ovis aries aries
pásovec štětinatý
0.0
2.0.2
Chaetophractus villosus
plch velký
0.1
Glis glis
CROH=OH,RDB=LR
prase divoké
1.2
Sus scrofa
prase domácí - mini
1.1
Sus domesticus
psoun prériový
2.3.5
Cynomys ludovicianus
RDB=LR
rys ostrovid
1.1
Lynx lynx
ESB, CROH=SOH
sambar skvrnitý
5.4
Cervus alfredi
RDB=EN
srnec evropský
0.1
RDB=LR
Capreolus capreolus capreolus
sysel obecný
1.1
Spermophilus citellus
CROH=KOH, RDB=VU
urson kanadský
0.0
1.0
RDB=CR
Erethizon dorsatum
veverka obecná
1.0
Sciurus vulgaris
CROH=OH, RDB=LR
veverka Prévostova
2.3
RDB=LR
Callosciurus prevostii
vikuňa
1.2
Vicugna vicugna
EEP, ISB, RDB=LR, CITES=I
vlk hřivnatý
1.1
Chrysocyon brachyurus
EEP, ISB, RDB=NT
vlk obecný
2.0
Canis lupus
CROH=KOH, CITES=I
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Příchod
Arrival
Ankunft

Úhyn
Death
Tod

Odchod
Depart
Abgang

1

Stav
Status
Stand
31. 12. 2009

7.0
1.1
1.4.3
1.0.8
1.0
1.1
0.1
1.2

1.0

2.0
2.0

3.2
1.2
1.1

1.0
1.1

1.0.2

0.2

2.1
2.1
0.1
1.2
1.1
2.3.5
1.1

0.2

3.0

2.4

0.1

0.2
1.1

1.1

1.0

1.1
1.0

1.1

1..2
1.2
1.1
2.0

Levhart mandžuský / Panthera pardus orientalis / Amurleopard / Amur leopard
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Stav
Status
Stand
1. 1. 2009

Odchov
Birth
Aufzucht

Příchod
Arrival
Ankunft

Úhyn
Death
Tod

Odchod
Depart
Abgang

Stav
Status
Stand
31. 12. 2009

ptáci (Aves)
ara rudobřichý
1.0
Orthopsittaca manilata
ara vojenský
1.1
1.1
Ara militaris
ISB, RDB=VU, CITES=I
bažant Edwardsův
1.1
Lophura edwardsi
EEP, ISB, RDB=EN, CITES=I
bažant lesklý
1.1
Lophophorus impejanus
bažant obecný tchajwanský
0.0
Phasianus colchicus formosanus
RDB=LC
berneška kanadská malá
1.2
Branta canadensis minima
bulbul červenouchý
2.2
Pycnonotus jocosus
čáp bílý
1.1
Ciconia ciconia
CROH=OH
čáp černý
1.1
Ciconia nigra
ESB, CROH=SOH
hohol severní
0.1
Bucephala clangula
CROH=SOH
holub celebeský
1.0
Gallicolumba tristigmata
holub krvavý
1.1
Gallicolimba luzonica
hrdlička čínská
1.1
Streptopelia chinensis chinensis
hrdlička jihoasijská
2.2
0.0.1
Streptopelia tranquebarica humilis
hrdlička východní
0.0.2
Streptopelia orientalis
husice liščí
1.1
Tadorna tadorna
husice orinocká
1.1
Neochen jubatus
jeřáb bělošíjí
1.1
Grus vipio
EEP, ISB, RDB=VU,CITES=I
jeřáb mandžuský
1.1
Grus japonensis
EEP, ISB, RDB=EN,CITES=I
jeřábek lesní
1.0
Bonasa bonasia
CROH=SOH
kachnička mandarínská
3.3
Aix galericulata
kakadu brýlový
3.0
Cacatua opthalmica
ESB
kakadu šalamounský
1.0
Cacatua ducorpsii
kakadu žlutolící
3.1
Cacatua sulphurea citrinocristata EEP, RDB=CR,CITES=I
kalous ušatý
0.2.2
Asio otus
RDB=LC
krkavec velký
1.1
Corvus corax
CROH=OH
křepel korunkatý
2.2
Rollulus rouloul
RDB=LR
kulíšek nejmenší
0.1
Glaucidium passerinum
CROH=SOH
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1.0
2.2
1.1
1.1
1.2

1.2
0.1
1.1

1.1
2.2
1.1
1.1
1.1
1.0
1.1
1.1
2.2.1
0.0.2
1.1

1.1

0.0
1.1
1.1
0.0
3.3
3.0
1.0

0.0
3.1
0.2.2
1.1
2.2

0.1

0.0

Stav
Status
Stand
1. 1. 2009

kvakoš noční
Nycticorax nycticorax
labuť koskoroba
Coscoroba coscoroba
ledňák obrovský
Dacelo novaeguineae
lelkoun soví
Podargus strigoides
lori červený
Eos bornea cyanonothus
majna Rothschildova
Leucopsar rothschildi
moták pochop
Circus aeruginosus
nandu pampový
Rhea americana
ostralka štíhlá
Anas acuta
papoušek vlnkovaný
Melopsittacus undulatus
páv korunkatý - bílá forma
Pavo cristatus
puštík bělavý
Strix uralensis macroura
puštík obecný
Strix aluco
raroh velký
Falco cherrug
satyr Temminckův
Tragopan temminckii
seriema rudozobá
Cariama cristata
slípka zelenonohá
Gallinula chloropus
sova pálená
Tyto alba
sovice krahujová
Surnia ulula
sovice sněžná
Nyctea scandiaca
sýc rousný
Aegolius funereus
sýček obecný
Athene noctua
včelojed lesní
Pernis apivorus
výr velký
Bubo bubo
zoborožec vrásčitý
Aceros corrugatus
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Odchov
Birth
Aufzucht

4.2.1
CROH=SOH
1.1
RDB=LC
0.0
RDB=LC
1.0
RDB=LC
1.0
RDB=LC
2.2
EEP, RDB=CR,CITES=I
0.1
CROH=OH
1.1
RDB=LR
1.1
CROH=KOH
5.5
RDB=LC
0.2
RDB=LC
2.2
CROH=KOH
0.0.3
RDB=LC
0.1
CROH=KOH
2.0
RDB=LC
2.1
1.0
RDB=LC
0.0.1
RDB=LC
1.1
CROH=SOH
2.1
0.0.1
RDB=LC
1.1
0.0.1
RDB=LC
1.1
CROH=SOH
1.1
CROH=SOH
2.1
CROH=SOH
1.3
CROH=OH
1.0

Příchod
Arrival
Ankunft

Úhyn
Death
Tod

Odchod
Depart
Abgang

Stav
Status
Stand
31. 12. 2009

4.2.1
1.1
1.1

1.1
1.0
1.0

0.0

1.1

1.1
0.1
1.1
1.1
5.5
0.2
2.2
0.0.3
0.1
1.0

1.0

1.0

1.2
0.0.1

1.0

1.1
1.0

1.1.1
1.1.1

2.1

0.1

1.1

1.0

2.2

0.0.1

2.1.1
0.1

1.2
1.0

Ledňák obrovský / Dacelo novaeguineae / Jägerliest / Laughing Kookaburra
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Stav
Status
Stand
1. 1. 2009

Odchov
Birth
Aufzucht

Příchod
Arrival
Ankunft

Úhyn
Death
Tod

Odchod
Depart
Abgang

Stav
Status
Stand
31. 12. 2009

plazi (Reptilia)
agama filipínská
Hydrosaurus pustulatus
agama kočinčinská
Physignathus cocincinus
anolis rytířský
Anolis guamuhaya
anolis jeskynní
Anolis bartschi
anolis vepří
Anolis porcatus
chameleolis vepří
Chameleolis porcus
hroznýšovec kubánský
Epicrates angulifer
krajta timorská
Python timorensis
krajta mřížkovaná
Python reticulatus
leguán fidžijský
Brachylophus fasciatus
leguán kubánský
Cyclura nubila nubila
leguán nosorohý
Cyclura cornuta
orlicie bornejská
Orlitia borneensis
užovka červená
Elaphe guttata
varan mangrovový
Varanus indicus
zmije obecná
Vipera berus
želva anámská
Mauremys annamensis
želva bahenní
Emys orbicularis
želva černavá
Heosemys grandis
želva nádherná
Trachemys skripta elegans

0.1
RDB=DD
3.1

0.1
0.1

0.0
1.0

2.2

0.1

0.1

0.1

0.1

1.0

1.0

1.2

1.0

3.1
EEP, RDB=LR
0.1
1.0
RDB=LR
1.0
RDB=EN, CITES=I
1.1
ISB, RDB=VU, CITES=I
1.0
ESB,RDB=VU,CITES=I
1.0
ESB, RDB=EN
1.1

0.0.5

0.0.5

3.1
0.1
1.0

1.0

0.0
1.1
1.0
1.0
1.1

1.1

1.1

1.1
CROH=KOH
3.0

1.1

0.1

0.1

1.0
ESB,RDB=VU
1.1.5
RDB=LR

1.0

3.0

1.1.5

obojživelníci (Amphibia)
mlok skvrnitý
Salamandra salamandra
ropucha obecná
Bufo bufo
skokan hnědý
Rana temporaria
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0.0.2
CROH=SOH
5.5
CROH=OH
0.0.3

0.0.2
5.5
0.0.3

Agama kočinčinská /Physignathus cocincinus / Grüne Wasseragame / Chinese water dragon
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Stav
Status
Stand
1. 1. 2009

Odchov
Birth
Aufzucht

Příchod
Arrival
Ankunft

Úhyn
Death
Tod

Odchod
Depart
Abgang

Stav
Status
Stand
31. 12. 2009

ryby (Pisces)
parmovec červený
Apogon maculatus
parmovec průsvitný
Apogon leptacanthus
bodlok bezrohý
Naso lituratus
bodlok olivový
Acanthurus olivaceus
bodlok žlutý
Zebrasoma flavescens
kanic modroskvrnný
Cephalopholis miniata
kanícek fialovožlutý
Gramma hemichrysos
klaun očkatý
Amphiprion ocellaris
klaun očkatý - černá forma
Amphiprion ocellaris
kněžík srpkovitý
Thalassoma bifasciatum
králíčkovec liščí
Siganus vulpinus
lezec obojživelný
Periophthalmus barbarus
ostenec běloskvrnný
Balistoides conspicillum
ostenec červenozubý
Odonus niger
perutýn ohnivý
Pterois volitans
pyskoun rozpůlený
Labroides dimidiatus
sapín
Chromis viridis
sapínek zlatoocasý
Chrysiptera parasema
sapínek žlutomodrý
Chrysiptera hemicyanea
slizoun pruhovaný
Salarias fasciatus
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0.0.1
0.0.4
0.0.1
0.0.1
0.0.2
0.0.1
0.0.1
0.0.1
0.0.2
0.0.1
0.0.2
0.0.9
0.0.1
0.0.3
0.0.1
0.0.1
0.0.10
0.0.1
0.0.3
0.0.1

Stav
Status
Stand
1. 1. 2009

Odchov
Birth
Aufzucht

Příchod
Arrival
Ankunft

Úhyn
Death
Tod

Odchod
Depart
Abgang

Stav
Status
Stand
31. 12. 2009

bezobratlí (Evertebrata)
hvězdice Linckova
Archaster typicus
sklípkan bělopýřitý
Brachypelma albopilosa
sklípkan Smithův
Brachypelma smithi
sklípkan potulný
Brachypelma vagans
ježovka diadémová
Diadema setosum
krab
Uca sp.
kreveta
Lysmata debelius
hadice
Ophiarachna incrassata
kreveta
Stenorhynchus seticornis

0.0.1
0.1
0.1
0.1
0.0.1
0.0.3
0.0.5
0.0.2
0.0.1

Čerstvě narozený pásovec štětinatý / Chaetophrattus villosus / Brounborsten-Gürteltier / Large hairy armadillo
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Labuť koskoroba / Coscoroba coscoroba / Coscorobaschwann / Coscoroba swan
Kapybara vodní / Hydrochoerus hydrochaeris / Wasserschwein / Capybara

stavy
zvířat 2009
Census of animals
2009

31. 12. 2009
Druhů - Species

Obojživelníci
Plazi
Ptáci
Savci
Bezobratlí
Ryby

Amphibians
Reptiles
Birds
Mammals
Invertebrata
Pisces

CELKEM

Total

Jedinců – Specimens

3
17
49
52
7
20

15
34
128
138
10
47

151

372

Ohrožené druhy zvířat, zapojené do Evropských záchovných programů
/EEP Animals:
0,1 Anoa horský (Bubalus quarlesi)
1,1 Babirusa celebeská (Babyrousa babyrussa)
1,1 Bažant Edwardsův (Lophura edwardsi)
3,1 Hroznýšovec kubánský (Epicrates angulifer)
1,1 Jeřáb bělošíjí (Grus vipio)
1,1 Jeřáb mandžuský (Grus japonensis)
3,1 Kakadu žlutolící sumbský (Cacatua sulphurea citrinocristata)
2,1 Kalimiko (Callimico goeldii)
1,1 Kočka rybářská (Prionailurus viverrinus)
3,0 Kotul veverovitý (Saimiri sciureus)
1,1 Majna Rothschildova (Leucopsar rothschildi)
2,5 Makak chocholatý (Macaca nigra nigra)
1,0 Margay (Leopardus wiedii)
3,2 Norek evropský (Mustela lutreola)
1,0 Levhart mandžuský (Panthera pardus orientalis)
1,1 Outloň malý (Nycticebus pygmaeus)
1,2 Lama vikuňa (Vicugna vicugna)
1,1 Vlk hřivnatý (Chrysocyon corrugatus)
1,0 Zoborožec vrásčitý (Aceros corrugatus)
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Druhy zvířat zapsaných v Evropských plemenných knihách
/European Studbook Animals:
1,1 Čáp černý (Ciconia nigra)
1,1 Holub krvavý (Gallicolumba luzonica)
3,0 Kakadu brýlový (Cacatua opthalmica)
1,2 Kozorožec kavkazský (Capra caucasica)
1,0 Leguán nosorohý (Cyclura chrnuta)
1,1 Mangabej černý (Cercocebus atterimus)
0,1 Medvěd malajský (Helarctos malayanus)
1,0 Orlície bornejská (Orlitia borneensis)
1,1 Rys ostrovid (Lynx lynx)
1,0 Želva černavá (Heosemys grandis)

