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TISKOVÁ ZPRÁVA Olomouc 13. 11. 2019 

ZOO OLOMOUC MÁ ZA SEBOU PRVNÍ VÝSADBU STROMŮ,             
SK SIGMA OLOMOUC PŘIJELA KOMPLETNÍ. 

Těžko bychom v pondělí 11. 11. hledali mezi fotbalovým klubem SK SIGMA OLOMOUC chybějící postavu. Výsadby 
stromů se zhostila se ctí a silou. „Tímto děkujeme, že nás v tom po vichřici kluci nikdy nenechali a na každou 
žádost o pomoc reagovali velkou podporou,“ děkuje ředitel Zoo Olomouc Dr. Ing. Radomír Habáň.  Při výsadbě 
nechyběli ani malí fotbalisté, kteří byli sice menší než lopata sama, ale pracovali náramně. Sigma olomoucké 
zahradě po ničivé vichřici vrátila celkem 5 stromů.  

SRDCE OLOMOUCE BIJE I PRO ZOO 
V den, kdy sázela Sigma, se dostavila i paní Bohumila Vodrážková. Na otázku, proč se pro tento počin rozhodla, se 
jí oči zalily slzami, ukázala na svou dceru a vnučku, poté na planinu, kde kdysi stával les, a řekla jen prosté: “Tak 
proto.“ Další lidé mají v úmyslu sázet stromy třeba pro své děti a každým rokem si fotograficky dokumentovat, jak 
roste nejen jejich ratolest, ale i strom. Příběhů je celá řada. Kytaru za rýč vymění i třeba Janek Ledecký, výsadbu 
podpoří město Olomouc, umělci z Moravského divadla Olomouc, olomoucká televize ZZIP, Technické služby města 
Olomouce, Knihovna města Olomouce, Flora Olomouc, sportovci z SK Sigma Olomouc, Cinestar Olomouc, Kino 
Metropol, Premiere Cinemas Šantovka, a mnoho dalších. 
 
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. Zvířata mají své domovy a výběhy 
již opravené. A stromy? Díky vám se mohou do zoo vrátit. Vysaďte si svůj strom ve dnech 17. 11., 22. 11. nebo 26. 
11. 2019. Vaše jméno zůstane v letokruhu zoo už napořád. Výše ceny stromu se odvíjí od jeho stáří a je stanovena 
částkami 2.500,-, 5.000,- nebo 10.000,- Kč. Děkujeme vám všem. Podrobnější informace o projektu „VRAŤME 
STROMY DO ZOO“ na: marketing@zoo-olomouc.cz 
 
17. 11. 2019, výsadba 10:00 - 15:00 
22. 11. 2019, výsadba 10:00 - 15:00 
26. 11. 2019, výsadba 10:00 - 15:00 

 
VÝBĚR A KOUPĚ STROMU ZDE 
https://www.ticketportal.cz/event/VRATME-STROMY-DO-ZOO?idp=1345703 

Děkujeme 

Iveta Gronská 
tisková mluvčí, marketing 
+420 608 101 325 
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