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ZOO Zlín slaví
Před sedmdesáti lety, v květnu 1948, byla slavnostně
otevřena zoologická zahrada na Lešné. Od té doby
prošlo areálem téměř 19 milionů návštěvníků.

Oslavte s námi kulaté výročí. Od pátku 28. do neděle 30.
září bude v areálu zoo nachystána spousta překvapení a
zážitků. Podíváte se třeba do nepřístupných prostor zámku Lešná, pokřtíme mládě kasuára, naučíme Vás žonglovat,
promítneme dokument mapující 70 let zoo. Velkou oslavu
zakončí v neděli 30. září koncert kapely Fleret.
Zoo vznikla v parku, který obklopoval zdejší zámek. Ve třicátých letech minulého století hrabě Josef Karel Seilern,
tehdejší majitel zámku a lukovského panství, zavedl v Lešné chov oborních a exotických zvířat. V areálu zoo se pohybovala vysoká zvěř, drobné antilopy, jeřábi, ve velkém vytápěném skleníku volně poletovali exotičtí ptáci, především
papoušci vlnkovaní, snovači a pěnkavy. Seilernové od roku

Občasník ze života ZO

O Zlín

září 2018

1929 odchovávali dokonce i australské běžce emu hnědé.
Součástí areálu bylo od začátku 20. století také hraběcí přírodovědné muzeum
Zámek a celý areál byl po skočení 2. světové války rakouské hraběcí rodině Seilern-Aspang zkonfiskován. Město Zlín,
které se stalo jeho vlastníkem, přišlo se záměrem využít
celý areál ke kulturním účelům, a tak byl v roce 1948 vytvořen návštěvní řád a zřízena zoologická zahrada. Až do
konce 90. let se však jednalo spíše o zoopark regionálního
významu s návštěvností kolem 200 tisíc osob. Tvář zlínské
zoo se změnila především v posledních 15 letech. Společně
se zámkem Lešná nyní tvoří jedinečný celek s neopakovatelnou atmosférou. Návštěvu si každoročně nenechá ujít
více než 600 tisíc lidí.

Program oslav 70. výročí založení ZOO Zlín
PÁTEK 28. září 2018

SOBOTA 29. září 2018

NEDĚLE 30. září 2018

zoo otevřena do 21.00 hod.
9.30-18.00
speciální prohlídky zámku Lešná
(běžná prohlídka + nepřístupné
prostory), průvodci v dobových
kostýmech

9.30-18.00
speciální prohlídky zámku Lešná
(běžná prohlídka + nepřístupné
prostory), průvodci v dobových
kostýmech

9.30-18.00
speciální prohlídky zámku Lešná
(běžná prohlídka + nepřístupné
prostory), průvodci v dobových
kostýmech

Altánek, nádvoří zámku
13.00 Kouzelný karneval s Maxipsem
Fíkem
14.00 kapela ROCK & ROLLERS
15.00 Křtiny kasuára a publikace Běžci
15.15 Žonglérské vystoupení
15.30 Kouzelný karneval s Maxipsem
Fíkem
16.30 kapela ROCK & ROLLERS
17.15 Závěr - rozloučení

Altánek, nádvoří zámku
13.00 Kouzelný karneval s Maxipsem
Fíkem
14.00 Žonglérské vystoupení
14.15 Kouzelný karneval s Maxipsem
Fíkem
15.00 Bubble show
16.00 kapela FLERET
17.00 Závěr – rozloučení