Druhy zvířat zapsané v mezinárodních plemenných knihách
/International Studbook Animals:
2,2 Ara vojenský (Ara millitaris)
1,1 Leguán kubánský (Cyclura nubila nubila)

IUCN
The World Conservation Union

Další významné ohrožené druhy zvířat Červená kniha IUCN
/Red Data Book of IUCN:
1.0 Ara rudobřichý (Ara manilata)
1,1 Bažant lesklý (Lophophurus impejanus)
1,1 Berneška kanadská malá (Branta canadensis minima)
1,1 Bulbul červenouchý (Pycnoctus jocosus)
1,0 Holub celebeský (Gallicolumba tristigmata)
1,1 Hrdlička čínská (Streptopelia chinensis chinensis)
2,2,1 Hrdlička jihoasijská (Streptopelia tranquebarica humilis)
0,0,2 Hrdlička východní (Streptopelia orientalis)
1,1 Husice liščí (Tadorna tadorna)
0,1 Hutie kubánská (Capromys pilorides)
1,0 Jaguarundi (Herpailurus yagouaroundi)
1,1 Jezevec lesní (Meles meles)
0,1 Kabar pižmový (Moschus moschiferus)
3,3 Kachnička mandarínská (Aix galericulata)
0,2,2 Kalous ušatý (Asio otus)
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1,1 Kamzík bělák (Oreamnos americanus)
1,1 Kapybara (Hydrochaeris hydrochaeris)
2,0 Klokan parma (Macropus parma)
0,1 Kočkodan černolící (Cercopithecus ascanius)
1.1 Kosman zakrslý (Callithrx pygmea)
1,1 Králík divoký (Oryctolagus cuniculus)
2,2 Křepel korunkatý (Rollulus roulolou)
0,1 Kuna skalní (Martes foina)
1,1 Labuť koskoroba (Coscoroba coscoroba)
0,1 Lelkoun soví (Podargus strigoides)
0,1 Liška obecná (Vulpes vulpes)
7,0 Malpa hnědá (Cebus apella)
1,4,3 Mangusta liščí (Cynitis penicillata)
1,0,3 Mara stepní (Dolichotis patagonum)
1,1 Medvěd grizzly (Ursus arctos horribilis)
1,2 Mýval severní (Procyon lotor)
1,1 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)
2,4 Sambar skvrnitý (Servus alfredi)
1,0 Satyr Teminckův (Tragopan temminckii)
1,2 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)
2,1 Sovice krahujová (Surnia ulula)
1,1 Sovice sněžná (Nyctea scandiaca)
0,1 Srnec evropský (Capreolus capreolus capreolus)
1,1 Urson kanadský (Erethizon dorsatum)
1,2 Veverka Prévostova (Callosciurus prevostii)
3,0 Želva anámská (Mauremys annamensis)
1,1,5 Želva nádherná (Trachemys scripta elegans)

Kachnička mandarínská / Aix galericulata / Mandarinente / Mandarin Duck
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Ohrožené druhy fauny ČR
/Native fauna endangered species:
1,1 Čáp bílý (Ciconia ciconia)
1,1 Hohol severní (Bucephala clangula)
1,1 Kočka divoká (Felis silvestris)
1,1 Krkavec velký (Corvux corax)
4,2,1 Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax)
0,0,2 Mlok skvrnitý (Salamandra salamandra)
0,1 Moták pochop (Circus aeruginosus)
1,1 Ostralka štíhlá (Anas acuta)
1,0 Plch velký (Glis glis)
2,2 Puštík bělavý (Strix uralensis macroura)
0,1 Raroh velký (Falco cherrug)
5,5 Ropucha obecná (Bufo bufo)
0,1 Sova pálená (Tyto alba)
1,0 Sýc rousný (Aegolius funereus)
2,2 Sýček obecný (Athene noctua)
1,1 Sysel obecný (Spermophilus citellus)
2,1,1 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)
0,1 Želva bahenní (Emys orbicularis)

Sova pálená / Typo alba / Schleiereule / Barn owl
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Sokol stěhovavý / Falco peregrinus / Wanderfalke / Peregrine Falcon
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ZOO a veřejnost v roce 2009:
Přehled návštěvnosti
PŘEDNÁŠKY
Datum

Název

Přednášející

Návštěvnost

29.1.
26.2.
26.3.
22.10.

Kambodža
Oldřich Rajchl
31
Wild Africa
Petra Nevečeřalová
23
Odchovy a jejich problematika
Nataša Velenská
13
Projekt Tarsius
Milada Petrů
19
- po stopách nočních skřítků,
nártounů filipínských
26.11.
Šelmy u nás
Václav Beran
5
10.12.
Severní pól
Petr Horký
25
____________________________________________________________________
AKCE
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Datum

Název

1.1.
19.1.
30.1–1.2.
2.–13.2.
14.–15.2.
21.2.
1.3.–3.4
28.2.–8.3.
8.3.
28.3.
30.3.–3.4.
9.–13.4
18.4.
17.5.
10.5.
23.5.
1.6.
5.6.
30.6.
VII.–VIII.
27.7.– 7.8.
20.8.
5.9.
21.–25.9.
26.–28.9.
3.10.
16.10.
17.–18.10

Do zoo zdarma
Šelmy, jak je vidí děti
Jedničkáři do zoo zdarma
Ekologie pro všechny
Valentýn v zoo
Masopust v zoo
Velikonoční vajíčko
Jarní prázdniny
Oslavte s námi MDŽ
Jarní úklid aneb kam s tím hnojem?
Ptačí stezka
Velikonoce v zoo
Den země aneb žijeme tu spolu
Den adoptivních rodičů
Den matek v zoo
Den dětí v zoo s hitrádiem FM
Den dětí
Noc snů
Prázdniny začínají v zoo
prohlídky s průvodcem
Dny otevřených dveří - ZooŠkola
60. výročí založení zoo
60. výročí založení zoo
Barevný týden
Václavské dny v zoo
Den zvířat aneb šelmy kolem nás
3. otevření RO
Víkend pro seniory

Návštěvnost odpolední akce

Návštěvnost

neevid.
neevid.
27
83
190
138
neevid.
227
258
119
234
22
555
70 - jen pro zvané hosty
612
1094
435
317 - jen zvaní hosté
29
303
96 - jen pro zvané hosty
354

96
417
1955

529
14
77

24.–28.10. Podzimní prázdniny
31.10.
Strašidelná zoo
5.12.
Čertovský rej
19.–31.12. Přijďte popřát zvířátkům
24.12.
Vstup do zoo zdarma
1.1. 2010 Vstup do zoo zdarma

969
960
414
443
neevid.
neevid.

Návštěvnost dle typu akce
typ akce

Velké akce (celoodpolední aktivity)
Přednášky
Menší akce
(stanovištní soutěž, slevy, křtiny…)

počet akcí

počet návštěvníků

12
6

5464
116

16

4356

poznámka

+ 6 akcí,
kdy návštěvníci
nebyly evidováni
Akce pro školy (mediálně významné)
4
734
+ soutěže,
kdy návštěvníci
nebyly evidováni
Speciální akce (např. Noc snů)
1
317
jen pro zvané hosty
z toho akce ke kampani
7
x
neevidováno
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Účast na akcích celkem
10987
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Návštěvnost Zoo Děčín v roce 2009
82137

Beseda Petry Nevečeřalové v ZooKlubu Rajských ostrovů
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Popis akcí roku 2009
Masopust v zoo (21. 2. 2009)
- lidová tradice přizpůsobená podmínkám chodu zoologické zahrady
- hostem odpoledne byl folklórní soubor Lužičan
- nechyběl tradiční průvod masek celým areálem zoologické zahrady
- v rámci kampaně EAZA – příchozí v masce evropské šelmy měli vstup zdarma
- soutěžilo se např. o nejchutněji usmaženou koblihu
- jak již se v naší zoo stalo tradicí, výherce soutěže o nejhezčí masku jel na oslovi a vedl masopustní průvod
- soutěže se prolínaly s hudbou, zpěvem a tancem
- sponzorem akce a dodavatelem koblih byla společnost Inpeko s.r.o.
- návštěvnost 138 osob (ovlivněno počasím)
Jarní úklid aneb Kam s tím hnojem? (28. 3. 2009)
- hlavním bodem odpoledne byl 2. ročník „srandamače“ pro dospělé návštěvníky, a to jízda
s kolečkem hnoje. Letos v rámci blížících se Velikonoc byla soutěž mužům ztížena o syrové
vajíčko položené na náklad kolečka. Soutěžilo se v několika kategoriích (muži, ženy,
dorost a smíšené tříčlenné týmy). Principem bylo projet vytyčenou trasu co nejrychleji za
plného provozu zahrady. Během cesty závodníci měli soutěž ztíženou občerstvovacími
stanicemi, kde museli co nejrychleji sníst porci (plátek) tlačenky, krajíc chleba a vypít připravený pohár vody.
- pro děti byly připraveny soutěže k blížícím se Velikonocům – vše se točilo kolem vajíček a
nechyběl ani vědomostní test o tom, co vše víme o vajíčkách (nejen slepičích).
- odpoledne si zpestřili návštěvníci (dospělí i děti) různými soutěžemi, kdy největší úspěch
sklidil hod vidlemi do dálky
- sponzoři: Zahradní centrum Děčín – Bynov, Inpeko s.r.o., P a K Lahůdky, Drinks Union
- návštěvnost 119 osob
Den Země aneb Žijeme tu spolu (18. 4. 2009)
- prezentace evropské kampaně EAZA „Living together“ - formou informačních panelů a
soutěží „Šelmí dráha“ po areálu zoo
- slavnostní otevření výstavy na záchranu vybraných evropských šelem doplněné promítáním prezentace pod názvem „Šelma Sedlák“ a obrázky dětí z výtvarné soutěže v rámci této
kampaně
- pásmo pohádek o šelmách v podání žáků ZŠ Děčín 32 pod vedením Mgr. Lenky Šikýřové
(vítězné představení z dramatické soutěže vyhlášené v rámci letošní kampaně EAZA)
- vyhlášení výsledků výtvarné soutěže „Žijeme tu spolu“ a výstava oceněných prací
- v souvislosti s oslavou Dne Země proběhlo několik akcí v areálu zoo – např. hned na parkovišti akce „Za vysloužilý elektrospotřebič do zoo zdarma“ (ve spolupráci s firmou Elektrovin), ukázky použití měřících přístrojů v meteorologii (Sdružení volnočasových aktivit
Sedmikráska) nebo stanoviště, kde se návštěvníci mohli dozvědět o nově vyhlášeném dotačním programu Zelená úsporám …
- nechyběly ani křtiny nově narozeného mláděte - tentokrát hutie kubánské
- skvělou atmosféru doplnia hudební skupina U-style
- návštěvnost 555 osob
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Den Země
Jarní úklid aneb Kam s tím hnojem?
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Den adoptivních rodičů (17. 5. 2009)
- letos již po 18. se vedení zoo sešlo s adoptivními rodiči a přáteli zoo
- ve svém projevu ředitelka Kateřina Majerová se zaměřila na budoucnost a cíle zoologické
zahrady a vyzdvihla výsledky, kterých zoo dosáhla za jejího působení
- vše doplnilo vystoupení houslového kvintetu při ZUŠ Děčín a floristická show na téma
kytice, kterou připravili studenti 1.–3. ročníku Střední školy zahradnické a zemědělské
Antonína Emanuela Komerse v Děčíně
- nechyběla tradiční prohlídka zoo s ředitelkou zoo. Letos se zastavením u křtin mláďátek
ovcí ouvessantských.
- pozvání na akci přijalo 70 adoptivních rodičů a sponzorů
Den dětí v zoo s Hitrádiem FM (23. 5. 2009)
- oslava Dne dětí proběhla v lesním amfiteátru, kde především nejmenší návštěvníky bavilo
Hitrádio FM během své moderátorské show v podání Moniky Michálkové a Jirky Kopeckého
- nechyběla dětská diskotéka, vystoupení malého principála a JŮ A HELE
- tradičně Den dětí byl doplněn o malování na obličej a jízdu na koních
- v rámci kampaně EAZA jsme se pokusili zrealizovat mezinárodní piknik plyšových medvídků – ovšem v Děčíně to zůstalo bez ohlasu
- V.I.P. prohlídka s průvodcem do zázemí zoo byla připravena pro výherce soutěže
„Ředitelem v zoo“ probíhající 14 dní před akcí a která byla pojata jako upoutávka na tuto
akci v Hitrádiu FM
- sponzorem akce bylo Hitrádio FM
- návštěvnost 1 094 osob

