Zoopark Zájezd o.p.s.
Výroční zpráva 2018
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Vážení přátelé a příznivci zoo,
Další rok je za námi a vy opět držíte v ruce výroční zprávu Zooparku Zájezd. Předloni
se nám podařilo zbudovat nový terarijní pavilon, kde nyní chováme největší veřejnou
kolekci chameleonů na světě. V rámci naší činnosti považuji za důležité, aby se u nás
cítila dobře nejen zvířata, ale rovněž i návštěvníci.
V roce 2018 jse nám podařilo postavit novou bezbariérovou cestu k dětskému hřišti
a Ušákovu, dokončit oplocení části areálu, doplnit naučnou stezku o interaktivní prvky
či zahájit novou fázi výsadby, abychom dostáli tomu, že jsme nejen zoo, ale i park.
Chovatelsky se nám v roce 2018 mimořádně zadařilo u lemurů. Ošetřovatelé dokázali
rozmnožit všech 5 druhů, které u nás chováme. Není mnoho jiných zoo, které by se takovým úspěchem mohly pochlubit. Ve výběhu karakalů se narodila trojčata modrookých
koťat a na teráriích jsme úspěšně odinkubovali vejce drakounů chameleoních. Úspěšné
odchovy máme již tradičně i u surikat, korsaků či káňat Harrisových. Všem chovatelům
patří za jejich mimořádnou péči o zvířata můj velký dík.
Odchovy svědčí o skvělé práci, která se odráží i na přízni návštěvníků – opět jsme
zaznamenali narůst o zhruba desetinu. Zvyšující se návštěvnost (44 tisíc za rok 2018)
nás řadí mezi významné turistické cíle ve Středočeském kraji. Přispívá k ní rozsáhlý
doprovodný program v zoo i mimo zoo, jako jsou přednášky ve školách, komentované
prohlídky zoo nebo víkendové programy pro rodiny.
Prioritami pro rok 2019 je zvýšení soběstačnosti celé zoo a dokončení několika stavebních projektů – otevření občerstvení, vybudování nového zastíněného posezení, zrekonstruování pokladny a prodejny suvenýrů, dokončení výsadby a umístění naučných
prvků v rámci “vzdělávací zahrádky”, instalace nových informačních cedulí s propojením na webové stránky i rekonstrukce a vybudování nových expozic.
Samozřejmě by toto nebylo možné bez vás – partnerů, sponzorů, adoptivních rodičů
a návštěvníků zoo. Každý sponzorský dar, uhrazené vstupné či zakoupený suvenýr
přispívají k fungování a rozvoji naší zahrady. Tímto bych tedy chtěl vám všem, kteří
se na něm podílíte, moc poděkovat. Velké díky patří také celému týmu, který se o chod
a provoz zoo stará – nejen chovatelům, ale i úseku vzdělávání, technikům, administrativě, pokladním i správní a dozorčí radě zoo. Bez vás by to nešlo.
Věřím, že i rok 2019 bude alespoň stejně úspěšný jako rok uplynulý.
Děkuji za vaši přízeň a přeji vám všem mnoho úspěchů!
Jiří Marek, ředitel Zooparku Zájezd
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Tým zoo
Vedení
Ředitel
Jiří Marek
Obchod a výměna zvířat – RNDr. Dana Fraňková, CSc.
Péče o zvířata
Kurátor zvěře
Chovatelé

Jiří Marek ml. (také EVVO)
Kristýna Blažková
Antonín Fiala
Jitka Jonáková
Kristýna Kejhová
Veronika Kubová

Martina Malá
Kateřina Mourková
Jana Šlégrová (MD)
Lucie Vaňková (také EVVO)

			
EVVO a péče o návštěvníky
Vedoucí
Ing. Daniel Koleška
Tým
Bc. Ivana Fučíková
Ing. Ondřej Kotek
Bc. Karina Kratochvílová
Ing. Veronika Svobodová (také chovatel)
Stánky
Jakub Jan Brož
Aneta Kozlerová
Dominik Eger
Josef Kožmín
Jana Halamová
Jan Krutský
Kateřina Hušníková
Sarah Maršíková
Adéla Janouchová
Jana Matoušková
Provoz a výstavba zoo
Administrativa Bc. Martina Vokounová (také vedoucí stánků)
Lucie Halamová
Ing. Anežka Ťuláková
Účetnictví
Lada Hanzlíková
Ekonomika
Jana Brožová
Vedoucí technik Stanislav Kohout
Technik, řidič
Josef Wolf
Zahradník
Tomáš Skok
Část týmu pracuje pro zoo externě, na DPP či jiné formy částečného úvazku.

