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TISKOVÁ ZPRÁVA Olomouc 29. 4. 2019 

POVICHŘICOVÉ PODĚKOVÁNÍ 

Zoologická zahrada v Olomouci by tímto ráda poděkovala za veškerou pomoc, které se jí dostává po ničivé 
březnové vichřici. Škody se vyčíslují, ale už dnes víme, že se dotýkají několika milionových hranic. Magistrát města 
Olomouce pomůže poničené zoo v důsledku vichřice částkou 5 milionů korun, veřejnosti osud zoo taktéž není 
lhostejný a díky laskavosti lidí je dnes na krizovém účtu zahrady cca 100.000,- Kč, na DMS kontě cca 80.000,-. 
„Jsem v tom velkém neštěstí, které poskytlo zahradu vděčný, že nám jde všem o jedno a dokážeme se semknout, 
když je potřeba, a společně zoo zachránit,“ dodává ředitel Zoo Olomouc Dr. Ing. Radomír Habáň. 

POMÁHAJÍ FIRMY, TELEVIZE, KINA, FOTBALISTÉ 
Společnost La Taupe, s.r.o., která pro zahradu realizuje nejen grafiku, nabídla nezištnou a rozsáhlou pomoc v rámci 
projektu Zachraňme zoo a přispěla i mnoha nápady, 20.000,- Kč poskytla firma Zafi a.s., mezi prvními aktivními 
pomocníky stáli i zástupci SK Sigma Olomouc, Olomoucká televize ZZIP, Premiere Cinemas Olomouc, Kino Metropol. 

 
HASIČI HASÍ SPOUŠŤ SPOLU S DOBROVOLNÍKY, ŠKOLAMI I HARVESTOREM  
Nechyběla ani Jednotka sboru dobrovolných hasičů Náměšť na Hané JPO II, Sbor dobrovolných hasičů Újezd, který 
navštívil zoo po kalamitě hned třikrát v týmu 54 lidí. Lesům města Olomouce, a.s. děkujeme za zajištění okamžité 
pomoci Harvestoru, odvoz vytěženého dřeva a štěpky z větví. Neméně děkujeme dobrovolníkům - fyzickým 
osobám, které zatím při třech brigádách významně pomohly s odklízením větví, žákům ZŠ Svatý Kopeček i žákům 
jiných škol za úklid výběhů.  

 
MÉDIA 
Velmi děkuji všem zástupcům médií, neboť vám nešlo o senzaci, ale o pomoc. Veřejnosti se tak vaší zásluhou dostalo 
surových, pravdivých zpráv, plných zájmu, zbavených všeho, po čem jste mohli sáhnout, ale díky dobrým vztahům 
i dobrému ve vás tak neučinili. Bylo a je mi ctí s vámi pracovat.  
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