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TISKOVÁ ZPRÁVA Olomouc 23. 4. 2021 
 

NEJEN POMOC DĚTÍ DOJALA CELOU ZOO 
"AHOJ, NEMÁM NIC DŮLEŽITÉHO, JEN..." 

Tato slova uvozovala email, který doputoval do Zoologické zahrady Olomouc. Psala ho paní učitelka. Pekaře 
provází od pradávna dobrý úmysl. Kdysi jeden pekařský učeň překvapil snad i samotného Mozarta. Při prodeji 
pečiva z nůše si na ulici notoval árii Non piu andrai z opery Figarova svatba. A Mozart? Při své první návštěvě 
Prahy stál dojatý opodál. Po přečtení emailu jsme si v zoo uvědomili, že není třeba naší citace, neboť řádky paní 
učitelky promluví k lidem i bez nás. Odzbrojují prostotou a tím, kvůli čemu člověk chce věřit, že je svět takový, 
jaký má být a v lidech bydlí dobro. Zoo Olomouc děkuje nadále nejen těmto dětem, ale i vám všem, kteří dodnes 
pomáháte a tvoříte její příběhy i budoucnost. Ať už jste jednotlivec, nebo třeba skupina, jež aukcí malovaných 
kamínků podpořila zoo už částkou 30.000,- Kč. Podobně jako kamínky probíhá i další aukce různých věcí, kterých 
jste ochotni se vzdát a výtěžek věnovat ve prospěch naší zoologické zahrady.   

MAIL 
"Ahoj, 
nemám nic důležitého, jen jsem ti chtěla předat info o hezké aktivitě jednoho z našich bývalých školkáčů. Teď už 
je třeťák a s bráchou předškolákem a dvěma děvčátky od sousedů vymysleli, že napečou housky a výdejním 
oknem je budou prodávat kolemjdoucím a penízky pošlou na zvířátko do zoo, když teď nemají na jídlo. Protože 
mají ochotné maminky, tak to opravdu zrealizovali, babička to rozšířila o jidáše, přidali i kávu a dětem juice               
a vybrali kolem 2800,-. Přišlo mi to hezké a potěšilo mě to, tak posílám dál. Hezký den. 
Vlaďka" 
 

PS - ADOPCE 
Na urychlení a zjednodušení systému ADOPCÍ pracujeme. Samotné nás mrzí, že čekáte déle, než byste si přáli. Je 
vás moc a my na to nebyli připraveni. Za to první vám denně děkujeme, za to druhé se omlouváme. Příště se          
s vámi podělíme o vaše vzkazy. Třeba mezi nimi naleznete i ten svůj.  
 

S úctou za celou zoo 

Iveta Gronská 
tisková mluvčí, marketing 
+420 608 101 325 
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