Základní
ekonomické údaje

Základní ekonomické a provozní údaje
Investice a výsledek hospodaření
Letos jsme investovali především do zázemí pro návštěvníky, velkm projektem byla
nová bezbariérová cesta k dětskému hřišti a Ušákovu, kde je naplánované také občerstvení i nové expozice. Pro rok 2019 jsme naplánovali menší množství investičních
akcí, kdy jsou hlavními prioritami zvyšování komfortu pro návštěvníky zoo a další
rozvoj na poli chovu především ohrožených druhů zvířat.
Hospodaření Zooparku Zájezd skončilo v roce 2018 ziskem 56 203 Kč.  Jelikož je naše
zoo soukromá, je z jedním z cílů dlouhodobá soběstačnost. I kvůli velmi teplému
počasí během léta, kdy byla výrazně nižší návštěvnost, bylo výsledné hospodaření
o něco horší než v roce 2017. Podařilo se nám na druhou stranu výrazně snížit náklady a zvýšit tržby ze vstupného. Bez dotací jsme dokázali pokrýt 90 % našich nákladů.
Hlavní hospodářské činnosti
•
vystavování a chov zvířat v expoziční části zooparku
•
úspěšná chovatelská činnost v chovném zázemí
•
výměna a prodej odchovaných zvířat
•
prodej suvenýrů a občerstvení
•
poskytování služeb pro návštěvníky (prohlídky, EVVO a další programy)
Hlavní údaje

2018

2017

105/412

95/415

44 000 lidí

40 000 lidí

5 321 997 Kč

6 074 359 Kč

Krmení zvířat

686 308 Kč

648 286 Kč

Materiál a výstavba

536 507 Kč

449 626 Kč

1 768 928 Kč

2 009 478 Kč

5 378 200 Kč

6 332 695 Kč

2 656 461 Kč

1 821 634 Kč

Dary

181 060 Kč

100 390 Kč

Dotace

524 980 Kč

399 050 Kč

Celkový zisk

56 203 Kč

258  336 Kč

Počet druhů/kusů
Návštěvnost
Náklady celkem

Mzdy a soc. poj.
Výnosy celkem
Vstupné
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Otevírací doba
Zoopark Zájezd je otevřen každý den v roce. Výjimku tvoří dny s velmi špatným
počasím, kdy hrozí zranění návštěvníků kvůli sněhu, náledí či silnému větru.
Otevírací doba

Po-Pá

So-Ne

10.00-16.00

10.00-17.00

Duben - září

9.00-18.00

9.00-18.00

Říjen

9.00-17.00

9.00-18.00

10.00-16.00

10.00-16.00

Březen

Listopad-únor

Vstupné
Vstupné platí do celého areálu zoo na jeden den.
Vstupenka
Dospělí
Děti, studenti, senioři a ZTP
Rodina (2+3)
Děti do 3 let, ZTP/P, dětské domovy

Cena
100 Kč
75 Kč
300 Kč
Zdarma

Návštěvnost
Celkovou návštěvnost 44 000 (10% nárůst oproti 2017) odhadujeme, jelikož v zimním
sezóně bývá vstup do zoo bez dozoru personálu. Hlavním faktorem ovlivňujícím
návštěvnost je vedke počasí nabízený doprovodný program, který soustředíme
především na jarní a letní měsíce. Významné jsou také návštěvy školních skupin.
Děti
Dospělí

Daňové přiznání zpracovala účetní firma: Lada Hanzlíková – Asterix Consult s.r.o.