Altánek, nádvoří zámku
13.00 Škola kouzel a zvířátka z balónků
14.00 kapela Jazzbook Zlín
15.00 Bubble show
15.30 Žonglérské vystoupení
15.45 Škola kouzel a zvířátka z balónků
16.30 kapela Jazzbook Zlín
17.00 Pozvánka na večerní program
18.00-20.00 kapela Jazzbook Zlín
18.00-20.00
večerní prohlídky zámku Lešná
s průvodci v dobových kostýmech
20.00 snímek 70 let zoo (projekce na
plátně)
Do 20.30 otevřena TH a Zátoka rejnoků, restaurace Tyrol, Neapolitáno
Do 21.00 otevřen zooshop u hlavního
vstupu
NA PROSTRANSTVÍ 13.00-17.00 hod.
Kreativní dílnička pro děti i dospělé,
sportovní stanoviště, malování na obličej, žonglérský workshop, bublinářská
dílna, chůdaři Klaunuto, malování henou
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NA PROSTRANSTVÍ
Kreativní dílnička pro děti i dospělé,
sportovní stanoviště, malování na obličej, žonglérský workshop, bublinářská
dílna, malování henou

Malý
tapvíprruhovaném

pyžamu

Slavíme další významný
chovatelský úspěch. Na kon
ci července se narodilo již druhé mládě tapíra čabrakového.
Sameček roste jako z vody. Po pár dnech
v chovatelském zázemí začal pravidelně vycházet
v doprovodu matky Nadiry do prostorného výběhu. „Zlínská
zoo patří mezi pětadvacítku evropských zoo, které chovají
zhruba 50 jedinců těchto jedinečných zvířat. Za uplynulých
12 měsíců se v evropských chovech narodila, včetně našeho,
pouze 4 mláďata. Skutečně se proto jedná o významný chovatelský úspěch,“ uvedl ředitel zoo Roman Horský.
Matkou mláděte je sedmiletá samice Nadira, která k nám přišla ze Zoo Edinburg. Pětiletý otec Baru pochází z německé Zoo
Lipsko. Chov tapírů čabrakových má však v zoo delší tradici.
V roce 1981 se zde tapířímu páru dokonce narodilo i mládě.
Chov tapírů byl ukončen po šesti letech, v roce 1984. Zpět se
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tapíři čabrakoví vrátili po téměř 30 letech v roce 2013, kdy byla
v asijské oblasti zoo otevřena expozice pojmenovaná Hala-Bala. „Získat pro zlínskou zoo tato vzácná zvířata bylo velmi
obtížné. Představovalo to dva roky usilovné práce a jednání.
Navíc sestavit harmonický pár může být poměrně náročná záležitost. Jsem opravdu rád, že v našem případě se to povedlo
a že nyní slavíme narození již druhého mláděte,“ zdůraznil
ředitel Horský. Expozici pro tapíry tvoří vnitřní ubikaci s bazénem, dva prostorné venkovní výběhy a především přírodní
jezírko. Svou rozlohou 300 m2 představuje největší vodní plochu, kterou mají tapíři v evropských zoo k dispozici. Samec
Baru jezírko doslova miluje, velmi často jej v něm můžete pozorovat.
Ve volné přírodě tapíři čabrakoví patří mezi ohrožená zvířata.
Odhaduje se, že v současnosti zbývá posledních 5 000 jedinců
přežívajících v Barmě, Thajsku, Malajsii a na Sumatře. Na vině
je především těžba exotického dřeva a přeměna deštného pralesa na zemědělskou půdu, např. na plantáže
palmy olejné.

Vroedlinkáa

ošního léta
zlínské zoo se během let
Rodina kudu velkých ve samici jménem Okima narodilo její
se
hezky rozrostla. V srpnu byl od začátku velice aktivní, a tak mu
du
ku
lý
Ma
ě.
ád
ml
šlo na svět
ní
prv
Bolt. O měsíc později při
ošetřovatelé dali jméno ila již několikanásobná matka Talulah.
další mládě, které poroda, která dostala jméno Adéla. Obě mláTentokrát to byla samičk odí denně do výběhu, kde jsou k viděďata dobře prospívají. Chse sedmiletým samcem jménem Tabo.
ní společně s matkami i

ě
t
š
i
l
a
p
u
o
k
Sloní

Jezero pro slony africké, které je součástí výběhu B v Karibuni, je
hotové. Nyní přijde na řadu výstavba oplocení Karibuni, které
nahradí provizorní plot.
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Od roku 2015 zlínská zoo aktivně podporuje ohroženou populaci nosorožců v Africe, konkrétně v jihoafrickém národním parku Hluhluwe-iMfolozi. Nosorožci
patří mezi kriticky ohrožená zvířata naší planety. Pokud
bude jejich nelegální lov pokračovat stejným tempem
jako doposud, v roce 2024 zmizí z volné přírody.