Noc snů - Dreamnight at the zoo (5. 6. 2009)
- šestý ročník akce Noc snů – večer pro chronicky nemocné a postižené děti (jako první uspořádala Noc snů Zoo Rotterdam v roce 1996, Zoo Děčín se přidala jako první v ČR v roce
2004)
- exkluzivním hostem byla Michaela Dolinová, která nejenže si s dětmi povídala a zazpívala
jim, ale připravila pro ně i zábavnou soutěž o počasí
- děti čekala netradiční prohlídka zoo – hladily si různá zvířata, povídaly si s ošetřovateli
zvířat a měly k i umožněn vstup do některých zázemí expozic
- jako každý rok, tak i letos po celé zoo byla umístěna stanoviště s přírodninami a živými zvířaty. Soutěže byly pojaty v rámci probíhající kampaně: „Living together“
- o bohatý doprovodný program se postarali: kapela Tatrman, žáci ZUŠ Děčín s facepaintingem (malováním zvířecích masek na obličeje dětí), Lesnická škola Šluknov s ukázkami
sokolnictví, Jezdecký kroužek při Zoo Děčín s ukázkami výcviku koní, žáci Hokejového
klubu Děčín se svými soutěžemi a povídáním o hokeji, DDM Březiny se soutěžemi, ZŠ Děčín 32 pod vedením Lenky Šikýřové a Evy Kotrčové s pohádkou o šelmách
- všichni si odnesli na památku malý dáreček od různých sponzorů
- nechyběl také Kufr pohádek od společnosti Divadlo Ve Tři nebo slavnostní otevření dětské
kontaktní zoo s morčátky
- během celého večera se podávalo bohaté občerstvení a celou sváteční atmosféru dokreslovaly louče rozsvícené po areálu zoo
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- sponzory akce byli: VZP ČR, Alcan Děčín Extusions s.r.o., RYKO plus spol. s r.o., FIEGE
s.r.o., Inpeko, spol. s r.o., P & K Lahůdky s.r.o., Silisan s.r.o., ZUŠ Děčín, Hokejový klub
Děčín, DeCe COMPUTERS s.r.o., DDM Březiny, ENVIROCONT s.r.o., H+M Děčín
- akce se zúčastnilo 317 pozvaných hostů

Noc snů

60. výročí otevření Zoo Děčín (20. 8. 2009)
- akce pro zvané V.I.P. hosty, sponzory a adoptivní rodiče
- po úvodním slovu ředitelky zoo bylo možno shlédnout prezentaci k historii Zoo Děčín
v učebně ZooŠkoly nebo nově otevřenou výstavu k historii zoo na šesti velkých panelech
v blízkosti správní budovy
- slavnostně jsme otevřeli venkovního výběh expozice makaků chocholatých a odhalili základní kámen k další etapě výstavby zoo
- nechyběla komentovaná prohlídka zoo a přátelské posezení s rautem před správní budovou, kde k poslechu hrála hudební skupina U-Style.
- akce byla zakončena nezapomenutelnou ohňovou show v podání skupiny historického
šermu Exitus in Dubio
- na tuto akci přišlo 96 hostů
60. výročí otevření Zoo Děčín (5. 9. 2009)
- při příležitosti 60. výročí otevření Zoo Děčín pro návštěvníky jsme přichystali mnoho zajímavých akcí během celého roku. Přesto jsme se rozhodli tomuto výročí věnovat jednu
z našich akcí začátkem září 2009.
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- k poslechu a zpříjemnění nálady hrála skupina Tatrman
- celá akce začala již v dopoledních hodinách živým vysíláním Českého rozhlasu SEVER
a dětskou diskotékou doplněnou o soutěže tohoto rádia
- v tento den každý 60. návštěvník měl vstup zdarma a obdržel „zvířecí“ dáreček (sošky,
plyšáci zvířátek)
- všichni návštěvníci se mohli ve vymezeném čase podívat do zákulisí zoo. Tradičně největší
zájem měli návštěvníci o zákulisí kotulů veverovitých a mnoho z nich i využilo možnost je
nakrmit připravenými červy.
- hodně návštěvníků se těšilo na krmení medvědů grizzly chovatelkou zoo Zuzanou Sloukovou, která krmení medvědů svým zajímavým komentářem vždy zpříjemní
- opět nechyběly zdarma komentované prohlídky zoo, během kterých jsme představili nový
venkovní výběh makaků chocholatých
- tentokrát se však nekřtilo mláďátko narozené v naší zoo, ale zachráněná liška obecná,
o kterou se starali nálezci čas doma a po jejím vyléčení nám ji předali. Jejím kmotrem byl
herec Jan Plouhar.
- a opět se soutěžilo! A to nejen v lesním amfiteátru, ale po celém areálu zoo, kde probíhalo
také 60 historických zastavení. Během této soutěže si návštěvníci mohli připomenout
(mladší ročníky tipnout), jak se zoo budovala, která zvířata chovala, významné odchovy či
významné osobnosti této zoo.
- sponzory akce se stali: ZP Metal-Aliance a Český rozhlas SEVER
- návštěvnost 354 osob

Slavnostní otevření nově upravené expozice makaků chocholatých během oslav 60. výročí otevření zoo pro
veřejnost. Pásku přestřihl ústecký radní Radek Vonka a náměstek děčínského primátora Miroslav Samler.
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Den zvířat si užívali všichni tvorové...
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Barevný týden (21. – 25. 9. 2009)
- akce pro žáky základních škol, osmiletých gymnázií, speciálních škol a klienty ústavů sociální péče. Ti však měli možnost své výtvory zaslat poštou.
- jedná se o tradiční výtvarnou dílnu pod širým nebem, která je u mnohých vyučujících výtvarné výchovy velmi oblíbená.
- děti navrhovaly pohlednici pro kampaň EAZA na téma: NECHME ŠELMY ŽÍT. Motivem
se tedy staly především šelmy žijící v naší zoo.
- děti si tentokrát mohly zvolit jakoukoliv techniku, takže se použily nejen pastelky, ale i voskovky, fixy, pastely, vodovky a další výtvarné prostředky
- po krátkém úvodním slovu, informacích ke kampani a nutnosti naučit se znovu žít se šelmami v našem okolí se děti pustily do výroby pohlednice formátu DL
- letos jsme dílka dětem po vyhodnocení nepředávali, ale na akci ke Dni zvířat jsme pohledy
prodávali za symbolickou cenu 5 Kč. Výtěžek šel na podporu kampaně.
- sponzorem akce: Dům tisku Ústí nad Labem
- účast 417 dětí přítomných v zoo
Den zvířat aneb Šelmy kolem nás (3. 10. 2009)
- v rámci této akce proběhla opět akce Elektrowinu Za starý spotřebič do zoo zdarma
- hosty odpoledne na akci pořádané k Mezinárodnímu dni zvířat a kmotry křtěných pásovců štětinatých se stali hráči Hokejového klubu Děčín
- v rámci oslavy dne zvířat se prezentovala činnost Městského útulku pro toulavá a opuštěná zvířata v Děčíně a společnosti Anitera o.p.s. s ukázkami canisterapie a animoterapie
- o hudbu se postarala kapela U-STYLE a dobrou náladu navodilo i Divadélko Bublinka se
svojí Pohádkou O Červené Karkulce
- příchozí děti v masce evropské šelmy měly 50% slevu na vstupném a na závěr se mohly zúčastnit společného šelmího focení
- soutěže pro děti byly opět zaměřené na naše šelmy, a to např. Kde žije a loví?, Jsi bystrý jako
šelma?, Po stopách rysa atd.
- pro velký zájem o učebnu ve správní budově jsme zopakovali Den otevřených dveří ZooŠkoly s ukázkou výukového programu Stopy zvířat (v rámci probíhající kampaně EAZA)
- vyhlásily jsme výsledky z Barevného týdne a proběhla výstava všech prací pod širým nebem
- sponzoři akce: Elektrowin, Děčínské knihkupectví, Anitera o.p.s.
- návštěvnost 529 osob
Strašidelná ZOO (7. 11. 2009)
- i letos tato netypická akce měla velký ohlas
- hostem večera a kmotrem norků evropských se stala nová tvář hudební scény zpěvák David Deyl
- přestože se jednalo „jen“ o výrobu strašidýlek z dýní, rozsvěcení dýní a nasvícení zahrady
výtvory dětí a jejich pomocníků, naši hosté si večerní atmosféru náležitě vychutnali a brány zoologické zahrady opouštěli velmi neradi
- opět v rámci lampiónového průvodu proběhla komentovaná prohlídka pod vedením Aleny Šotolové (v masce čarodějnice) po naší zoologické zahradě. Svoji prohlídku rozšířila
i o pověsti z oblasti „strašidelných“ zvířat a o tom, co lidská fantazie vše nevymyslí
- celá zahrada byla nasvícena pouze loučemi a během průvodu si návštěvníci svítili lampiony
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- zahradou se proháněly roje čarodějnic, přerostlých dýní a jiných nebezpečných bytostí
- děti též čekala nejen čarodějnická dílna plná kouzel a lektvarů, ale na závěr se mohly potěšit pohledem na ohňovou show doplněnou o pyrotechnické efekty v podání Řádu Černých
rytířů
- atmosféru dokreslila svojí hudbou kapela U-Style
- návštěvnost 960 osob
Čertovský rej v zoo (5.12. 2009)
- děti čekala trojice Mikuláš, čert a anděl s nadílkou (linecká kolečka, ovoce a uhlí)
- příchozí děti v masce čertíka si mohly zasoutěžit o nejhezčí masku
- celé odpoledne se konalo v duchu návštěvy pekla, kde nechyběl ani pekelný oheň s připraveným kotlíkem na hříšníky
- v zoo mohli návštěvníci pohovořit s několika čerty, kteří se nebáli vyjít mezi lid. Také si
mohli přiložit pod již zmiňovaný pekelný oheň, zahrát čertovský mariáš nebo se jen projet
na čertovském oslu.
- blížící se Vánoce jsme si připomněli vánočními koledami z amplionů, vystoupením žáků
2.A třídy ZŠ Dr. M. Tyrše v Děčíně a Vánočními minitrhy, které pro naši zoo připravila
Chráněná dílna Pepy Kormana z Dolní Poustevny
- během akce návštěvníci mohli shlédnout Duhovou pohádku (činoherní pohádka s loutkami – hráli: Kamil Koula a Kristina Smudová) nebo Pohádku na motivy Brémských muzikantů (My z kufru – divadelní spolek OS Dubíčko)
- sponzory akce byli: Inpeko s.r.o., H+M Děčín s.r.o. a Uhlí a písek Zdeněk Pitaš
- návštěvnost 414 osob
Další akce menšího rozsahu
- soutěž „Zahrajme si na šelmy“ (19. 1. – 20. 2. 2009)
- soutěž „ Žijeme tu spolu“ pro děti z MŠ a nižších ročníků ZŠ (19. 1. – 31. 3. 2009)
- Jedničkáři do zoo zdarma (31. 1. 2009)
- Ekofilm pro školy (2. 2. – 27. 2. 2009)
- Valentýn v zoo (14. 2. – 15. 2. 2009)
- Velikonoční vajíčko (1. 3. – 3. 4. 2009)
- Jarní prázdniny (28. 2. – 8. 3. 2009)
- Oslavte s námi MdŽ (8. 3. 2009)
- Ptačí stezka (30. 3. – 3. 4. 2009)
- Velikonoce v zoo (9. 4. – 13. 4. 2009)
- Den matek v zoo (10. 5. 2009)
- MDD v zoo (1. 6. 2009)
- Prázdniny začínají v zoo (30. 6. 2009)
- Komentované prohlídky zdarma (červenec – srpen 2009)
- Dny otevřených dveří ZooŠkola ( 27. 7. – 7. 8. 2009)
-Výročí otevření Expozice Rajské ostrovy (17. 10. 2009)
- Podzimní soutěž ve sběru žaludů a bukvic (22. 9. - 1. 11. 2009)
- Václavské dny (26. -28. 9. 2009)
- Víkend pro seniory (17. – 18. 10. 2009)
- Podzimní prázdniny ( 24. – 28. 10. 2009)
- Zdobení vánočních stromků v zoo (1. – 22. 12. 2009)
- Přijďte popřát zvířátkům (19. – 31. 12. 2009)
48

Přednášky v ZooKlubu
- Kambodža, Oldřich Rajchl (29. 1. 2009)
- Wild Afrika, Petra Velryba Nevečeřalová (26. 2. 2009)
- Jak přicházejí na svět, Nataša Velenská (26. 3. 2009)
- Projekt Tarsius – Po stopách nočních skřítků, nártounů filipínských, Milada Petrů (22. 10.
2009)
- Šelmy u nás, Václav Beran (26. 11. 2009)
- Severní pól, Petr Horký (10. 12. 2009)

Výstavy
- Wild Afrika, ZooKlub (výstava fotografií Petry Velryby Nevečeřalové)
-„Nechme šelmy žít“, ZooLabyrint (výstava zaměřená na kampaň EAZA „Living together“)
- „Historie Zoo Děčín“, areál zoo
- práce dětí z Barevného týdne, výstava pod širým nebem
Ing. Dagmar Floriánová
vedoucí Centra návštěvnických služeb
marketing@zoodecin.cz