Náklady a výnosy
Náklady
Spotřeba materiálu
Spotřeba materiálu – výstavba
Spotřeba materiálu – pořízení zvířat
Spotřeba materiálu – drobný majetek
Spotřeba materiálu – krmení
Spotřeba energie elektřina
Změna stavu zvířat
Prodané zboží stánek
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Ostatní služby – nájem
Ostatní služby – odvoz odpadu
Ostatní služby – účetní služby
Ostatní služby – telefony
Ostatní služby – poštovné
Ostatní služby – veterinární péče
Ostatní služby – transport
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Ostatní daně a poplatky
Ostatní pokuty a penále
Kursové ztráty
Jiné ostatní náklady – bankovní poplatek
Jiné ostatní náklady – pojištění
Odpisy dlouhodobého nehmotného
a hmotného majetku
Celkem náklady

(CZK / 2018)
523 779
12 728
359 779
41 603
686 308
34 599
47 650
313 603
34 039
14 619
934 133
159 822
106 065
54 225
26 938
5 386
40 989
0
1 418 670
350 258
9 663
26 710
11
3 841
11 873

(CZK / 2017)
445 468
4 158
137 476
47 947
648 286
74 341
23 600
335 108
0
19 853
1 174 339
191 372
76 986
141 144
27 480
8 167
49 314
236 262
1 684 807
324 671
166 570
9 699
1 018
4 699
10 613

104 706

230 981

5 321 997

6 074 359

Daňové přiznání zpracovala účetní firma: Lada Hanzlíková – Asterix Consult s.r.o.
Náklady a výnosy
Výnosy
Tržby za vlastní výrobky
Tržby z prodeje služeb
Tržby z prodeje služeb - vstupné
Tržby za prodané zboží
Úroky
Kursové zisky
Přijaté příspěvky a dary
Dotace z rozpočtu Středočeského kraje
Provozní dotace MŽP
Celkem výnosy

(CZK / 2018)
1 150 700
412 879
2 656 461
451 788
0
332
181 060
354 992
169 988

(CZK / 2017)
439 517
3 091 589
1 821 634
479 852
12
696
100 390
256 677
142 328

5 378 200

6 332 695

Podporovatelé zoo
Díky partnerům jsme mohli udržovat a nadále rozvíjet celou zoo. Například hypermarkety Tesco v Kladně a Globus na Zličíně v Praze nám bezplatně dodávají krmení
pro zvířata, rádio Relax je naším hlavním mediálním partnerem, Toi Toi nám poskytuje slevy na sanitární zařízení, OC Central v Kladně poskytlo prostory pro reklamu.
V roce 2018 jsme získali vedle podpory z MŽP (ta je určena všem zoologickým zahradám na krmení zvířat) také dotaci od Středočeského kraje na environmentální
činnost a projekt “Zoo online - Lexikon zvířat”. Za podpory Státního fondu životního prostředí jsme započali v rámci projektu Přírodních zahrad výsadbu rostlin na
vzdělávací zahrádce určené hlavně dětským návštěvníkům zoo.
Našimi podporovateli jsou i desítky jednotlivců, školních tříd i firemních kolektivů,
kteří se stali adoptivními rodiči a sponzory našich zvířat, zafinancovali rozsáhlejší
projekty (dm drogerie markt s.r.o. darovala 40 tisíc korun, které jsme použili na renovaci výběhu pro kopytníky a úpravu bezbariérové cesty pro návštěvníky) nebo přiložili ruku k dílu a jako dobrovolníci v zoo osobně pomáhali.
Například technický úsek firmy Lego v rámci svého teambuildingu postavili část
průchozí voliéry, kterou nyní obývají veverky obecné a trio kura bankivského.

Zvířata

Seznam a stavy chovaných zvířat
Třída: SAVCI

Stav ke dni

Stav ke dni

31. 12. 2018

31. 12. 2017

Řád: Dvojitozubci

Klokan parma (Macropus  parma)

0,0

1,0

Řád: Hlodavci

Gundi saharský (Ctenodactylus gundi)

1,2

0,0

Morče domácí (Cavia porcellus)

0,0

2,4

1,1,4

1,1

Velemyš obláčková (Phloeomys pallidus)

1,1

0,0

Králík divoký (Oryctolagus cuniculus)

