
 

ZOOLOGICKÁ ZAHRADA OLOMOUC 
Darwinova 29, 779 00 Olomouc – Svatý Kopeček, Česká republika  

 

 

 

Telefon: 585 151 601 
GSM brána: 774 450 416 
E-mail: info@zoo-olomouc.cz 
Web: www.zoo-olomouc.cz 

 

Česká spořitelna, a.s. Olomouc 
Číslo účtu: 1805657389/0800 
IČO: 00096814 
DIČ: CZ00096814 

 

 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA Olomouc 30. 10. 2020 

DÁREK POD STROMEČEK – KÁVA NA OCHRANU OUTLOŇŮ 

Byť jsou vnitřní prostory výjimečné a bohulibě založené kavárny „Kukang Coffee“ pro své hosty uzavřeny                
a v provozu je pouze „okénko“, pomoc outloňům na Sumatře dokáže kavárna poskytnout i v tomto čase.                
A spolu s ní to svede každý. „Prostřednictvím e-shopu můžete kávou obdarovat své blízké a učinit tak ve 
prospěch dobré věci. Od příštího týdne jsme připravili i speciální vánoční edici balíčků s kávou, která, věříme, 
potěší nejen outloně. Samozřejmě neschází ani nejrůznější dárkové předměty spojené s touto problematikou,“ 
dodává ředitel záchranného projektu Kukang František Příbrský. 
 

NAPRAVENÍ PYTLÁCI 
Terénní tým na Sumatře je složený z teď již bývalých pytláků! Vypěstovaná káva se totiž od farmářů vykupuje za 
vyšší peníze, než za jaké by ji prodali na trhu. Cenu však podmiňuje i závazný slib o dodržení zákazu lovu 
ohrožených zvířat. Káva značky ‚Kukang Coffee‘ tak nejen podporuje místní obyvatele, ale současně přímo 
pomáhá chránit outloně, luskouny a další ohrožená divoká zvířata v lese v širokém okolí vesnice. Díky tomu bude 
tato oblast ležící na hranici chráněného území Leuser ještě lépe zabezpečena proti pytláctví před plánovaným 
vypouštěním outloňů rehabilitovaných v nzáchranném centru. 
 

 
KUKANG 
Organizace The Kukang Rescue Program (česky „záchranný program Kukang“) na ostrově Sumatra v Indonésii 
usiluje o ochranu chráněných outloňů a bojuje proti nelegálnímu obchodu se zvířaty.  
 

 

PARTNERSKÉ ZOO 
Dlouhodobou podporu aktivit záchranného programu Kukang i samotného projektu „Kukang Coffee“ poskytují také 
partnerské zoologické zahrady, konkrétně Zoo Olomouc, Zoo Ostrava, Zoo Liberec, Zoo Hodonín, Zoo Jihlava, Zoo 
Wroclaw, NaturZoo Rheine a Česká koalice pro ochranu biodiverzity (CCBC).  
 
 
Ať vám káva provoní vaše domovy! A ještě něco….děkujeme! 

 
Iveta Gronská 
tisková mluvčí, marketing 
+420 608 101 325 
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