Masopust v zoo
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ZooŠkola v roce 2009
Výukové programy
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Středisko environmentální výchovy obohatilo v roce 2009
svou nabídku o 4 nově vzniklé výukově-zážitkové programy:
„Lesní zvířátka“, „Ekologie“, „Putování po Národním parku
České Švýcarsko“ a „Světem obojživelníků“. Nové programy
jsou určeny žákům základních škol, posledně jmenovaný je
doporučován i žákům škol středních.
Program Lesní zvířátka je navržen pro 1. a 2. třídu základních škol. V úvodní části se děti
nejen v areálu zoo, ale i za jejími branami, dozvídají o významu lesa, poznávají přírodniny a
seznamují se se zástupci lesních zvířátek. Následuje bližší poznání lesních zvířat chovaných v Zoo Děčín. Tuto část doprovázejí hry a soutěžní otázky související s tématem. Závěrečná část programu nabízí v učebně ZooŠkoly zopakování informací o zvířatech, doplněné multimediální obrazovou prezentací a ukázkou zvukových projevů zvířat. Dětem je
umožněn kontakt s vybranými zvířaty ZooŠkoly.
O tuto novinku byl opravdu velký zájem. Jako svůj program při návštěvě zoologické zahrady si ji vybralo 14 různých školních skupin či institucí pracujících s dětmi a zúčastnilo se
ho tak necelých 350 dětí ve věku od 6 do 9 let.
Program Ekologie, pro 3. až 6. třídu ZŠ, je realizován z větší části v učebně ZooŠkoly a
částečně také v areálu zoo. Děti se zde seznamují s pojmem ekologie, program se dotýká
problému ochrany životního prostředí, třídění odpadu a jeho recyklace. Žáci se také seznámí s ohroženými druhy zvířat chovanými v Zoo Děčín a některé z jejich zástupců si mohou
prohlédnout přímo v ZooŠkole. V programu nechybí ani hry a na závěr je možnost zhlédnutí filmu s tématikou třídění a využití odpadu.
I o tento program byl značný zájem. Kromě běžné nabídky byl kladně přijat také jako
součást speciálního programu Ekologický únor, kdy je celý měsíc věnován ekologii. Ve spolupráci s MŽP ČR proběhlo v ZooKlubu v Expozici Rajské ostrovy promítání filmů z Mezinárodního festivalu Ekofilm 2008, a to pro druhý stupeň základních škol, gymnázia a školy
střední. Pro první stupeň základních škol byl připraven právě zmiňovaný program Ekologie.
Program Putování po Národním parku České Švýcarsko přibližuje dětem 4. a 5. tříd,
kterým je určen, téma ochrany přírody, seznamuje je s jednotlivými národními parky ČR a
se zástupci zvířat žijících v NP ČŠ. Během této části vyplňují žáci pracovní listy, v nichž nechybí křížovka nebo slepá mapa. Poté následuje komentovaná prohlídka Expozice Českosaského Švýcarska přímo v areálu děčínské zoo.
Svět obojživelníků pro žáky druhého stupně ZŠ a středoškoláky představuje formou
přednášky a diskuse třídu obojživelníků. Zaměřuje se na vysvětlení a obeznámení se slovem obojživelník, dále na osídlení souše prvními obratlovci. Zmiňuje evoluci stavby těla
obratlovců i vývoj jednotlivých druhů obojživelníků.
ZooŠkola rozšířením možnosti výběru programů přispěla k vysoké návštěvnosti. Za
rok 2009 se programů ZooŠkoly zúčastnilo na 3200 návštěvníků. Z valné většiny se jednalo
o žáky ze základních škol, dále děti mateřských škol, klienty ústavů sociální péče, ale i děti a
dospělé z různých klubů a spolků. Z těch můžeme jmenovat například Spolek chovatelů
angorských králíků ze sousedního Německa nebo skupinu občanů zastupujících město
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Z výukového programu Domácí zvířata v zoo
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Mšené Lázně. Celé rodiny navštívily programy ZooŠkoly během „Dnů otevřených dveří,“
které probíhaly v období od 2. 3. do 6. 3. a od 27. 7. do 7. 8. 2009. V tuto dobu se zúčastnilo
některého z nabízených programů, či kombinace ukázek programů, více než 300 návštěvníků. Návštěvníci měli možnost v předem určených časech navštívit učebnu ZooŠkoly.
Tam je čekaly právě ukázky z některého výukového programu. Součástí bylo také seznámení se a kontakt s některým zvířátkem. Nadšení sklidil papoušek kakadu žlutolící sumbský.
Velký zájem byl také o kontakt s užovkami červenými či korálovkami mexickými nebo i morčetem domácím. Součástí Dnů otevřených dveří byl i poznávací kvíz a losovací soutěž.
Výherci se mohli těšit z volných vstupenek nejen do děčínské zoo, ale i do zoo sousedních
a také např. i do libereckého Babylonu.
Jsme rádi, že nabídka ZooŠkoly oslovuje kromě škol, kterým je cíleně určena jako zpestření a doplnění výuky přírodovědných oborů, i dospělé návštěvníky a vůbec širokou veřejnost.
Celý víkend byl věnován i nejstarší generaci návštěvníků. 17. a 18. 10. 2009 mohli senioři
navštívit učebnu ZooŠkoly, využít setkání s kontaktními zvířaty chovanými pro potřeby
ZooŠkoly a poslechnout si zajímavé vyprávění jak o samotné historii zoo, tak o současnosti
a při procházce areálem i o vybraných zvířatech Zoo Děčín.
ZooŠkola zaznamenala v roce 2009 několik výjezdů za brány Zoo Děčín. Tradičně to
byla návštěva rumburských dětí, kdy ZooŠkola svými ukázkami programů a kontaktních
zvířat každoročně děkuje za sponzoring zvířat v Zoo Děčín. Akce je organizována ve spolupráci s Domem dětí v Rumburku a návštěva proběhla v několika desítkách rumburských
základních a mateřských škol. Návštěvou, ukázkou některých kontaktních zvířat a vyprávěním o zoo tak zaměstnanci Zoo Děčín děkují školákům za štědrou finanční pomoc při chovu medvědů hnědých grizzly.
ZooŠkola se podílela i na akcích pořádaných k Mezinárodnímu dni dětí, kdy svým programem přispěla k oslavám jak v Děčíně – to ve spolupráci s DDM Březiny, tak v Benešově
nad Ploučnicí.
Účastnit se programů ZooŠkoly bylo výjezdem umožněno také např. klientům ÚSP
Úsměv v Ústí nad Labem, žákům Speciální ZŠ v Děčíně nebo účastníkům letního tábora
pro sociálně slabé a znevýhodněné děti pořádaného sdružením Indigo v Jílovém u Děčína.
Aktivní účast ZooŠkoly byla také na akci DDM Děčín Teplická ul. , kdy svým vystoupením
přispěla do programu Podzimní zábavička.
V adventním čase byla pro mateřské a základní školy připravena zajímavá aktivita. Školní kolektivy měly možnost vyzdobit stromky v areálu Zoo Děčín vlastnoručně vyrobenými
ozdobami z přírodních materálů. Tuto nabídku využilo 6 institucí pracujících s dětmi.
V roce 2009 zajištovala ZooŠkola také procházky po zoo s průvodcem. Nabízela je jako
alternativu k výukovým programům, ale i jako součást speciálních akcí pro veřejnost.
Úspěšně byla návštěvníky hodnocena večerní procházka s průvodcem, která byla součástí
akce „Strašidelná zoo“ 7. 11. Návštěvníci se z úst průvodkyně dozvídali strašidelné báje,
pověsti a pověry, které přibližovaly nejasný pohled lidí v minulých dobách na dnes obecně
známá zvířata.
ZooŠkola také tradičně nabízela možnost pracovat v některém ze zájmových klubů.
V roce 2009 se jednalo o kroužky: „ZooKroužek“, který seznamuje mladší žáky zábavnou
formou se zvířecí říší, „ZooKlub“, který navazuje na ZooKroužek a je určen starším žákům,
dále pak kroužky „Péče o zvířata - začátečníci“ a „Péče o zvířata - pokročilí“, které jsou věnovány chovu koní a oslů a jezdectví. Kroužky každoročně navštěvuje kolem 40 dětí.
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V rámci činnosti těchto kroužků byly uskutečněny v roce 2009 tři celodenní výlety. Jednalo se o návštěvu zoologických zahrad v Praze 8. 5. a v Liberci 20. 6. 12. 12. děti
navštívily zábavné centrum v libereckém Babylonu – IQpark.
Spolupráce při organizování kroužků proběhla také např. se sdružením volnočasových
aktivit Sedmikráska Děčín – Libverda, kdy se děti v areálu střední zemědělské školy seznámily pomocí výukového programu vedeného paní Zuzanou Jarešovou se životem ve vodě
nebo i s Městským útulkem pro opuštěná a toulavá zvířata Děčín, kdy se formou besedy s
paní Evelinou Jahelkovou a panem Jaroslavem Káchou a názorných ukázek seznámili s činností útulku a se správným chováním k čtyřnohým „ kamarádům“.
Alena Šotolová
lektorka ZooŠkoly
zooskola@zoodecin.cz
EAZA European Carnivore Campaign
Ke kampani EAZA European Carnivore Campaign 2008/9 „Living together“ se zoo
Děčín připojila 1. 1. 2009. Pro veřejnost byly 19. 1. 2009 vyhlášeny 2 soutěže s mottem
„Šelmy, jak je vidí děti“. První výtvarná soutěž „Žijeme tu spolu“ byla určena pro mateřské
školy a 1. stupeň základních škol. Druhá soutěž „Zahrajme si na šelmy“ byla dramatická, a
byla určena pro školní kolektivy.
Na téma kampaně proběhly v zoo v roce 2009 4 akce pro širokou veřejnost. 21. 2. – Masopust v zoo, 18. 4. – Den Země aneb žijeme tu spolu, 23. 5. – Den dětí v zoo s Hitrádiem Crystal, 3. 10. – Den zvířat aneb šelmy kolem nás. Na všechny akce byly připraveny informační
stánky a soutěže týkající se problematiky soužití s velkými šelmami a také s aspekty jejich
života.
Taktéž Noc snů - akce pro handicapované a chronicky nemocné děti, která proběhla 5.
června, byla pojata v duchu kampaně.
Šelmám norku americkému, norku evropskému a vydře říční byla 26. 11. v expozici Rajské ostrovy v rámci kampaně věnována přednáška Mgr. Václava Berana, kurátora sbírky
zoologie, entomologie a botanického herbáře Muzea města Ústí nad Labem.
V září, ve dnech 21.–25., proběhla akce pro základní školy a ústavy sociální péče, nazvaná Barevný týden, kde v tradiční dílně pod širým nebem mohly děti vytvářet pohlednice
s obrázky evropských šelem.
Od slavnostního otevření výstavní síně, na akci 18. 4. - Den Země aneb žijeme tu spolu,
po zbytek roku, mohli návštěvníci shlédnout: vzdělávací panely věnující se evropským šelmám, informace o druzích šelem vyskytujících se původně na území ČR, panely s hádankami směřujícími k informacím o vybraném druhu šelmy, makety medvědů, kteří nabádají
návštěvníky k zamyšlení o problémech týkajících se šelem, vítězná díla výtvarné soutěže
„Žijeme tu spolu“ a pohádkový příběh v powerpointové prezentaci s názvem Šelma a Sedlák. Vzdělávací panely byly také umístěny u jednotlivých výběhů evropských šelem, chovaných v zoo Děčín.
V rámci kampaně v průběhu roku bylo také připraveno několik stanovištních soutěží.
Na konto kampaně připsala zoo Děčín sumu €1,106.54.
Mgr. Tomáš Rus
koordinátor kampaně pro ČR, specialista ZooŠkoly
vyuka@zoodecin.cz
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Mediální partneři Zoo Děčín v roce 2009
Česká periodika
Deník – 92 článků (nejčastěji Děčínský deník – články, fotografie, videa)
MF Dnes – 9 článků
Blesk – 5 článků
Týdeník Princip – 107 článků, fotografií, pozvánek, komentářů
Zpravodaj Města Děčína
Enter – měsíční kalendář akcí
DC-Servis – měsíční kalendář akcí
Kulturní a sportovní kalendář Euroregion Elbe/Labe
Koktejl, Šíp, Aha!, Sedmička, In Magazín, Tina
Turistický magazín Kam po Česku
Zahraniční noviny
Sächsische Zeitung
Pirnaer Anzieger
Rádia
Hitrádio FM
- 28 relací
- 1 promoakce přímo v zoo podpořená rádiovou soutěží „Ředitelem v zoo“
Český rozhlas sever
- 18 relací
- 1 rozhovor o novinkách v zoo a chystaném výročí s tisk. mluvčí z ústeckého studia
- 1 živé vysílání přímo ze zoo v rámci pořadu „Přijeli jsme k vám“
Rádio Blaník – zpracovává každou zprávu ze zoo
Televize
TV Prima – 1 reportáž
TV R1 Lyra – 14 reportáží
TV Nova – 5 reportáží
Regionální kanál UPC Express magazínu REGIA
ČT1 - Sama doma
Dresden Fernsehen
Údaje vychází z dostupného monitoringu médií děčínské zoo.
Unikátní projekt
idnes.cz – online líhnutí mláďat sovice sněžné
Webové portály s neustálou podporou
www.blesk.cz, www.decinsky.denik.cz, www.mmdecin.cz, www.rozhlas.cz, www.rodinnepasy.cz, www.severnicechy.info, www.liberecky-kraj.cz, www.planetazvirat.cz, www.
topzine.cz, www.i-noviny.cz, www.e-region.cz, www.enviport.cz, www.hitradiofm.cz,
www.decin.cz, www.regia.tv
…a mnoho dalších
55