Proto jsme se rozhodli spojit se s ochranářskou organizací Save the Rhino a v květnu 2015 rozběhli v přístřešku u expozice nosorožců finanční sbírku. Věřili
jsme, že díky informacím z instalované videoprojekce
a informační tabule podpoříte naše úsilí pomáhat strážcům parku při hlídání ohrožených nosorožců. Předčili
jste všechna naše očekávání. Díky Vašemu zájmu jsme
organizaci Save the Rhino již věnovali více než 300 000
Kč! Ta za všechny předané finanční prostředky nakoupila potřebné pomůcky a vybavení pro strážce zmiňovaného národního parku.
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Naše supí mládě
se zabydluje
v Bulharsku

Mladý sup mrchožravý, kterého od června vychovával náhradní rodičovský pár v pražské zoo, zamířil v polovině srpna do Bulharska. Ještě nějaký čas stráví na umělém skalním
hnízdě, poté bude vypuštěn do volné přírody ve Východních
Rodopech.
Pražští kolegové předali pracovníků bulharské společnosti
na ochranu ptáků hned dvě mláďata supů mrchožravých –
jedno zlínské, druhé pražské. Ochranáři je umístili na umělé
skalní hnízdo. Zde zůstanou přibližně tři týdny. V krytém a zepředu sítí chráněném výklenku na skalním útesu si mláďata
budou postupně zvykat na přirozenou potravu, jejíž součástí jsou například želvy nebo ještěrky. Místní ochránci budou
supy krmit rourou tak, aby se nedostali do kontaktu s lidmi.
Oba ptáci byli opatřeni vysílačkami, součástí přípravy na vypuštění je také jejich kontrola pomocí záběrů z kamery umístěné přímo v hnízdě. V okamžiku vypuštění bude pouze stržena síť a ptáci odletí. Do umělého hnízda se ale budou moci
vracet a ochránci je tu budou stále přikrmovat.
Sup mrchožravý je jedním z nejohroženějších evropských
dravců. Blízko k vyhynutí má bohužel právě na Balkáně, volně
žijící populaci zde tvoří méně než 30 dospělých ptáků. Každé
odchované mládě je tak mimořádně důležité, protože může
významně přispět k zachování a rozšíření volně žijící populace.
Fotografie mláďat supů a transportu nám poskytli kolegové
ze Zoo Praha.

Běžci

v ZOO
Zlín

Na světě je první díl z připravované
edice, která bude věnována našim významným úspěchům v chovu vybraných ptačích druhů. Jako první jsme Běžci v ZO
připravili Běžce. Dozvíte se spoustu Ratites in ZOO Zlín O Zlín
zajímavých informací, chovatelských Kolektiv autorů
postřehů a zkušeností u pěti druhů  emu hnědý  nandu pampový  nandu
Darwinův
pštros dvouprstý 
kasuár přílbový 
běžců. Představíme Vám australské
kivi hnědý
emu, africké pštrosy dvouprsté, novozélandského kivi hnědého, jihoamerické nandu pampové
a nandu Darwinovy. V případě emu hnědého je to tradice, která
sahá až na počátek dvacátého století. Tehdy původní majitel Lešné
hrabě Josef Karel Seilern poprvé přivezl australské běžce emu do
zdejšího parku a začal odchovávat mláďata. Chov emu hnědých
pokračoval i později v zoologické zahradě, která byla zřízena na
Lešné v roce 1948. Podle záznamů vedených od roku 1955 do roku
2001 bylo na Lešné odchováno 538 emu hnědých. S rozvojem zoo
se chovatelé zaměřili i na další zástupce běžců. Postupně tak přibyli nandu pampoví, pštrosi dvouprstí, kasuáři, nandu Darwinovi
a nakonec v roce 2017 vzácný kivi hnědý.
Publikace vychází v jubilejním roce 2018, kdy si zoo připomíná 70
let od otevření pro veřejnost.
1.) Logo 70 let

založení ZOO

Zlín
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Na zámku
otevřeme
nepřístupné