3,6

3,6

Králík domácí

4,3

5,1

1,1,3

2,2

Kočka arabská (Felis silvestris gordoni)

2,1

2,2

Liška korsak (Alopex corsac)

5,4

7,7

Rys ostrovid (Lynx lynx)

2,1

1,0

Serval (Leptailurus serval)

1,2

1,2

Surikata (Suricata suricatta)

1,1

1,1,2

Řád: Lichokopytníci Kůň domácí (Equus caballus)

1,0

0,0

Řád: Sudokopytníci Koza kamerunská (Capra hircus)

2,4

2,4

Lama alpaka (Lama pacos)

1,2

4,3

Ovce quessantská (Ovis aries)

1,3

4,3

Prase domácí (Sus scrofa)

3,3

0,0

Velbloud dvouhrbý (Camelus bactrianus)

0,1

0,1

3,1,1

2,2

Kosman bělovousý (Callithrix jacchus)

3,3

2,2

Kosman stříbřitý (Mico argentatus)

1,1

1,1

Kosman zakrslý (Callithrix pygmaea)  

1,1

0,0

Lemur běločelý (Eulemur albifrons)             

1,0

1,0

Lemur bělohlavý (Eulemur fulvus)

3,2

2,4

Lemur kata (Lemur catta)

3,4

2,2

Lemur límcový (Eulemur collaris)

2,4

2,3

Lemur tmavý (Eulemur macaco)

4,2

2,2

Lemur vari (Varecia variegata)                          

2,2

2,1

Lvíček zlatohlavý

2,2

1,1

Tamarín bělohubý (Saguinus labiatus)

2,1

5,1

Tamarín pinčí (Saguinus oedipus)

3,2

0,0

Veverka obecná (Sciurus vulgaris)
Řád: Zajíci

(Oryctolagus cuniculus domesticus)
Řád: Šelmy

Řád: Primáti

Karakal (Caracal caracal)

Kočkodan talapoin (Miopithecus ogouensis)

(Leontopithecus chrysomelas)

Stav ke dni

Stav ke dni

31. 12. 2018

31. 12. 2017

Káně Harrisova (Parabuteo unicinctus)

2,1

3,2

Orel savanový (Aquila spilogaster)

1,1

1,1

Poštolka pestrá (Falco sparveriu)

2,1

0,0

Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula)

0,0

1,1

Chůvička japonská (Lonchura striata domestica)

1,1

2,2

Kraska červenozobá (Urocissa erythrorhyncha)

1,1

1,1

Květomil modrý (Cyanerpes cyaneus)

2,1

5,5

Květomil purpurový (Cyanerpes caeruleus)  

0,0

3,3

Libohlásek fialový (Euphonia violacea)

1,1

3,3

Pipulka zlatohlavá (Pipra erythrocephala)

0,0

2,2

Pitpit modrý (Dacnis cayana)

0,0

2,6

Pitpit škraboškový (Dacnis lineata)

4,0

4,3

Tangara modrá (Thraupis episcopus)

1,0

2,1

Tangara opálová (Tangara velia)

0,0

0,2

Tangara plavá (Tangara cayana)

6,8

8,8,2

Tangara sametová (Ramphocelus carbo)

1,1

2,2

Tangara tyrkysová (Tangara mexicana)

0,0

2,2,2

Tangara vlaštovčí (Tersina viridis)

0,0

2,0

Puštík bradatý (Strix nebulosa)

1,0

1,0

Sovice sněžní (Bubo scandiacus)

1,0

1,1

Sýček obecný (Athene noctua)

1,1

0,1

Alexandr velký (Psittacula eupatria)

1,1

1,1

Alexandr malý (Psittacula krameri)

0,1

0,1

Andulka vlnkovaná (Melopsittacus undulatus)

32

1,1

Papoušek horský (Polytelis anthopeplus)

0,1

0,1

Papoušík škraboškový (Agapornis personata)

0,0

0,0

Rosela pestrá (Platycercus eximius)

0,1

0,1

Žako šedý (Psittacus erithacus)

0,1

0,1

Bažant zlatý (Chrysolophus pictus)

1,3

1,3

Kur domácí (Gallus gallus f.domesticus)

1,7

1,4

Emu hnědý (Dromaius novaehollandiae)