Zoo Děčín má od roku 2009 své místo i na webovém portálu www.facebook.com. Pravidelně zde své příznivce informujeme o aktuálním dění v zoo - objevují se zde veškeré novinky ze života zvířat, informace o programové nabídce, o službách pro návštěvníky, ankety,
fotografie, videa apod. Odkaz najdete na adrese: www.facebook.com/zoodecin

Nejzajímavější články z archivu roku 2009
Místo do teplých krajin zavítala sluka do děčínské zoo
Leden/2009
Měla si už dávno užívat tepla o mnoho kilometrů níže na jih, zatím však tráví zimu v děčínské zoo. O kom je řeč? O sluce lesní, kterou v první lednové pondělí přebrali ošetřovatelé
zoo od děčínských městských strážníků. Na jih tento opeřenec klasicky odlétá již během
října nebo listopadu. "Proč nyní neodletěla, nevíme. Prozatím se zdá, že je v relativně dobrém stavu, není vyhublá, jen si myslíme, že při letu musela do něčeho narazit, má trochu nekoordinované pohyby. Převzali si jí do péče ošetřovatelé. Pokud se jim podaří navyknout ji
na uměle podávanou stravu, myslím, že v klidu přečká zimu," uvedl zoolog Roman Řehák.
Sluka je zavalitý hnědý pták velikosti koroptve s dlouhým zobákem. Svůj dlouhý zobák zabodává do země a hledá žížaly a larvy hmyzu. Podobnou potravu bude dostávat i v zoo. "Pokud se nám jí podaří vypiplat, na jaře bychom ji vypustili zpět do přírody," doplnil zoolog.
Čapí výlet je u konce
Březen/2009
Chvilka nepozornosti a nedopatřením špatně zavřené dveře zimoviště. Tak přesně
toho využil před čtyřmi dny samec černého čápa z děčínské zoologické zahrady. Než stihnul
ošetřovatel zareagovat, opeřenec se vznesl nad zahradu a „upaloval“ si to směrem k Labi.
„Nechtěli jsme o něj přijít, a tak jsme ihned spustili záchrannou akci. Obvolali jsme několik rádií s výzvou pro posluchače o pomoc při hledání, upozornili strážníky městské policie, zaměstnance útulku. Zanedlouho potom jsme přijali první telefonát, který hlásil, že
čáp sedí na oblouku Tyršova mostu. Ošetřovatelé vybaveni náčiním pro odchyt se tedy vydali za ním,“ popsala začátek úterních událostí tisková mluvčí zoo Alena Houšková. Protože
odchyt v takových podmínkách není možný, bylo nutné počkat, až čáp sletí k zemi. Po několika hodinách se ale vznesl a jen přeletěl na komín činžovního domu nedaleko mostu.
„Zavolali jsme na pomoc hasiče s plošinou. Vystoupali jsme na střechu, byli jsme od něj pár
metrů, ale zase uletěl. Tma pak nedovolila v hledání čápa pokračovat. Nezbylo nic jiného
než počkat do druhého dne,“ uvedl chovatel Jiří Doubek.
Ve středu byl čáp viděn pod Novým mostem u firmy Ford Homolka, jen ale co na místo dojeli
chovatelé, opeřenec „vzal opět čápa“. Přeletěl přes Labe, kde se pracovníkům zoo opět ztratil. „Ve čtvrtek se zabydlel na střeše budovy České spořitelny, párkrát se během dne vznesl
nad budovou ČVUT, zaletěl k zámeckému rybníčku a zase zpátky na spořitelnu. Volalo nám
mnoho lidí, že ho vidí, ale ze střechy je odchyt nemožný, museli jsme počkat, až sletí jinam,“
doplnil druhý chovatel Jiří Chadima.
V pátek se po domluvě s veterinářem naplánovala akce, při níž by se čáp nakrmil potravou s přípravkem na zklidnění, ale než se stihla uskutečnit, zoo přijala telefonát z děčínské
okresní hygienické stanice, že čáp se jim prochází po dvoře. „Paní volala, že stojí ve vratech
a hlídá, aby neuletěl. Dojeli jsme na místo a pak už šlo všechno velmi rychle. Hodili jsme mu
kuřátko, byl hladový, hned ho slupnul. Dalším jsme ho chtěli nalákat do kouta, ale bál se.
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Už to začalo vypadat, že chce opět vzlétnout, v poslední chvíli jsme ho zachytili pomocí kesrů a našich bund,“ popsal Doubek.
Nyní už si samec čápa opět užívá tepla zimoviště, kde na něj netrpělivě po celé čtyři dny
čekala jeho partnerka. Má za sebou krmení a čeká ho zasloužený odpočinek.
„Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kteří nám s hledáním našeho útěkáře pomohli, všechny informace pro nás byly velmi důležité. Měli jsme velké štěstí, že se držel ve
městě, pokud by uletěl mimo něj, hledání by bylo mnohem složitější,“ ukončila tisková
mluvčí.
Nahlédněte online do hnízda sovic sněžných
Červen/2009
Podívat se do hnízda, kde se právě líhnou ptáčata sovice sněžné, kterou zpopularizovaly
i příběhy o čarodějnickém učni Harry Potterovi. Tak právě to nyní nabízí děčínská zoologická zahrada. Ve spolupráci s portálem iDNES.cz připravila ojedinělý projekt. Návštěvníci
mají možnost v přímém přenosu sledovat celý proces líhnutí i následné péče o mláďata.
Webová kamera snímá hnízdo sovic sněžných čtyřiadvacet hodin denně.
„Návštěvníci tak například uvidí ukázkovou péči samce o samici, která sedí na vejcích a
sameček jí nosí potravu přímo pod zobák,“ uvedl zoolog děčínské zoo Roman Řehák. Sovice má pod sebou čtyři vejce a jedno vylíhnuté mládě.
Poslední ptáče sovice skončilo v péči zoologa
Červen/2009
I přestože video-přenos z hnízda sovic sněžných na www.iDNES.cz již skončil, jejich
příběh pokračuje. A protože nabral zajímavý spád, chceme se o něj s vámi podělit. Na začátku bylo celkem sedm vajec, které sovice snesla. Během kontrol se zjistilo, že čtyři vejce jsou
čistá, neoplozená. „Doufali jsme, že na světě přivítáme alespoň tři mláďata. Protože líhnutí
sovic sněžných trvá několik dní, podle toho, s jakým časovým odstupem samice vajíčka snášela, líhla se i naše ptáčata postupně. Třikrát jsme pod samicí objevili krásná živá mláďata,
ve dvou případech jsme je ale po pár dnech našli uhynulá. Prostřednictvím kamery jsme sledovali, jak samice předkládá potravu, ale jestli mláďata krmila dostatečně, nevíme,“ uvedl
zoolog děčínské zoo Roman Řehák. Poslední ptáče už zoolog nechtěl nechat napospas osudu. Vzal ho z hnízda a začal ho dokrmovat ručně. „Péče o takového drobečka není jednoduchá. Prozatím potřebuje stálou teplotu, příbytek tedy našel v inkubátoru, kde mu udržujeme přibližně 35 stupňů Celsia,“ popsal Řehák. Krmení probíhá každé tři hodiny. Ptáče dostává pomocí pinzety na malinkaté kousky natrhanou svalovinu z myší nebo kuřátek.
„Mládě prozatím zasytí asi šest soust, postupně se ale budou dávky zvyšovat. Každé sousto
je před podáním nutné namočit do rozdrcené sépiové kosti kvůli dostatečnému příjmu vápníku,“ doplnil zoolog.
Jak příběh této malé sovice sněžné dopadne, zatím nevíme. Jedno je ale jisté. Pokud přežije, v zoologické zahradě nezůstane. S největší pravděpodobností poputuje do záchranné
stanice pro handicapovaná zvířata u Pelhřimova, kde se ji pokusí zařadit do chovu.
Na štěňata vlků čekala zoo marně
Červen/2009
Když děčínská zoo v srpnu roku 2007 dovezla do zahrady pár vlků hřivnatých a začala se
těšit na úspěšný odchov, nikdo netušil, že se ho jen tak nedočká. Samice Maya přicestovala
ze zoo ve Frankfurtu nad Mohanem, sameček Eda pak z plzeňské zoo. Společně se zabydleli
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v nádherném prostorném výběhu hned vedle kapybar vodních a čápů bílých. „Už vloni nám
začínalo být divné, že mladý pár, pečlivě sestavený koordinátorem Evropských záchovných
programů, nevyvedl mladé. Důvod, proč to tak s největší pravděpodobností je, jsme se dozvěděli záhy. Po nějakém čase se ozvali z plzeňské zoo, že mají podezření, že možná došlo
k záměně zvířat. Existuje prý možnost, že v Plzni místo samce Edy odchytili samici,“ uvedl
zoolog děčínské zoo Roman Řehák. Podezření se potvrdilo po návštěvě veterináře. „Oba
vlky jsem uspal a jejich pohlaví zkontroloval. A musím říct, že v Děčíně mají dvě krásné samice. Určení pohlaví u těchto zvířat není až tak jednoduché a na první pohled není znatelné.
Uspání zvířat jsem využil zároveň ke kontrole čipů a vlky také oočkoval,“ uvedl veterinář
Václav Poživil. „Dali jsme ihned vědět do plzeňské zoo a ta přislíbila, že přijede a zvířata vymění,“ doplnil Roman Řehák. Pokud tedy vše půjde dobře a nový pár v sobě najde zalíbení,
je reálný předpoklad, že už příští rok by se děčínská zoo a s ní i návštěvníci mohli radovat
z dlouho očekávaného přírůstku.
Děčínská zoo už má svého Edu!
Listopad/2009
Vzpomínáte si ještě na příběh zaměněných vlků hřivnatých mezi plzeňskou zoologickou zahradou a zoo v Děčíně? Kdo ne, pro toho malé připomenutí. Do Děčína měl tehdy
k chovné samici Maye z Frankfurtu nad Mohanem přicestovat samec Eduard z Plzně, ale
nešťastnou náhodou došlo k záměně za samici. Protože dlouho nepřicházela mláďata, začala mít zoo podezření, že něco není v pořádku, a protože pohlaví těchto zvířat není na první
pohled znatelné, potvrdilo se podezření až po důkladném veterinárním vyšetření, kdy bylo
potřeba zvířata uspat.
„Dnes se tedy Maya konečně dočkala svého Edy. Příprava na transport zaměněné samice
ale nebyla jednoduchá. Nechtěli jsme zvířata zbytečně stresovat uspáváním, proto jsme je

Vlk hřivnatý /Chrysocyon brachyurus /Mähner Wolf /Maned Wolf
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do transportní bedny odchytávali při plném vědomí. Nakonec si do ní vlezly obě. Pomocí
čtečky čipů jsme pak vybrali tu správnou a druhou samici oddělili,“ vysvětlil zoolog děčínské zoo Roman Řehák. Setkání Mayi se samcem proběhlo bez komplikací. První chvíle spolu strávili v uzavřené ubikaci, ale pak Eda dostal možnost seznámit se i s velkou přírodní
expozicí. „Oběhnul si jí, přes plot se seznámil s bílými čápy a labutěmi koskorobami v sousední expozici a pak se vydal zpět na průzkum do vnitřní ubikace,“ doplnil Řehák. Když
půjde vše podle plánu a pár si padne do oka, mohla by se zoo pochlubit malými vlčaty již začátkem nového roku.
Děčínská zoo se raduje z dlouho očekávaného přírůstku!
Listopad/2009
V noci ze soboty na neděli přišla v děčínské zoo na svět krásná samička osla domácího.
Mamina Eliška je po porodu zcela v pořádku a už nyní se chlubí svou malou oslí slečnou ve
venkovní expozici. „Elišku máme v zoo přibližně čtyři roky. Na jejího potomka čekáme již
delší dobu. Březí byla předtím již dvakrát. Před dvěma lety porodila mládě mrtvé, vloni zemřel malý oslík krátce po porodu. Proto není divu, že nyní máme z úspěšného porodu obrovskou radost. Mládě je také v pořádku, krásně saje mateřské mléko a vesele cupitá za maminou,“ uvedl zoolog Roman Řehák. Pyšný může být určitě také otec Sam, prozatím jej ale
zoo drží od samice a mláděte odděleného. „Na vejminek“ musel už zhruba před měsícem,
aby Elišku ve vysokém stádiu březosti neobtěžoval. Oddělený zůstane ještě přibližně měsíc.
Slavný kmotr se přijel podívat na svoji lamu
Prosinec/2009
Na krátkou návštěvu děčínské zoo dnes zavítal známý textař a hudebník Jaroslav Uhlíř.
„Odskočil“ si sem z vystoupení v městském divadle, kde zpíval dětem. Ptáte se, proč právě
do zoo? Protože zde v loňském roce pokřtil jedno z mláďat lam krotkých a zajímalo ho, jak se
„jeho“ Olince daří. Při dnešní návštěvě dostal příležitost podívat se přímo do expozice a také mohl lamy nakrmit. Olinka se ke svému kmotrovi chovala zprvu ostýchavě, ale nakonec
se odvážila si slavného textaře také očichat :o)
Alena Houšková
specialistka CNS pro mediální a informační činnost
media@zoodecin.cz

J. Uhlíř a „jeho“ lama
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rok 2009 v ZOO
pohledem ekonoma
Hospodaření Zoo Děčín k 31. 12. 2009 (v tis. Kč)
Ukazatel