Speciálníždý měsíc
akce ka

prostory

Září a říjen jsou ideální měsíce pro návštěvu zámku Lešná,
který se nachází v areálu ZOO Zlín. Prázdninové davy jsou pryč,
a tak mají lidé více času i prostoru na prohlídku překrásného
interiéru. Návštěvníky ohromí už na začátku vstupní hala, která je celá obložená vyřezávaným dubovým dřevem. Salony jsou
vybaveny původním nábytkem, který používala hraběcí rodina
Seilern-Aspang, tedy původní majitelé zámku Lešná a také poslední vlastníci hradu Lukova. Ve vitrínách, na stolech i truhlicích
je umístěn porcelán z celého světa, jídelna je vybavena dokonale
zpracovaným stříbrný nádobím.

30. 9. Setkání sponzorů ZOO Zlín
5., 12., 19. 10. Večerní lampionové prohlídky
zoo a zámku Lešná
7. 10. Světový den zvířat
20. a 21. 10. Den pro nevěsty v zámku Lešná
3.-4.11. Halloween v zoo
24. - 25. 11. Adventní dílny
9. 12. Rozsvícení vánočního stromu
a světelné vánoční výzdoby
24. 12. Vánoční dárek zoo pro děti
27. 12. Den návštěvy zoo

Pokud chcete zažít něco mimořádného, přijďte na zámek ve
dnech 28. – 30. září, kdy se budete moci výjimečně podívat také
do podkroví zámecké budovy a projdete běžně nepřístupnými
prostory zámku. Navíc během tří říjnových pátků, 5., 12. a 19. 10.
bude zámek otevřen i po setmění. V zoo se totiž konají lampionové průvody a večerní prohlídky budou i na zámku. Pro dokreslení
dobové atmosféry se průvodci obléknou do dobových kostýmů

Ošetřovatelem v zoo

zážitek jako originální dár
ek
Máte mezi svými blízkými nadšeného chovatele
nebo někoho, kdo má opravdu rád všechny živé zvířat,
a jeho snem bylo pracovat v zoo? Tento sen mu tvory
můžete splnit díky originálnímu dárku. Objednej nyní
te si
zážitkový program Ošetřovatelem na jeden den.u nás

?
m
le
te
a
v
o
tř
e
š
o
t
ý
b
te
že
ů
m
Kde
Pavilon afrických kopytníků - budete se starat o

žirafy, zebry, pštrosy, buvolce, kudu velké a prasata
savanová

Etiopie - budete se starat o dželady, surikaty, hyeny, tapíry čabrakové, lemury kata (květen-září),
pandy červené a různé druhy ptáků
Tropická hala Yucatan a Zátoka rejnoků - budete se starat o vydry obrovské, chvostany, tamaríny,
lenochody, různé druhy ptáků a ryb, mořské rejnoky, dvojzoborožce, želvy a tučňáky. Zavítáte také
do nové expozice aligátorů v chovatelském zázemí,
aligátory si dokonce i nakrmíte.
Amazonie - budete se starat o kivi hnědého, velké
papoušky ara, kotuly veverovité, tamaríny pestré,
tapíry jihoamerické, mravenečníky velké a čtyřprsté, kapybary a o různé druhy ptáků.

Jedinou podmínkou je dosažení věku 18 let a dobrý zdravotní stav
(fyzická a psychická způsobilost pro vykonávání práce).
Podrobné informace najdete na www.zoozlin.eu/osetrovatelem-vzoo. Dárkový poukaz pak lze zakoupit na shop.zoozlin.eu/zážitky.
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