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TISKOVÁ ZPRÁVA Olomouc 17. 4. 2019 

VELIKONOCE V ZOO OLOMOUC 

Pašijový týden začal a Zoo Olomouc ve svých přípravách nezahálí. Velikonoční dílničky, tradice napříč světem          
i komentovaná krmení. To vše je náplní letošních Velikonoc v Zoo Olomouc. „Věříme, že chladnému počasí 
odzvonilo jako zvonům na cestě do Říma, letošní Velikonoce bude provázet jarní nálada a každý z návštěvníků si 
zde najde to své,“ zve na připravovaný program Ing. Karla Břečková z marketingového oddělení. A na co se mohou 
malí i velcí těšit?  
 
18. - 19. 4. (11:00-13:00)                

VELIKONOČNÍ DÍLNIČKY VE VSTUPNÍ BUDOVĚ 
Při velikonočních dílnách se ve čtvrtek a v pátek budou z přírodních materiálů vyrábět dekorace na sváteční stůl.  
 
20. - 21. 4. (10:00-15:00)            

VELIKONOČNÍ TRADICE V AREÁLU 
Příchozí do olomoucké zoo se během víkendu ocitnou u velebení tohoto svátku v nejrůznějších státech. V pěti 
workshopech v areálu zahrady lze poznat tradice z různých zemí světa. Nebudou scházet soutěže, bádání, tvoření 
a nepochybně zábava. No, schválně – víte, co se dělá o Velikonocích třeba v Norsku nebo na Filipínách?  
 
20. - 21. 4. 
KOMENTOVANÁ KRMENÍ  
Zvířata si dala večeři, nikoliv poslední, a chystají se na svou letošní premiéru komentovaného krmení právě                   
o Velikonocích. Zveme vás k veřejnému stolování v následujících časech: 
 
10:00 lemuři kata  
10:30 surikaty (KALAHARI) 
11:00 gepardi 
11:30 klokani, psouni 
12:00 velbloudi dvouhrbí 
12:30 kočkovité šelmy  
13:30 vlci 
14:00 makak červenolící 
14:30 medvěd baribal 
15:00 žirafa Rothschildova 
 

Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota, Velikonoční neděle… Zoo Olomouc je pro vás otevřena celoročně             
i v tyto zelenobílé velké dny. Na Boží hod velikonoční taktéž.   
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