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TISKOVÁ ZPRÁVA Olomouc 11. 12. 2019 

ZAMĚSTNANCI ZOO A POČASÍ ROZHODLI O DALŠÍCH STROMECH 

Ze slunečného počasí a pospolitosti zaměstnanců zahrady vzešel úplně obyčejný spontánní nápad. Vysadit další 
stromy v zoo. Při ranní poradě, která zhodnotila první etapu výsadby, vyvstala otázka, kdy sázet „vlastní stromy“. 
Původně se zvažoval jarní termín. „Když ale zaznělo „tak třeba teď“, zeptal jsem se, zda teď hned. Že vše může jít 
okamžitě, jsem se přesvědčil vlastně okamžitě. Během pár minut byli nachystáni kolegové a kromě finančního 
příspěvku přispěli i prací. Mnozí směnili kancelářské židle za rýč a musím říct, že jsem byl mile překvapen, za jak 
krátký čas jsme vysadili skutečně posledních 12 stromů,“ popisuje ředitel zoo Dr. Ing. Radomír Habáň.   

 

POKRAČOVAT SE BUDE NA JAŘE 
Spousta zájemců však zůstala za branou zahrady a stále se dotazuje, zda se bude sázet na jaře, zda mohou zakoupit 
strom v zoo. Rádi odpovídáme, že určitě ano. Možná se bude sázet v nepatrně jiném režimu, ale stromy k adopci 
určitě budou.  

 

KOLIK ZA KOLIK 
V březnu tohoto roku vichřice Eberhard razantně zasáhla do podoby olomoucké zoo, vyvrátila na osm set stromů   
a poskytla pohled na neexistující les. Škody se vyšplhaly do výše 10 milionů korun. Les se zpátky vrací. Největší 
zájem byl o stromy za 2.500,- Kč (30 ks), dále za 5.000,- Kč (16 ks) a prodaly se i za 10.000,- Kč (5 ks). Je tady však  
i cena nevyčíslitelná. A ta patří našim zahradníkům. Poslední měsíce jim připravily opravdu těžké chvíle.  
 
 

DOBROVOLNÍCI 
Nesázely se však pouze vzrostlé stromy, nýbrž i sazenice ze školky, s nimiž pomáhali dobrovolníci. Tímto děkujeme 
hasičům, skautům, rybářům, školám: Gymnázium Jakuba Škody Přerov, DDŠ Vyhlídka Šumperk, SŠŽTS Šumperk, 
Gymnázium Čajkovského, ZŠ Vítězná Litovel, Církevní gymnázium německého řádu, Sigmundova střední škola 
strojírenská Lutín. Ta sem poslala v několika termínech opravdu vydatné pomocníky.  
 

Tak na jaře, přátelé… 
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