1,1

1,1

2,3

0,0

Třída: PTÁCI
Řád: Dravci

Řád: Pěvci

Řád: Sovy

Řád: Papoušci

Řád: Hrabaví
Řád: Běžci

Řád: Měkkozobí Holoubek diamantový (Geopelia cuneata)

Stav ke dni

Stav ke dni

31. 12. 2018

31. 12. 2017

4,0

2,0,6

5,4,2

5,4,2

Želva pardálí (Geochelone pardalis)

0,2

0,2

Želva ostruhatá (Geochelone sulcata)

2,1

2,1

2,2

2,2

0,0

1,2

1,1,1

1,1,1

1,2

0,0

2,1,7

2,1,7

4,6

0,0

1,1,8

2,3

Chameleon Fischerův (Trioceros fischeri)

1,1

1,1

Chameleon jemenský (Chamaeleo calyptratus)

1,1

1,1

Chameleon kobercový (Furcifer lateralis)

2,2

2,2

Chameleon krátkorohý (Calumma brevicornis)

2,2

2,2

Chameleon Mellerův (Chamaeleo melleri)

0,1

1,1

Chameleon menší (Furcifer minor)

0,0

1,0

Chameleon větší (Furcifer major)

0,1

0,0

Chameleon obrovský (Furcifer oustaleti)

2,8

2,8

Chameleon pardálí (Furcifer pardalis)

2,2

2,2

Chameleon Parsonův (Calumma parsonii)

3,3

1,1,13

Chameleon přilbový (Chamaeleo hoehneli)

2,4

2,4

2,2,14

2,2,8

Chameleon ušatý (Chamaeleo dilepis)

1,3

0,2

Chameleon Willsův (Furcifer willsii)

1,0

1,0

Krajta královská (Python regius)

1,1

1,1

Leguán chutný (Iguana delicatisima)

1,1

1,1

Leguán modravý (Cyclura lewisi)

1,1

1,2

Pagekon (Eurydactylodes agricolae)

1,1

1,1,2

Phelsuma Klemmerova (Phelsuma klemmeri)

1,1

3,3

1,1,15

1,1

0,1

0,1

Třída: PLAZI
Řád: Želvy

Želva barmská (Geochelone platynota)
Želva žlutohnědá (Testudo graeca terrestris)

Řád: Šupinatí Brokésie Thielova (Brookesia thieli)
Brokésie trnitá (Brookesia stumpfi)
Drakoun chameleoní
(Gonocephalus chamaeleontius)
Chalarodon madagaskarský
(Chalarodon madagascariensis)
Chameleon bradavičnatý (Furcifer verrucosus)
Chameleon deremenský (Trioceros deremensis)
Chameleon Elliotův (Trioceros ellioti)

Chameleon třírohý (Chamaeleo jacksonii)

Phelsuma madagaskarská (Phelsuma m. grandis)
Phelsuma maskarénská (Phelsuma borbonica)

Stav ke dni

Stav ke dni

31. 12. 2018
1,1

31. 12. 2017
0,0

Phelsuma žlutohrdlá (Phelsuma flavigularis)

0,2

1,5

Trnorep skalní (Uromastyx acanthinura)

1,1

0,0,6

Užovka drobná (Eirenis modestus)

1,2

0,0

Užovka zelená (Opheodrys aestivus)

1,1

0,0
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(Dendrobates galactonotus)