Skutečnost od
začátku roku 2009

HLAVNÍ ČINNOST
Vlastní výkony celkem
Zúčtování fondů
Příspěvek zřizovatele - provoz
Příspěvek MŽP
Výnosy celkem
Náklady celkem
Výsledek hospodaření

3594,475
837,292
12300,000
1527,000
18258,758
18741,535
-482,777

Roční plán
2009

% plnění
upravený
k ročnímu plánu rozpočet

% plnění
k roč. plánu

4000,000
400,000
12700,000

89,9
209,3
96,9

12300,000

100,00

17625,000
17825,000

103,6
105,1

17225,000
17425,000

106,00
107,56

17925,000
17925,000

108,4
108,5

VEDLEJŠÍ ČINNOST
Výnosy celkem
Náklady celkem
Výsledek hospodaření

1180,726
709,512
471,214

700,000
500,000

168,7
141,9

VÝNOSY CELKEM
NÁKLADY CELKEM
VÝSLEDEK CELKEM

19439,484
19451,047
-11,563

18325,000
18325,000

106,1
106,1

MZDY
Mzdové náklady celkem
z toho mzdové nákl. bez OON
OON
Přepočtený stav pracovníků
Prům. mzda 1 zaměstnance

7625,010
7326,460
298,550
32,360
18867,000

7700,000
7400,000
300,000
31,000
19892,000

99,0
99,0
99,5
104,4
94,8

Návštěvnost Zoo Děčín v roce 2009
Areál Zoo Děčín
dospělí
děti
neplatící
CELKEM
Rajské ostrovy
dospělí
děti
neplatící
CELKEM
Celkem ZOO + R.O.
dospělí
děti
neplatící
CELKEM
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za rok 2009

roční plán

% pln. plánu

41349
24092
9725
75166

3519
2362
1090
6971

44868
26454
10815
82137

70000

117,34
Dagmar Kedlesová
ekonom/manažer CNS
zoodecin@zoodecin.cz

Rozbor hospodaření za rok 2009
Všeobecné shrnutí
Návštěvnost zoo za rok 2009 činila 82 137 osob, tj. 117 % oproti plánu pro rok 2009
(70 000 osob). V tradičně návštěvnicky velmi oblíbených měsících květnu a červnu jsme
oproti loňskému roku měli nižší návštěvnost, což bylo v důsledku nezvykle chladného a deštivého počasí. Hlavní složkou návštěvníků byly děti a školní kolektivy jak z Děčína, tak i školní výlety, které využily naši nabídku velmi zajímavých výukových programů (v roce 2009
zaznamenala ZooŠkola rekordních 3 200 návštěvníků). Návštěvnost jsme podpořili opět i
akcemi pro širokou veřejnost, které vždy mají u návštěvníků zoo velký ohlas, nejúspěšnější
akcí roku 2009 byl Den dětí s Hit rádiem FM (1 094 osob) a Strašidelná zoo, do které zavítalo 960 návštěvníků. Hlavní sezóna, tj. červenec a srpen, již byly návštěvnicky srovnatelné
s rokem minulým.
Ve výdajové části bylo realizováno několik aktivit rozvojového charakteru, které znamenají další posun v nabídce zoo pro veřejnost i chovatelského zázemí, či řešily havarijní stav:
· oprava vnitřních ubikací pro malé kočky
· oprava oplocení expozice vodního ptactva
· výstavba nové dětské kontaktní zoo s morčaty
· rekonstrukce venkovního výběhu pro makaky chocholaté
· kompletní rekonstrukce dřevěného mostu v Expozici Českosaské Švýcarsko
· doplnění expozice kozorožců kavkazských o pískovcové balvany (bylo nutné použít těžkou techniku na usazení)
· rekonstrukce vnitřní ubikace opic
· oprava střechy na medvědinci
Výsledkem hospodaření za rok 2009 je ztráta ve výši Kč 11 563,--. Ztráta bude v roce
2010 pokryta z rezervního fondu organizace, který je v dostatečné výši. Vlastní výkony (tržby ze vstupného) jsme splnili na 89,9 % (Kč 3 594, 5 tis.) k ročnímu plánu (Kč 4 000 tis.).
Výnosy z vedlejší činnosti (prodej suvenýrů, reklama a pronájem) činily 169 % (Kč 1 180,7
tisíc) oproti plánu (Kč 700 tisíc).
Návštěvnost byla téměř shodná s rokem 2008, pouze struktura návštěvnosti byla jiná,
oproti roku 2008 bylo více dětských návštěvníků a méně dospělých (rozdíl cca 2 tis.).
Celkové výnosy jsme splnili na 108,4 % (Kč 19 439,5 tisíc).
Plánovaný příspěvek na provoz od zřizovatele činil za rok 2009 Kč 12 700 tis., bohužel
vlivem hospodářské krize, která dopadla i na daňové příjmy našeho zřizovatele, nám byla
v průběhu roku dotace zkrácena o Kč 400 tis., tj. celková dotace na provoz činila Kč 12 300
tisíc.
Celkové náklady byly čerpány na úrovni 108,5 % (Kč 19 451 tisíc).
Účelová dotace od Ministerstva životního prostředí ČR na provoz zoo činila Kč 1 527
tisíc.
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Mládě seriemy rudozobé / Cariama cristata / Seriema / Red - legged Seriema
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Vyhodnocení příjmové části rozpočtu
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 prospěch rezervního fondu.
Především však zde je úspěch v podobě příjmů z prodeje zboží, kde byl plán překročen
o 68,7 %. Tento nárůst je způsoben tím, že jsme ustoupili od nákupu dražších suvenýrů a
zaměřili se na prodej levnějšího nicméně kvalitního sortimentu, po kterém je větší poptávka především v řadách nejširší skupiny návštěvníků (děti a mládež).
Zoologickou zahradu za rok 2009 navštívilo 82 137 osob. Návštěvníků, kteří navštívili,
pouze Expozici Rajské ostrovy za rok 2009 bylo 6 971 osob. Návštěvníci děčínské zoo mají
vstup do Expozice Rajské ostrovy zdarma, této možnosti využilo 13 926 osob.
Jako již každoročně, požádali jsme i v roce 2009 o příspěvek Ministerstva životního prostředí ČR na provoz zoo podle Zákona o zoologických zahradách a příslušného Nařízení
vlády ČR, žádost byla schválena v celkové výši Kč 1 527 000,--. Jedná se o podporu nenárokovou, proto nemohl být příspěvek zahrnut do plánu. Na environmentální projekty: ZooŠkola a podpora kampaně EAZA European Carnivore Campaign Kč 250 tis., Informační
systém Expozice Českosaského Švýcarska Kč 154 tis., Tarsius Kč 104 tis. a Výroční zpráva
UCSZ 2008 Kč 79 tis., tj. celkem Kč 587 tis. Podpora se dále týká chovu ohrožených zvířat
v zoo (naší i světové fauny), zapojení zoo do mezinárodní spolupráce (členství v WAZA,
EAZA, ISIS, IZE) a vydávání plemenných knih. Děčínská zoo vede evropskou plemennou
knihu koček rybářských.
Dotace kryje náklady projektů maximálně z 80 %, zbylých 20 % nákladů je pokryto z provozního rozpočtu zoo. V roce 2009 ovšem dotace kryla projekty průměrně pouze z 60 %,
některé projekty byly finančně náročnější, přesto jsme je byli schopni dofinancovat z vlastních zdrojů a zrealizovat (např. ZooŠkola).
Výrazně také bylo překročeno plánované využití fondů organizace (zejména rezervního
fondu), plán činil Kč 400 tis., skutečnost k 31. 12. 2009 byla Kč 837,3 tis., což bylo zapříčiněno zkrácením příspěvku od zřizovatele (o Kč 400 tis.), ale nutností řešit havarijní stav
některých staveb v zoo, proto byly nad plán zapojeny prostředky z rezervního fondu.
Vyhodnocení výdajové části rozpočtu
Celkové výdaje/náklady odpovídaly výši výnosů/příjmů, oproti plánu byly mírně překročeny a to z důvodu nutnosti dofinancovat dotaci MŽP na realizaci schválených projektů.
Položka
spotřeba materiálu
prodané zboží
vodné a stočné
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Důvod nárůstu
realizace projektů MŽP
rekonstrukce chovatelského zázemí, expozic i ubikací, řešení havarijního stavu některých staveb (most v Expozici ČSŠ)
vyšší objem nákupu suvenýrů/zboží – kompenzováno odpovídajícími příjmy z vedlejší činnosti
navýšení nákladů za vodné a stočné bylo způsobeno nedostatkem
užitkové vody z vrtu a bylo nutno celou spotřebu vody v areálu zoo
zajistit z veřejného vodovodu

Obecně bylo navýšení nákladů způsobeno především realizací schválených, velmi nákladných projektů, např. ZooŠkola a Informační systém Expozice Českosaského Švýcarska – tisk brožur, letáků, leporela, výroba odlitků stop a výroba vycpanin, nákup nového
vybavení pro koordinátorku projektu Tarsius (notebook, fotoaparát, kamera) atd., rekonstrukcí pavilonu opic a malých šelem a venkovní expozice pro makaky (vodní příkop, nové
oplocení, dřevěná terasa pro návštěvníky), čímž došlo ke zlepšení podmínek chovu velmi
vzácných makaků chocholatých.
Na druhé straně je čerpání u některých položek, jako např. PHM, energie (úspory díky
výměně oken a zateplení objektů), nákup autopotřeb a oprav vozového parku nižší oproti
plánu.
Objem mzdových prostředků bez OON byl čerpán z 99 % (Kč 7 326,5 tis.), oproti ukazateli stanovenému zřizovatelem (Kč 7 400 tis.). OON byly čerpány z 99,5 % (Kč 298,6 tis.),
plán činil Kč 300 tis. Přepočtený stav pracovníků byl 32,4 tj. vyšší než plán o 4,4 %. Průměrný plat je o 5,2 % nižší (Kč 18 867,--), než plánovaný průměrný plat (Kč 19 892,--).
V roce 2009 proběhlo v zoo licenční řízení Komise pro zoo při Ministerstvu životního
prostředí, bylo zkonstatováno, že zoo stále potřebuje nové hospodářské zázemí, sklady,
veterinární ošetřovnu, na druhou stranu bylo oceněno zlepšení podmínek k chovu mnohých zvířat (například primátů). Licence děčínské zoo byla prodloužena.
Kateřina Majerová
ředitelka
director@zoodecin.cz

Kočka rybářská /Prionailurus viverrinus /Fischerkatze /Fishing Cat
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Sumář

Rok 2009 byl pro děčínskou zoo především jubilejní. Oslavili jsme 60. výročí od otevření
zoo pro veřejnost a v duchu oslav se nesl celý rok. Návštěvníkům, kterých do zahrady zavítalo za celý rok více než 82 tisíc, jsme naservírovali bohatou programovou nabídku a samozřejmě jsme se snažili přilepšit i zvířátkům. Nejvíce to pocítili makakové chocholatí, kteří
se po třinácti letech dočkali prostorného přírodního venkovního výběhu s mnoha prolézačkami a lanovými drahami. Od příchozích je z jedné strany dělí pouze vodní příkop. Z dřevěné terasy nad ním tak může každý návštěvník pozorovat veselé skotačení této největší chovné skupiny makaků chocholatých v České republice. V souvislosti s budováním této nové
expozice se celkové rekonstrukce dočkala i stará vnitřní ubikace opic.
Během roku 2009 jsme na světě přivítali mnoho mláďat. K nejúspěšnějším odchovům
patřila například hutie kubánská, sovice krahujové, kvakoši noční, kočky divoké, pásovci
štětinatí. Radovali jsme se ale i z nově dovezených zvířat, jako byli: mirikiny bolivijské, pásovci štětinatí nebo muntžak malý. Protože chov zvířat není jen o radostech, ale mnohdy
i o smutných zprávách, jedna taková se nevyhnula ani naší zoo. V závěru roku jsme přišli
o samce vzácného anoa horského, čímž definitivně skončil chov. Děčínská zoo chovala tyto
velmi ohrožené živočichy více než 10 let. Poslední dva samci v Evropě jsou chováni
v Zoo Krefeld v Německu a dovoz dalších nových zvířat z Filipín je prakticky nemožný.
Děčínská zoo byla v roce 2009 úspěšná také při získávání grantů. Podařilo se získat finance na následující projekty: Informační systém Expozice Českosaské Švýcarsko, ZooŠkola 2009 – European Carnivore Campaign a také projekt Tarsius, který se zaměřuje na
výzkum a ochranu nártouna filipínského. Děčínská zoo jej podporuje jako projekt in-situ.
Více informací o projektu lze zjistit na www.tarsiusproject.org.
Centrum návštěvnických služeb, které pro návštěvníky připravuje programovou nabídku,
uspořádalo během roku 2009 celkem 12 velkých akcí pro veřejnost (nejoblíbenějšími a tradičně nejnavštěvovanějšími akcemi byly Den dětí a Strašidelná zoo), 6 přednášek, 16 menších akcí (stanovištní soutěže, slevy, křtiny…), 4 velké akce pro školy a 1 speciální akci pro
handicapované děti Noc snů. Z celkové návštěvnosti 82 tisíc návštěvníků přišlo na samotné
akce téměř jedenáct tisíc lidí.
Vysokou návštěvností se může za loňský rok pochlubit také ZooŠkola, kam zavítalo více
než tři tisíce školáků. Během roku rozšířili lektoři ZooŠkoly programovou nabídku o čtyři
nové výukově-zážitkové programy a také provedli celkem 40 dětí zájmovými kroužky, ve
kterých se děti učí základům péče o zvířata, dovídají se nové informace, podnikají výlety,
užívají si soutěží.
Tradičně jako v předchozích letech, tak i letos podpořila děčínská zoo kampaň EAZA, která
se pro tento rok zaměřila na ochranu evropských šelem. V rámci kampaně vyhlásila několik
soutěží a přichystala mnoho akcí, jejich prostřednictvím nenásilnou formou seznámila návštěvníky s touto problematikou. Na konto kampaně připsala Zoo Děčín sumu €1,106.54.
Dařilo se i v oblasti spolupráce s médii. Velký zájem o dění v zoo projevila tato média: Deník, MF Dnes, Blesk, Týdeník Princip, Zpravodaj Města Děčína, Enter, DC-Servis, Kulturní a sportovní kalendář Euroregion Elbe/Labe, Koktejl, Šíp, Aha!, Sedmička, In Magazín,
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Tina, Turistický magazín Kam po Česku, TV Nova, TV Prima, TV R1 Lyra, Hitrádio FM,
Český rozhlas sever, Rádio Blaník, ale i zahraniční média. Během roku se také společně
s idnes.cz podařilo spustit online přenos z líhnutí mláďat sovice sněžné. Od roku 2009 má
Zoo Děčín své místo i na webovém portálu www.facebook.com. Pravidelně zde své příznivce informujeme o aktuálním dění v zoo – objevují se zde veškeré novinky ze života zvířat,
informace o programové nabídce, o službách pro návštěvníky, ankety, fotografie, videa
apod. Odkaz najdete na adrese: www.facebook.com/zoodecin.
Alena Houšková
media@zoodecin.cz
specialistka pro mediální a informační činnost

