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TISKOVÁ ZPRÁVA Olomouc 27. 3. 2019 

DMS PRO MĚSÍČNÍ KRAJINU V ZOO OLOMOUC  

Krizový účet, pokladničky v areálu a nyní i dárcovské DMS. Tím vším se snaží Zoo Olomouc vrátit svému lesu opět 
život. V noci z 10. na 11. března, kdy udeřila vichřice Eberhard, přišla Zoo Olomouc o své lesní království. Větrem 
lehlo cca 800 stromů. „Během prvních dvou dnů, kdy byla zahrada uzavřena, se s pomocí dřevorubeckých firem 
podařilo odstranit nebezpečné polomy a zahrada tak velmi rychle otevřela své brány veřejnosti,“ popisuje situaci 
Ing. Karla Břečková z marketingového oddělení. Výkon Harvestoru, který si spokojeně denně plive do dlaní                
s partou dřevorubců, je odzbrojující. Dnes část zahrady připomíná měsíční krajinu. Některé zničené výběhy jsou 
osiřelé, zvířata vzala zavděk menšími a dočasnými, některá jako třeba 3 kozorožci se stále ještě do zahrady 
nevrátila a pobývají v přilehlých lesích. Zahrada však mobilizuje veškeré síly a snaží se o znovuvzkříšení celého 
areálu. „Velmi nás těší projevy solidarity veřejnosti a přicházející nabídky pomoci. Lidé z celé republiky reagují na 
zprávy o tom, jak jsou určité části jejich oblíbené zoo zpustošeny. Využívat pomoci dobrovolníků začneme hned, 
jakmile to bude možné s ohledem na bezpečnost a pracovní chod zahrady,“ komentuje zájem lidí ředitel Zoo 
Olomouc Dr. Ing. Radomír Habáň.  

 
DMS 
Dárci mohou přispět na obnovu výběhů a opravy ubikací zvířat prostým odesláním SMS zprávy z mobilního telefonu.  
Dárcovské zprávy v hodnotě 30, 60 nebo 90 Kč je možné posílat na číslo 87 777 ve znění: 

 DMS ZOOOL 30 

 DMS ZOOOL 60 

 DMS ZOOOL 90 

KRIZOVÝ ÚČET 
Další možností pomoci je zaslání finanční částky v libovolné výši na krizový účet 182-1805657389/0800. 
 
POKLADNIČKY 
Pokladničky jsou umístěny v prostorách vstupu do zoo. Tam mohou přispět lidé přímo při své návštěvě. 
 

Dech sedmikrás v mlází se zatajil, kapela cvrčků má prozatím housle v pouzdře, a samotný král lesa? Ten vidí, co mu 
vítr vzal. Ale jsme tady my, lidé, kteří dokážeme uklidit spoušť a začít vysazovat stromy. A třeba vylezou i skřítkové… 
Děkujeme vám všem, kteří máte zoologickou zahradu už tolik let rádi.  

https://www.youtube.com/watch?v=Nqd6t1inhCg 

 
Iveta Gronská 
tisková mluvčí, marketing 
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