BEZOBRATLÍ
V terarijní expozici také návštěvníkům představujeme několik druhů bezobratlých.
Skladba se ale během roku výrazně proměňuje, proto je neuvádíme v seznamu chovaných zvířat a také je nezapočítáváme do celkového počtu chovaných druhů a jedinců. V roce 2018 se u nás návštěvníci mohli setkat například s Kudlankou Sphodromantis lineola nebo s Mnohonožkou hnědopruhou (Pelmatojulus ligulatus).
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Nové druhy v zoo
V zoo přibylo několik nových druhů zvířat a díky návštěvě Joela Sartoreho z National Geographic jsme zjistili, že nabízíme největší veřejnou kolekci chameleonů na světě.
Gundi saharský (Ctenodactylus gundi)
Skupina jednoho samce a dvou samic jsme na jaře získali z maďarské Zoo Budapešť.
Kvůli preferenci vyšších teplot jsme je umístili v terarijním pavilonu na místo želv
barmských (Geochelone platynota), které se přesunuly do zázemí. Od kolegů z Budapešti jsme obdrželi hodnotné informace o jejich reprodukci, a tak samozřejmě
doufáme, že se nám podaří v příštích letech tyto zajímavé hlodavce rozmnožit.
Gundi jsou hlodavci s velice jemnou srstí pocházející ze severní Afriky. Živí se především
rostlinnou potravou a díky původu v poměrně nehostinné oblasti nepohrdnou takřka
žádnou částí rostlin. Jejich domovinou jsou skalnaté svahy, kde se s oblibou vyhřívají
ve večerních hodinách. Chladnější dny a noci tráví v relativním bezpečí ve skalních
štěrbinách. Pohybu v nich jsou přizpůsobeni zploštěním lebky a pružností hrudního
koše. Podle gundi byla pojmenována kokcidie Toxoplasma gondii, která způsobuje
známou toxoplazmózu a ovlivňuje i člověka.

Foto: Daniel Koleška

Leguánek malachitový (Sceloporus malachiticus)
Středoamerický ještěr obývající vyšší oblasti od zhruba 500 m n. m. V dospělosti
dorůstá kolem 15 cm a živí se především hmyzem. Samci se vyznačují zářivě modrým
břichem a hrdlem a smaragdově zeleným hřbetem. Samice nehýří tak výrazným zbarvením a jsou spíš šedozelené. Velice dobře šplhá a v přírodě nezřídka obývá i koruny
stromů. Bez problémů se dokáže dostat ze země po kolmém kmeni až několik metrů
vysoko, a to během několika vteřin. Leguánkům jsme vytvořili menší výběh nedaleko
vstupu do hlavní části zoo, hned vedle voliéry pro andulky. Během slunečných dní
se rádi vystavují paprskům, což má pro jejich metabolismus a vývoj velice příznivé
účinky. Během chladných měsíců jsou leguánci umístěni do terarijního zázemí.

Foro: Jiří Marek ml.

Dnešní Noemova archa – projekt Photo Ark
“Jak přimět lidi po celém světě, aby si uvědomili a začali se starat o to, že můžeme na
přelomu příštího století přijít o polovinu všech zvířecích druhů?” Tuto otázku si položil
fotograf National Geographic Joel Sartore a rozhodl se vytvořit unikátní fotografickou sbírku co nejvyššího počtu druhů ze zvířecí říše, která jich nyní čítá zhruba 9585.
V listopadu 2018 měl Zoopark Zájezd možnost se na tomto projektu podílet a přispěl

na fotografování sedmnácti zástupci. Doufejme, že se tímto projektem podaří lidem
ukázat jedinečnou krásu a rozmanitost fauny a přispět tak k její ochraně.
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Gekon Lygodactylus conraui
Chalarodon madagaskarský (Chalarodon madagascariensis)
Chameleon Elliotův (Trioceros ellioti)
Chameleon větší (Furcifer major)
Kočka arabská (Felis silvestris gordoni)
Korsak (Vulpes corsac)
Králík divoký (Oryctolagus cuniculus)
Kudlanka Sphodromantis lineola
Květomil krátkozobý (Cyanerpes nitidus)
Libohlásek fialový (Euphonia violacea)
Mnohonožka hnědopruhá (Pelmatojulus ligulatus)
Orel savanový (Aquila spilogaster)
Štír středoasijský (Mesobuthus eupeus)
Tangara plavá (Tangara cayana)
Trnorep skalní (Uromastyx nigriventris)
Užovka drobná (Eirenis modestus)
Zlatohlávek bělolemý (Dicronorhina derbyana layardi)

