
 

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. 12. 2022 

 

VE STÍNU S LUCIÍ ČIŽMÁŘOVOU, TERÉNNÍ ZOOLOŽKOU ZOO OLOMOUC 
 
Včera měl premiéru snímek z dokumentární série "Ve stínu". V prvním díle druhé série se představila Lucie 
Čižmářová, terénní zooložka Zoo Olomouc, enviromentální fotožurnalistka a spoluzakladatelka The Kukang 
Rescue Program - program na ochranu a boj proti ilegálnímu obchodu s ohroženými druhy zvířat a ochranu 
outloňů v Indonésii, na ostrově Sumatra. „Byla bych strašně ráda, kdybych si jednou řekla že je všechno 
zachráněné a že už nemám co dělat, ale nevím jestli tahle vidina je vůbec reálná. Asi ne," uvádí. "Ve stínu", je 
dokumentární série, která poukazuje na významné ale ve stínu schované osobnosti regionu, které svou prací 
přesahují hranice státu a kontinentu. Letos se její tvůrci Jakub Plánka a Marek Pešl zaměřili na enviromentální 
témata. "Toutou cestou chceme ukázat, jak je Olomouc pestré město na talentované lidi, zapálené pro svou práci, 
která je i jejich koníčkem a posláním," dodávájí autoři. Natáčení probíhalo v Pevnosti poznání, na přírodovědecké 
fakultě UPOL a v Zoo Olomouc. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUCIE NESTOJÍ VE STÍNU 
Lucie ve svém dokumentárním snímku zmíní své začátky se zvířaty na rodinném hospodářství a následně prozradí jak se ke své 
práci pro ochranu outloňů dostala, a jak je to s ostatními zvířaty na indonéském ostrově Sumatra.  
Poví nám také o programu Ukradená divočina, který se zaměřuje na ilegální obchod se zvířaty nejen v zahraničí, ale i v České 
republice, a jak se může stát, že obchodování se zvířaty může být na podobné úrovni jako obchod s drogami či zbraněmi. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=RZB3blbCCQ8&t=56s 
 
 

PŘÍŠTĚ UVIDÍTE 
Další díl bude mít premiéru během prvního měsíce roku 2023 a představíme divákům Jana Kirnera, který pracuje na pozici 
zoologa v Zoo Olomouc a v rámci své práce navštívil Somaliland (neuznaný stát na území severního Somálska), kde pomohl 
založit záchrannou stanici a naučil domorodce, jak se zvířaty správně pracovat.  
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