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TISKOVÁ ZPRÁVA

Olomouc 1. 12. 2020

HVĚZDA V ZOO ZVĚSTOVALA DOBRÉ ZPRÁVY.
ZAHRADA SE VE ČTVRTEK OTEVÍRÁ!
Poslední listopadový den před vchodem do Zoo Olomouc přistála hvězda. Jedná se v pořadí o třetí hvězdu, které
se v Olomouci začaly záhadně objevovat. Samy o sobě hvězdy na sociálních sítích říkají: „Je nás šest hvězd
s posláním. Budeme se rozsvěcovat během adventu po Olomouci tam, kde je třeba zázraku“. Třetí hvězda uvádí,
že nese jméno Přátelství a přistála v zoo proto, neboť ji bylo smutno z toho, že před rokem zahradě ublížila
vichřice a letos ji koronavirus připravil o mnohé návštěvníky. Hvězda se tak rozsvítila na znamení přátelství
k lidem, zvířatům a přírodě. Vyslala svůj kouzelný svit lidem dobré vůle posílený silou adventního času a hned
v pondělí do zoo zavítala návštěva. Známý michelinský kuchař Roman Paulus a restaurace Lobster vyslyšeli volání
hvězdy a do zahrady přinesli zvířatům jablíčka, zaměstnancům, kteří o ně neustále bez ohledu na covid pečují,
pak vánoční menu a cukroví. „Chtěli jsme podpořit a potěšit naše přátele v této nelehké době a vyslyšet tak
hvězdu přátelství, která pro nás znamená sounáležitost v době, která nám všem nepřeje,“ uvedl známý šéfkuchař
Roman Paulus. Hvězda tak splnila své poselství a bude moci předat vládu své čtvrté sestře. Kde se asi objeví příště
a co přinese? To zůstává prozatím zahaleno tajemstvím. Zřejmé však je, že se Zoo Olomouc pro své návštěvníky
otevře již tento čtvrtek. Že by za tím stála hvězda…?

OTEVŘENÍ ZOO
Zoologická zahrada Olomouc se pro veřejnost otevře 3. 12. 2020 od 9:00 hodin. Předpokládáme, že kapacita
mimosezónního období nemůže být téměř s jistotou překročena, i přesto je ale podle písemného usnesení vlády
stanovena maximálním počtem osob, který se v daný okamžik smí setkat. V případě olomoucké zoo se jedná o 3 000
návštěvníků. Současně s ním bude potřeba respektovat počet návštěvníků v prostorách pokladen a v pavilonech.
V důsledku jejich odlišné výměry je tento počet různý a bude vyznačen při vstupu do dané budovy. Pokladny do
zoo budou otevřeny. Online mohou návštěvníci zakoupit dárkový poukaz - vstupenky s roční platností, či roční
rodinné vstupenky na 10 jednotlivých vstupů. Z provozoven gastra se tradičně v zimním období otevře Restauraci
Pod Věží, která se bude řídit pravidly nařízenými vládou. Žádná z plánovaných akcí v měsíci prosinci se prozatím
realizovat nebude, kromě dárku v podobě dětského vstupného pro všechny návštěvníky na Štědrý den.
Neznamená to však, že vývoj situace nepřinese ještě nějaké změny. Proto, prosíme, sledujte naše webové stránky
www.zoo-olomouc.cz.
Zoo Olomouc tímto děkuje všem, kteří nás v tom nenechávají samotné, všem, kteří přijdou, restauraci Lobster
a panu Paulusovi za přiblížené poselství Vánoc, zřizovateli za stálou podporu a Krizovému štábu ORP Olomouc za
nepřetržitou informovanost i ochotu.
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