Foto: Joel Sartore/National Geographic Photo Ark

Lemuří babyboom
„Letos se nám, co se týče lemurů, opravdu velmi daří. Je vidět, že práce našich chovatelů je
opravdu kvalitní a nese své ovoce,“ říká ředitel Jiří Marek st. k výjimečnému odchovu 5
druhů lemurů. Jedná se o oblíbené lemury kata (Lemur catta), lemury hnědé (Eulemur
fulvus), lemury límcové (Eulemur collaris), lemury tmavé (Eulemur macaco), kterým se
narodila dokonce vzácná trojčata, a jedny z největších lemurů – lemury vari (Varecia variegata). „Všechna mláďata jsou v pořádku a prospívají, což nám dělá ohromnou
radost. Po porodu přichází vždy období nejistoty, kdy čekáme, jestli bude vše probíhat,
jak má,“ dodává kurátor chovu zvířat Jiří Marek ml. „Výjimečné na těchto odchovech je
především to, že proběhly přímo v expozičních výbězích. Návštěvníci tak mohli pozorovat
přirozené chování skupin během porodu, první okamžiky života všech mláďat, i to, jak
rostou a hledají si své místo ve skupině. Naší snahou je, aby se zvířata ve svých výbězích
cítila dobře. Používáme proto hlavně přírodní materiály a budujeme expozice tak, aby co
nejvíc vyhovovaly jejich nárokům a zároveň byly atraktivní i pro návštěvníky.“
Lemuři patří mezi primáty, konkrétně do skupiny poloopic a žijí výhradně na ostrově Madagaskar. Mezi návštěvníky zoo patří mezi velké oblíbence především díky své
hravé povaze a bezprostřednosti. Živí se hlavně ovocem, listy či nektarem z květů
a občas si potravu zpestří živočišnou bílkovinou, např. hmyzem či obratlovci.

Foto: Jiří Marek ml., Jitka Jonáková

Environmentální výchova
a vztah s veřejností

Výchova veřejnosti k ochraně přírody
V Zooparku Zájezd se zaměřujeme především na vzdělávání návštěvníků v oblasti
ochrany přírody. Vzhledem k chovatelským úspěchům s chameleony či pěti druhy
lemurů přirozeně směřujeme především k exotickým a ohroženým druhům.
Neopomíjíme ale ani českou přírodu, které věnujeme vlastní Naučnou stezku.
Naším cílem je, aby od nás návštěvníci odcházeli s příjemným dojmem a s chutí
a motivací se dál zajímat o přírodu kolem sebe, ale i ve světě. Pozitivní recenze
a především to, že se k nám lidé velmi rádi vrací, nám potvrzuje,
že se tento cíl daří naplňovat.

“Mini zoo Zájezd předčila naše očekávání! Nádhera!
Pro rodiny s malými dětmi je to úžasné místo, nikde nic nesmrdí,
všechno čisté, pro děti interaktivní. Moc se nám tam líbilo!
Děkujeme Za takové místo!
Petra Z., Google

4,5/5*
Tripadvisor

4,5/5*
Google

8,5/10*
Foursquare

4,6/5*
Facebook

Harmonogram akcí 2018
14. - 17. února         

         Valentýn a zvýhodněné vstupné pro páry

3. – 4. března          

         Světový den divoké přírody a soutěžní kvíz pro děti

10. února – 4. března          

Jarní prázdniny a zvýhodněné vstupné

29. března – 2. dubna          

Velikonoce – Králičí hop a velikonoční dílna

7. – 8. dubna           

         Víkend s poníkem Cipískem

7. dubna                  

         Ukliďme svět, ukliďme Česko

28. – 29. dubna                   

Zahájení sezóny s kapelou Mňága a Ždorp

1. května                             

První máj a komentovaná krmení

5. – 8. května                      

Nakrmte osobně zvířátka v zoo

12. – 13. května                  

Den matek a výroba enrichmentu

19. – 20. května                  

Poznejte plazy a bezobratlé

2. června                             

Den dětí plný her a soutěží

29. června – 1. července     

S vysvědčením do zoo zdarma

5. – 8. července                   

Zahájení letních prázdnin

21. července                        

Prohlídka zoo s průvodcem

4. – 5. srpna                        

Večerní prohlídky zoo s průvodcem

11. – 12. srpna        

Večerní prohlídky zoo s průvodcem

18. srpna                             

Křtiny trojčat lemurů vari

1. – 2. září                           

Konec prázdnin s rodinným programem

8. září                                  

Křtiny lemurů kata

15. září                                

Ukliďme svět, ukliďme Česko

22. září                                

Jak loví chameleoni?

