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LIDÉ DAROVALI ZVÍŘATŮM NEUVĚŘITELNÝCH 7 642 246 KČ
Sponzorské dary z adopce zvířat za rok 2021 dosáhly nečekané výše. Oproti předchozímu roku došlo k navýšení
adopcí o 338 % díky příspěvkům poskytnutých našimi příznivci. Zoo vystavila i rekordní počet darovacích smluv,
a to 3,4 tisíc. „Děkujeme všem, kteří jste nám pomohli pro všechny těžké období překonat. Peníze byly postupně
využívány ve prospěch zvířat, na jejich krmení, péči a zajištění jejich veškerých životních potřeb. Díky vaší pomoci
jsme nebyli nuceni snížit úroveň péče o zvířata, která se nám odměnila četnými odchovy mláďat,“ uvádí ředitel
Zoo Olomouc Dr. Ing. Radomír Habáň.
Adopce zvířat
Věcné dary v hodnotě
Krizový účet
DMS
Pokladnička „mincotoč“
Mám v péči

7 396 820 Kč
245 426 Kč
117 171 Kč
35 148 Kč
169 309 Kč
310 450 KČ

NEŠLO JEN O PENÍZE, K ČÁSTKÁM VEŘEJNOST PŘIPISOVALA TŘEBA TOTO:
„Milý plameňáku, přijedu se na Tebe podívat, až otevřete. Lili“
„Alespoň na oběd … držte se.“
„Nejen na variho, ale pro celou Zoo.“
„Prosím, držte se v těchto nelehkých časech! Jednou bude zase líp, a ač už naše děti odrostly, určitě se k Vám zase
přijdeme podívat a podpořit Vás.“
„Je mi ctí a potěšením …“
„Pomáháme surikatám z lásky.“
„Ať žijí bílí vlci.“
„Vybral jsem si vlka, ale využijte peníze dle svého uvážení, kde to bude nejvíce potřeba.“ „Jsem moc rád, že můžu
pomoci naší oblíbené Zoo.“
„Děkuji za vše, co pro zvířata děláte, abyste udrželi zoo v chodu i pro další generace. Velké díky Vám všem.“
„Vydržte!“
„Zvládněte to, držím palce.“
„Přeji brzké otevření a těšíme se na vás.“
„Přeji vám hodně sil.“
„Dobrou chuť.“
„Bojujete za život zvířat, držím Vám palce!“
„Hodně sil.“
„Pomáhám s láskou.“
„Přeji z celého srdce, co nejvíce štěstí a trpělivosti v této bláznivé době. Držte se a nedejte se.“
„Celá rodina vám a všem zvířátkům přeje hodně štěstí a brzké otevření pro veřejnost.“
„Máme Vás rádi. Vydržte.“
„Doufám, že Vám tato skromná částka alespoň trochu pomůže a zdravíme všechna zvířátka!“
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