Kotul veverovitý /Saimiri sciureus / Gewöhnliche Totenkopfaffe / Common Squirrel Monkey
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Zusammenfassung

Das Jahr 2009 war für den Zoo Děčín vor allem ein Jubiläumsjahr. Wir feierten 60. Jahre seit der Eröffnung des Zoos für die Öffentlichkeit und feierlich wurde das ganze Jahr
gestaltet. Unseren Besuchern, im vergangenen Jahr waren es mehr als 82 Tausend an der
Zahl, boten wir ein umfangreiches Programm an und haben natürlich auch an unsere Tiere
gedacht. Am meisten profitierten davon die Schopfmakaken, die sich nach dreizehn Jahren auf ein geräumiges Freigehege mit vielen Klettergerüsten und Seilbrücken freuen
konnten Die Anlage trennt von den Besucher auf einer Seite nur ein Wassergraben. Von
einer Holzplattform über dem Graben kann somit jeder Besucher ungestört das lustige
Treiben der landesweit größten Schopfmakaken-Zuchtherde beobachten. Im Zusammenhang mit der Errichtung dieser neuen Exposition wurde auch das alte Affenhaus renoviert.
In 2009 haben wir viel Nachwuchs begrüßen können. Zu den größten Zuchtergebnissen gehörte zum Beispiel die Hutiaconga, die Sperbereule, der Nachtreiher, die Wildkatze
oder das Braunborsten-Gürteltier. Freude machten uns aber auch die Neuzugänge wie die
bolivianischen Nachtaffen, Braunborsten-Gürteltiere oder der Chinesische Muntjak. Tierzucht ist jedoch nicht nur mit Freude verbunden, man muss auch mit traurigen Nachrichten rechnen, und das war 2009 bei uns der Fall. Ende des Jahres haben wir ein Männchen
des seltenen Berg-Anoa verloren, wodurch das Zuchtprogramm definitiv beendet wurde.
Der Zoo Děčín hielt diese stark bedrohte Tierart mehr als 10 Jahre lang. Die letzten zwei
Männchen in Europa sind im Zoo Krefeld in Deutschland zu finden, und neue Tiere von
den Philippinen zu importieren ist praktisch unmöglich.
Der Zoo Děčín war 2009 auch m Schöpfen von Fördergeldern erfolgreich. Wir konnten Finanzmittel für folgende Projekte erwerben: Das Informationssystem der Exposition
Böhmisch-Sächsische-Schweiz, die ZooSchule 2009 – European Carnivore Campaign
sowie das Projekt Tarsius, das auf die Forschung und den Schutz des PhilippinenKoboldmakis ausgerichtet ist. Der Zoo Děčín unterstützt dieses Projekt in-situ. Nähere
Informationen zum Projekt finden Sie aufwww.tarsiusproject.org.
Das Besucherzentrum, das für die Besucher das Programmangebot vorbereitet, organisierte im Jahr 2009 insgesamt 12 große Veranstaltungen für die Öffentlichkeit (zu den
beliebtesten und traditionell meistbesuchten gehörten der „Kindertag” und „Der gespenstische Zoo”), 6 Vorträge, 16 kleinere Veranstaltungen (Spiele, Rabatte, Taufen...), 4
große Veranstaltungen für Schulen und 1 Spezialveranstaltung für behinderte Kinder, die
„Traumnacht”. Von insgesamt 82 Tausend Besuchern kamen fast elf Tausend Besucher
gezielt zu diesen Veranstaltungen.
Hohe Besucherzahlen konnte im vergangenen Jahr auch die ZooSchule verbuchen, die
mehr als dreitausend Schüler begrüßen durfte. Im Laufe des Jahres erweiterten die Lehrer
der ZooSchule das Programmangebot um vier neue Bildungs- und Erlebnisprogramme
und begleiteten insgesamt 40 Kinder durch verschiedene Kurse, in denen die Kinder zum
Beispiel die Grundlagen der Tierpflege lernen, neue Informationen erhalten, Ausflüge unternehmen und Spiele spielen.
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Genauso wie in den vergangenen Jahren unterstützte der Zoo Děčín auch in diesem
Jahr die EAZA-Kampagne, die diesmal auf den Schutz der europäischen Raubtiere ausgerichtet war. Im Rahmen der Kampagne hatte der Tiergarten einige Gewinnspiele veranstaltet und viele Veranstaltungen organisiert, die den Besuchern diese Problematik auf
ungezwungene Weise näherbrachten. Auf das Konto der Kampagne zahlte der Zoo Děčín
1,106.54 € ein.
Gute Zusammenarbeit gab es auch mit den Medien. Großes Interesse anm Geschehen
im Zoo zeigten folgende Medien: Deník, MF Dnes, Blesk, Týdeník Princip, Zpravodaj Města Děčína, Enter, DC-Servis, Kultur- und Sportkalender Euroregion Elbe/Labe, Koktejl,
Šíp, Aha!, Sedmička, In Magazín, Tina, das Touristenmagazin Wohin in Tschechien, TV
Nova, TV Prima, TV R1 Lyra, Hitrádio FM, Tschechischer Rundfung Nord, Rádio Blaník,
aber auch ausländische Medien. Im Laufe des Jahres wurde in Zusammenarbeit mit dem
Nachrichtenportal idnes.cz die Online-Übertragung der Schnee-Eulen-Brut gestartet.
Seit 2009 hat der Zoo Děčín ein eigenes Profil auf www.facebook.com. Hier informieren
wir unsere Fans regelmäßig über das aktuelle Geschehen im Zoo – Sie finden hier alle Neuigkeiten aus dem Leben der Tiere, Informationen zum Programmangebot und Dienstleistungen für die Besucher, Umfragen, Fotos, Videos usw. Den Link finden Sie auf: www.facebook.com/zoodecin.
Alena Houšková
media@zoodecin.cz
specialistka pro mediální a informační činnost

Dětská kontaktní zoo: ovce ouessantská a prase domácí mini
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Summary

The year 2009 was above all a jubilee year for the Děčín Zoo. We celebrated the 60th anniversary of opening the zoo to the public and the entire year was devoted to celebrations. We
served up a rich program to the visitors, of which there were more than 82 thousand, and of
course we tried to improve the lives of our animals. The best improvement was made to the
benefit of the Crested Macaques who, after 13 years, saw the opening of a spacious natural
outdoor run with many climbing frames and rope courses. They are separated from the visitors just by a water barrier from one side. So all visitors can observe from the wooden terrace the merry romping of the largest breeding group of Crested Macaques in the Czech Republic. In relation to building this new exposition, the old indoor monkeys' home has been
reconstructed.
During the year 2009 we welcomed many baby animals to the world. The most successful
breeds included for example Desmarest's Hutia, Northern Hawk Owls, Black-crowned
Night Herons, wildcats or Big Hairy Armadillos. We also enjoyed newly imported animals
like the Bolivian Night Monkey, Big Hairy Armadillo and Chinese Muntjac. As breeding
animals is not just a joy, but it includes sad news too, we also experienced a sad event in our
zoo. At end of the year we lost a rare Mountain Anoa bull, ending our breeding of this animal. The Děčín Zoo had been breeding these highly endangered animals for more than 10
years. The last two bulls in Europe are bred in Krefeld Zoo in Germany and importing of
new animals from the Philippines is practically impossible.
The Děčín Zoo was also successful in acquiring grants in the year 2009. We succeeded in
collecting finances for the following projects: Information system of the Czech-Saxon Switzerland Exposition, ZooSchool 2009 – European Carnivore Campaign and also the Tarsius project focused on research and protection of the Philippine Tarsier. The Děčín Zoo supports it as an in-situ project. More information about the project is available at www.tarsiusproject.org.
The Visitor Services Centre preparing the program for visitors organised 12 major events
for the public in total in the year 2009 (the most popular and best attended as always were
the Children's Day and the Haunted Zoo events), 6 lectures, 16 minor events (area-related
competitions, discounts, christenings), 4 major events for schools and 1 special event for
handicapped children called Night of Dreams. Of the total number of visitors (82 thousand), almost 11 thousand visited the events.
Also our ZooSchool can be proud of the high number of visitors in the last year; more than
three thousand schoolchildren visited the ZooSchool. During the year, the ZooSchool teachers expanded the program offer with four new educational & experience programs and
showed 40 interest groups to children; in these groups the children can learn the basics of
animal care, get new information, take trips or enjoy competitions.
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As in previous years, the Děčín Zoo supported the EAZA campaign, this year focused on
the protection of European carnivores. It announced several competitions as a part of the
campaign and prepared many events, through which the visitors were informed in an informal manner about the respective issue. The Děčín Zoo contributed EUR 1,106.54 to this
campaign's account.
We were also successful in cooperating with the media. The following media showed significant interest in the events in the zoo: Deník, MF Dnes, Blesk, Princip Weekly, City of Děčín Bulletin, Enter, DC-Servis, Culture and Sports Calendar of the Elbe/Labe Euroregion,
Koktejl, Šíp, Aha!, Sedmička, In magazine, Tina, Kam po Česku tourist magazine, TV Nova, TV Prima, TV R1 Lyra, Hitrádio FM, Czech Radio North, Blaník radio, and also the foreign media. During the year, we succeeded in starting the online broadcast of Snowy Owl
brood hatching. Since the year 2009, the Děčín Zoo has also had a place on the web portal of
www.facebook.com. We regularly inform our sympathisers about the latest events in our
zoo – all the news from the life of the animals appears there, as well as information about the
program, about visitor services, opinion polls, photographs, videos, etc. The link is available at the address: www.facebook.com/zoodecin.
Alena Houšková
media@zoodecin.cz
specialistka pro mediální a informační činnost

Lama krotká / Lama glama / Lama / Llama
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sponzoři
adoptivní rodiče
v roce 2009

sponsors
adoptive parents
in 2009

Sponsoren
Adoptiveltern
im 2009

DÁRCE
SPONZOR

ZVÍŘE
ANIMAL

Abrtovi Marek a Jana
AK Děčín
Becanovi - rodina
Bednarski Reiner, MVDr.
Bejšovec Richard ml.
Bendovi - rodina
Bernardovi Miloslav a Miloslava
Bernardovi Miloslav a Miloslava
Bláhová Alena a Dlouhý Jan
Bojanovi - rodina
Čejková Mahulena, MUDr.
Čekal Martin
Červenka Jan, JUDr.
DeCe COMPUTERS s. r. o.
DeCe CONSULT s. r. o.
Doležal Vladimír
Drozdovi Petra a Václav
Drozdovi Petra a Václav
Forening Dansk-Tjekkisk
Fraňková Miloslava
Granátová Jitka
Granátová Jitka
Granátovi - rodina
Hejdukovi - rodina
Homolová Klára
Homolová Libuše, Dunovský Jan,
Homolová Klára a Dunovský Čeněk
Iniciative für Zoo Děčín
Jakobsen Gitte a Jens
Jakubcovi - rodina
James Georgina
Jana Hrdličková - Oční optika a.s.
Janoutová Jana a Kunst Jiří
Jetel Petr
Kadlecová Veronika a Aulický Petr
Kadlečková Marie
Karate klub Děčín

želva nádherná
kakadu žlutolící sumbský
kakadu žlutolící sumbský
jezevec lesní
vlk eurasijský
kvakoš noční
sklípkan bělopýřitý
sklípkan Smithův
sýček obecný
kočkodan černolící
kachnička mandarínská
medvěd grizzly
kapybara vodní
koza domácí
koza domácí
sýček obecný
papoušek vlnkovaný
sovice krahujová
kamzík bělák
želva nádherná
kočka rybářská
medvěd malajský
sova pálená
zmije obecná
mlok skvrnitý
ropucha obecná
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samostatný seznam
veverka obecná
želva nádherná
mýval severní
kakadu brýlový (3x)
hrdlička čínská 2x
srnec obecný
babirusa celebeská
želva černavá
čáp bílý

