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500 DOBROVOLNÝCH STUDENTŮ V ZOO 

Před koncem školního roku jsme do středoškolských školních lavic vyslali výzvu s prosbou o pomoc s následky 
vichřice Eberhard v areálu Zoologické zahrady Olomouc. Během měsíce června přijelo do zahrady nad 500 
dobrovolníků z řad studentů. Tímto děkujeme vedení škol, pedagogům a především studentům samotným za 
velký kus práce. „Vzhledem k vzrůstající vegetaci budeme s pracemi pokračovat na podzim. To, jak dnes vypadají 
paseky, předčilo mé očekávání. Děkuji nejen svému vytrvalému pracovnímu týmu, ale i jeho výrazné posile 
v podobě studentů, kteří přišli s myšlenkou a odhodláním zahradě pomoci,“ dodává vedoucí úseku péče o zeleň 
Robert Nádvorník.  

 
DĚKUJEME VÁM VŠEM 
A kdo si zaslouží poděkování? SŠ ŽTC Šumperk, Odborné účiliště a praktická škola Mohelnice, Gymnázium Lipník 
nad Bečvou, Střední zemědělská škola Přerov, Gymnázium Jakuba Škody Přerov, Švehlova střední škola 
polytechnická Prostějov, SOŠ Prostějov, Střední odborná škola podnikání a obchodu Prostějov, Slovanské 
gymnázium Olomouc, Gymnázium Hejčín Olomouc, Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, Střední 
odborná škola služeb, s.r.o. Olomouc. 
 

 
200 STUDENTŮ V JEDNOM AUTOBUSU?  
Největší nábor se podařilo vytvořit Slovanskému gymnáziu v Olomouci, díky nimž bylo potřeba si vyžádat i posilové 
linky u Dopravního podniku města Olomouce, kterému tímto děkujeme taktéž. Během 30 minut vyjely od 
vlakového nádraží směr Svatý Kopeček 3 autobusové linky, z toho jedna přímá, což bylo zásadní. Pedagogický sbor 
zmiňovaného gymnázia s sebou totiž přivezl téměř 200 studentů.  
 

 
ZOO DNES 
Olomoucká zahrada se už téměř vrátila do své původní podoby, některé výběhy dokonce vypadají po opravách 
lépe než před vichřicí. Zvířata jsou všechna ve svých domovech. Pouze škody zůstaly ve výši cca 10 milionů korun. 
Pomoc zahradě tedy stále trvá.  
 

Krásné prázdniny vám všem. 
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