30. září                                

Den seniorů a zvýhodněné vstupné

6. – 7. října                          

Sokolnické ukázky v zoo

20. října                               

Drakiáda a vstup zdarma s doma vyrobeným drakem

27. – 30. října          

Podzimní prázdniny s rodinným programem

3. – 4. listopadu                  

Komentovaná krmení dýněmi

1. – 2. prosince                   

Nadělte zvířátkům dobroty pod stromeček

8. prosince                          

Mikuláš, čert a anděl v zoo

22. – 23. prosince               

Vánoční krmení zvířátek

Programy v zoo i mimo zoo
Vzdělávání je jedním ze základních pilířů činnosti moderní zoo. Naší snahou je, kromě běžných přednášek pro všechny návštěvníky, zaměřit se především na vzdělávání
dětí – v roce 2018 jsme pro děti uspořádali 3 turnusy příměstského tábora, 12 etap
programu Kaleidoskop přírody, několik desítek přednášek pro zhruba 1500 dětí
v rámci projektu ZooŠkola a v zoo provedli dalších několik tisíc dětí z mateřských
a základních škol. Je snad dobrou zprávou do budoucna, že malí posluchači mají o informace o zvířatech a přírodě takový zájem, že musíme ve frekventovaných měsících
některé přednášky i odmítat. Pozitivní je i odezva přímo od malých posluchačů, kteří
svými zvídavými dotazy dávají lektorům často pěkně zabrat.
V rámci vzdělávání však navštěvujeme i starší studenty. Díky dobrým vztahům
s Českou zemědělskou univerzitou jsme zorganizovali dva Herpetologické večery,
které byly zaměřeny především na cesty za plazy do různých koutů světa. Fotografie
a poutavé vyprávění o zážitcích z Vietnamu, Filipín, Bornea, Austrálie či Madagaskaru zaujalo více než 150 posluchačů. Pevně doufám, že pro některé z nich to mohl být
onen impuls k tomu, aby se o plazy a obojživelníky začali zajímat trochu hlouběji.
A kdo ví, třeba jednou budou stát na místě přednášejících a hovořit o ochranářské
činnosti právě oni.

Letní příměstský tábor a Kaleidoskop
Protože se oblíbenost našich příměstských táborů nadále zvyšuje a dětí každým rokem
přibývá, navýšili jsme počet termínu ze dvou na tři. Náš osvědčený tým lektorů provedl děti programem na téma Naše příroda a o zážitky nebyla nouze. Společně jsme si
povídali o našich plazech a šelmách a o dravých ptácích nám opět přijel vyprávět náš
oblíbený pan sokolník Miloslav Pražák. Velký úspěch měla také přednáška Jiřího Patoky z ČZU o racích, děti se mimojiné naučily o invazivních druzích. Zaměřili jsme se
také na floru kolem nás. Podívali jsme se na motýlí zahrádku a jaké květiny motýlům
nejvíce chutnají. Nasbírali jsme a určili byliny z našeho okolí a zkusili jsme zjistit,
které nejvíce chutnají nám. Děti měly samozřejmě také možnost potkat se s některými našimi zvířaty tváří v tvář.
Jednodenních táborů Kaleidoskop proběhlo v roce 2018 dvanáct a každého z nich se
zúčastnilo 5-14 dětí. Každý měl nové téma, například sokolnictví, význam zoologických zahrad, ptačí migrace, domestikace, jarní mláďata, chov hmyzu či včely.
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Zoo v médiích a online
Zoopark Zájezd online
Informace o dění zoo publikujeme i na svém webu a sociálních sítích. Novinkou
bude propojení online obsahu s naučnými cedulemi v zoo, kdy QR kódy návštěvníka
nasměrují do lexikonu zvířat.
www.zoopark-zajezd.cz
www.facebook.com/zooparkzajezd
www.instagram.com/zooparkzajezd

Média
Mediálním partnerem zoo bylo i v roce 2017 kladenské Radio Relax.
Všem médiím a novinářům děkujeme za podporu!
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