HODNOTA DARU /Kč/
GIFT /in Kč/

520,00
2 530,00
3 000,00
3 550,00
2 000,00
900,00
520,00
520,00
800,00
2 000,00
1 000,00
3 000,00
1 500,00
5 080,00
5 080,00
690,00
540,00
1 270,00
6 790,00
520,00
1 000,00
1 000,00
700,00
1 000,00
520,00
520,00
47 552,98
2 684,23
520,00
3 680,91
10 650,00
1 040,00
5 000,00
520,00
1 000,00
1 560,00

sponzoři
adoptivní rodiče
v roce 2009

sponsors
adoptive parents
in 2009

Sponsoren
Adoptiveltern
im 2009

DÁRCE
SPONZOR

ZVÍŘE
ANIMAL

Kasík Martin a Milotová Veronika
Klauß - Familie
Klub českých turistů
Klub Kuniček a Kačera
Koštejnovi Zoe, Tobiáš, Zlata a Dušan
Kraus Jiří
Kreuter Jakub Mgr.
Kreuterová Jitka, MUDr.
Kreuterová Jitka, MUDr.
Krnoš Michal
Kubíčková Alice
Kubinec Marián
Kupková Zuzana a Břečka Zdeněk
Langpaulová Lucie
Lauková Milada
Lauková Milada
Lukešová Jana
Martínková Věra
Milota Ladislav
Milotová Veronika a Kasík Martin
MŠ Bratří Čapků, Česká Lípa
MŠ K.H.Borovského, Děčín
MŠ Palackého, Česká Kamenice
MŠ Riegrova, Děčín
Němčík Radomír
Norkovi - novomanželé
Novák Radim
Paraska Michal
Parýzková Naďa a Švec Pavel
Patočka Tomáš, Ing.
Plechatá Elena
Puffovi - manželé
Rasch - Familie
Rokosovi - rodina
Rosulek Martin
Rošlapil David
Rumburské děti

sýček obecný
kočka divoká
čáp černý
kuna skalní
orlície bornejská
kulíšek nejmenší
majna Rothschildova
psoun prériový
veverka prévostova
strašilky
osel domácí
medvěd grizzly
krkavec velký
margay
puštík obecný
ropucha obecná
želva anamánská
papoušek vlnkovaný
krkavec velký
veverka obecná
mýval severní
makak chocholatý
sýček obecný
mýval severní
kvakoš noční
norek evropský
kapybara vodní
nandu pampový
mravenec lesní
medvěd hnědý grizzly
sovice krahujová
sklípkan potulný
kalous ušatý
vlk eurasijský
mýval severní
jezevec lesní
medvěd grizzly
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HODNOTA DARU /Kč/
GIFT /in Kč/

520,00
4 921,00
1 560,00
2 630,00
1 500,00
520,00
1 340,00
3 840,00
3 840,00
520,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 400,00
600,00
600,00
540,00
900,00
520,00
1 500,00
3 119,00
520,00
2 800,00
900,00
3 000,00
10 000,00
2 290,00
500,00
520,00
520,00
520,00
1 270,00
3 000,00
600,00
1 000,00
11 364,00

sponzoři
adoptivní rodiče
v roce 2009

sponsors
adoptive parents
in 2009

Sponsoren
Adoptiveltern
im 2009

DÁRCE
SPONZOR

ZVÍŘE
ANIMAL

Rupp Jiří
Růžičková Jiřina
Sbor dobrovolných hasičů, Krásná Lípa
Sbor dobrovolných hasičů, Krásná Lípa
Sedláčková Hana
Seidlovi - rodina
Skalských Dana a Milan
Sokolář Petr
SŠ řemesel a služeb, p. o.
Stejskal Jiří
Svoboda Martin, Bc.
Špáta Radek
Štercl Daniel
Vavřičková Jaroslava
Voborská Kateřina s tatínkem
Volešákovi Irena a Aleš
Vrábelovi - rodina
Základní škola praktická, Benešov n./Pl.
Zichová Elena
Zichová Lucie
ZŚ a MŠ Dobkovice
ZŠ a MŠ Petrovice okr. Ústí n/ L, p.o.
ZŠ a MŠ Školní ul., 5.B, Děčín VI
ZŠ Gen. Svobody, Nový Bor
ZŠ Horní Beřkovice
ZŠ Klášterec nad Ohří
ZŠ Komenského nám., Děčín I.
ZŠ Rumburk
ZŠ Tyršova, Rumburk

jezevec lesní
3 000,00
psoun prériový
2 000,00
papoušek vlnkovaný
540,00
želva nádherná
520,00
kočka divoká
1 000,00
kvakoš noční
1 000,00
sova pálená
1 270,00
sokol stěhovavý
520,00
klokan parma
5 000,00
vlk eurasijský
6 500,00
psoun prériový
3 840,00
mlok skvrnitý
520,00
sovice sněžná
2 300,00
labuť koskoroba
1 000,00
puštík obecný
1 270,00
veverka obecná
1 000,00
sýček obecný
2 000,00
krkavec velký
900,00
sovice krahujová
520,00
sovice krahujová
520,00
kalimiko
690,00
sýc rousný
690,00
puštík obecný
1 270,00
kotul veverovitý
1 362,00
kakadu sumbský žlutolící
1 500,00
mýval severní
3 550,00
kalimiko
6 112,00
puštík bělavý
placeno v roce 2007
papoušek vlnkovaný
540,00
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HODNOTA DARU /Kč/
GIFT /in Kč/

Samostatný seznam adoptivních rodičů
v rámci projetu „Initiative für Zoo Děčín“,
celkem darováno Kč 47.552,98
DÁRCE
SPONZOR

ZVÍŘE
ANIMAL

Ahlswede Hannelore a Rüdiger
Böser Thoralf
Eule Dieter (Ehepaar)
Eule Ingeborg
Flade Egon a Christine
Hensel Klaus
Knöckel Ingeborg
Koll Johannes
Krupa Jana
Löbel Kerstin
Medger Doreen
Niklas Barbara
Schill Martina
Schramm Katrin

Želva nádherná
psoun prériový
výr velký
sovice sněžná
jezevec
ara vojenský
seriema rudozobá
liška obecná
kvakoš noční
čáp bílý
strašilky
čáp černý
hrdlička vínorudá
sýc rousný

HODNOTA DARU /€/
GIFT /in €/

20,00
135,00
86,00
86,00
233,00
50,00
65,00
133,00
28,00
50,00
20,00
55,00
20,00
25,00

Dlouho očekávané mládě osla domácího / Equus asinus f. domestica / Hausesel /D onkey
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Samostatný seznam adoptivních rodičů
v rámci projetu „Iniciative für Zoo Děčín“,
celkem darováno Kč 47.552,98
Schulze Barbara, Dr.
Städtepartnerschaftsverein Pirna e.V.
Stransky Günter
Ulbig Markus, Rebekka a Josef
Ulbig Markus, Rebekka a Josef
Ulbig Markus, Rebekka a Josef
Wünsche Dieter
Wünsche Dora

lama krotká
ara rudobřichý
mýval severní
kočka rybářská
králík divoký
želva nádherná
kvakoš noční
krkavec velký

80,00
95,00
100,00
313,00
21,00
16,00
34,00
28,00

Přehled „adoptivních rodičů“,
kteří mají vystavenou smlouvu o reklamě:
DÁRCE
SPONZOR

ZVÍŘE
ANIMAL

DeNas Děčín s.r.o.
Design
Lovochemie, a.s.
Lovochemie, a.s.
Lovochemie, a.s.
Lovochemie, a.s.
Martin Rosulek - ROSSERVIS
TONDACH Česká republika s.r.o.

klokan parma
koza domácí
kůň domácí - hucul
mangabej černý
medvěd grizzly
rys ostrovid
rys ostrovid
sova pálená

HODNOTA DARU /Kč/
GIFT /in Kč/

6 664,00
7 140,00
12 590,00
jedna smlouva
jedna smlouva
jedna smlouva
10 115,00
1 270,00

ostatní dary - příspěvky na zvířata
JMÉNO

MĚSTO

Miloslava Janská
návštěvníci zoo

Benešov nad Ploučnicí
x

ČÁSTKA/Kč/

2 400,00
16 611,00

ostatní dary
JMÉNO
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MĚSTO

POPIS DARU

Zahradní centrum v Děčíně BH s.r.o.
Alcan Děčín Extrusions s.r.o.
Milada Lauková

Děčín, IČ:27336182
Děčín, IČ: 18380654
Most

Řeznictví Gusto

Č. Kamenice, IČ: 25406442

Silisan spol. s r.o.

Děčín, IČ: 18383912

ceny do soutěže –
2.491,00 Kč
10.000,00 Kč
500,00 Kč
občerstvení –
3.431,00 Kč
dárky (bonbony) –
3.440,54 Kč

Zvláštní poděkování
Special thanks to
Ein besonderes Dankeschön
Statutární město Děčín – poskytnutí příspěvku na provozování zoologické zahrady
Statutary Town Děčín – a contribution to support the zoological garden operation
Statutarische Stadt Děčín – Fördermittel für den Betrieb des Zoo's
Ministerstvo životního prostředí ČR – poskytnutí příspěvku na provozování zoologické zahrady
Ministry of Environment of Czech Republic – a contribution to support the zoological garden
operation
Umweltministerium der Tschechischen Republik – Fördermittel für den Betrieb des Zoo's
Město Pirna – zajištění organizace adopce zvířat na německé straně
Pirna Town – A provision of animal adoption organizational and financial issues on the German
side of the border
Stadt Pirna – Organisation der Tieradoption auf deutscher Seite
Ministerstvo životního prostředí ČR, odbor propagace
– poskytnutí filmů na akci „Ekologie pro všechny“
Ministry of Environment of Czech Republic, department of public relations
– a contribution of films for event – „Ecology for everyone“
Umweltministerium der Tschechischen Republik, Abteilung der Propagation
– die Zuwendung des Filmes für Aktion „Ökologie für jeden“

Díky!
Danke!
Thanks!

Pásovec štětinatý/ Chaetophractus villosus / Borstengürteltiere / Big Hairy Armadillo
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Zvláštní poděkování
Special thanks to
Ein besonderes Dankeschön
Lesní úřad Děčín, p.o. – bezplatné poskytování materiálu pro úpravu expozic
Děčín Forest Office – A provision of material for exhibit design free of charge
Forstamt Děčín – kostenlose Bereitstellung von Material für die Ausstellungen
VZP ČR, Alcan Děčín Extusions s.r.o., RYKO plus spol. s r.o., FIEGE s.r.o.,
Inpeko, spol. s r.o., P & K Lahůdky s.r.o., Silisan s.r.o., ZUŠ Děčín, HC Děčín,
DeCe Computers s.r.o., DDM Březiny, Envirocont s.r.o., H+M Děčín s.r.o., Limma Food s.r.o,
Řeznictví GUSTO Česká Kamenice, Velkoobchod – hračky a dárkové zboží – Ing. Barvíř,
Střední lesnická škola Šluknov
- finanční a materiální podpora uspořádání 6. ročníku večera pro chronicky nemocné a zdravotně
znevýhodněné děti „Noc snů – Dreamnight at the zoo“
- a financial and material support of the sixth „Dreamnight at the zoo“ evening implementation
- finanzielle und materialle Untestützung beim 6. Abend für chronisch kranke und behinderte
Kinder „Traumnacht – Dreamnight at the zoo“
Inpeko, spol. s r.o.
– zdarma dodání koblih a cukrovinek na akce pro veřejnost
– doughnuts and sweets provided free of charge for a public events
– kostenlose Lieferung von Krapfen und Süssigkeiten für Besucher von Veranstaltungen
Základní umělecké škole Děčín/General Arts School Děčín/Kunst-Grundschule Děčín
- bezplatné konzultace a pomoc při vyhodnocení výtvarných soutěží, bezplatné provedení malování na obličej
- consultations and assistance with the valuation of arts competitions free of charge, face painting free of charge
- kostenlose Konsultationen und Hilfe bei der Auswertung von Kunstwettbewerben, kostenlose
Durchführung der Gesichtsbemalung
DDM Březiny/Březiny Youth Centre/Kinder- und Jugendhaus Březiny
- 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
Jiří Honzátko, fotograf/Photographer/Fotograf
– bezplatné pořízení fotografií z děčínské zoo
– photos from the Děčín Zoo free of charge
– kostenlose Erstellung von Fotografien aus dem Zoo Děčín
Zoo Liberec, Zoo Praha, Ekocentrum při Magistrátu města Děčín, Útulek pro opuštěná zvířata
– za volný vstup pro děti ze ZooKroužku
– free admission for children attending the ZooClub
– freier Eintritt für Kinder aus dem Zoo-Interessenkreis
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Zvláštní poděkování
Special thanks to
Ein besonderes Dankeschön
Milan Figedi
– za vstřícnost při výlepu plakátů
– for helpful with fly post up
– für den entgegenkommenden Zutriit mit Plakate ankleben
Dobrovolníci/Volunteers/Freiwilligen
– za pomoc při organizování akcí pro veřejnost
– for helping with organising the events for visitors
– für die Hilfe mit Organisirung des Aktions für Besuchern

Dar od německých adoptivních rodičů z Pirny
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Na shledanou!
Auf Wiedersehen!
Goodbye!

Medvěd grizzly / Ursus arctos horribilis / Grizzlybär / Grizzly Bear
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ZOO

ěčín

je členem těchto mezinárodních organizací:

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

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

