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STRUKTURA NADACE ZOO PLASY

VEDENÍ ZOO:

Ředitel a předseda správní rady: Petr Neuman
Členové správní rady: Tomáš Neuman, Jana Neumanová
Členové dozorčí rady: Martina Neumanová, Lucie Vondráková, Radek Vondrák
Ekonom: Markéta Vlková

SEZNAM ZAMĚSTNANCŮ:

Veterinární lékař: MVDr. Dušan Usvald
Hlavní ošetřovatel: Ing. Patrik Janda
Ošetřovatelé: Monika Malichová, Radmila Šestáková
Údržba: Richard Pflügner, Zdeněk Neuman
Pokladní: Aleš Vlk

Celkový počet zaměstnanců (k 31.12.2020): 14

ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE
HLAVNÍ ÚDAJE:
Počet druhů/ kusů – 77/294
Návštěvnost – 80 956
Příjmy – 5 880 348,-Kč
Z toho dotace – 458 275,-Kč
Náklady – 4 821 205,-Kč

HLAVNÍ HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI:
-

Výměna a prodej odchovaných zvířat
Prodej suvenýrů
Nabídka služeb pro návštěvníky (zážitkové programy, prohlídky atd.)

SLOVO ŘEDITELE
Vážení návštěvníci,
co říct k roku 2020? Zřejmě jako většina kolegů z jiných
zoologických zahrad i mnoha dalších oborů lidské činnosti, bych
nejraději tento rok vymazal z dějin, což bohužel nelze. Rok 2020
byl díky pandemii Covid-19 naprosto výjimečný a to bohužel
v negativním smyslu. Několika měsíční nucené uzavření a absence
návštěvníků se projevila i na etologické stránce zvířat. Tato špatná
situace se samozřejmě podepsala na celém kolektivu zaměstnanců
a vedení naší zoo. Dostali jsme se do obrovských potíží a ocitli se
na samotné hraně existence.
Obyčejně vás ve svém úvodním slovu informuji o chodu naší Zoo,
nyní bych chtěl hlavně děkovat, a to všem, kteří nám toto těžké období pomohli překonat. Je
neuvěřitelné, jaká vlna solidarity se mezi lidmi strhla, jak nezištně nám především obyčejní lidé
pomáhají. Je dojemné, když vám přijde finanční podpora od těch nejzranitelnějších, dětí a seniorů.
Spousta lidí nám zaslala peníze, adoptovala si naše zvířata či si dopředu zakoupila vstupenky.
Pomáhat nám začali i větší firmy a třeba také plzeňský magistrát. Hlavním mecenášem naší Zoo se
stal zápasník Karlos „Terminátor“ Vémola, který nám věnoval několik set tisíc korun ať již přímo
v hotovosti, nebo nákupem jídla pro zvířata, za což jsme mu samozřejmě velmi vděčni. Vážíme si
jakékoliv pomoci a každá stokoruna, kterou nám lidé věnují pro nás má v tuto chvíli cenu zlata.
Nehledě na to, že nás věnované prostředky drží nad vodou finančně, nás nabíjí energií a pomáhají
nám nevzdávat boj s nepřízní osudu, ještě jednou velké DÍKY.

Samozřejmě se snažíme v rámci možností a vlastními silami areál opravovat a udržovat připravený na
doufejme co nejbližší znovuotevření. Na nějaké velké budování nemáme v tuto chvíli logicky
prostředky a museli jsme tedy většinu plánovaných projektů pozastavit. Přesto na návštěvníky
některé novinky čekají, o nichž si můžete přečíst na dalších stránkách této výroční zprávy. Jsme rádi,
že je toto nepříjemné období za námi a zvládli jsme to i bez nutnosti umisťovat zvířata do jiných
zařízení. Kritické bylo především zimní období, kdy se náklady navýšily o nutnost vytápět vnitřní
expozice, zimoviště a skleníky.
Velice bych chtěl poděkovat celému kolektivu zoo Plasy, že v tak nelehké době drželi při sobě a o
všechna zvířata se starali s tou největší svědomitostí. Moc si cením této loajality.
Všem kolegům ze zoologických zahrad, hoteliérům, umělcům, prostě každému, jichž se omezení
dotkla či je zcela „odstřihla“ od příjmů přeji, aby se tato situace již neopakovala a vše se co nejdříve
vrátilo do normálu.
Pevné zdraví všem!
Petr Neuman, ředitel ZOO Plasy

VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU 2020
VZNIK NADACE
Významnou událostí pro rok 2020 je založení Nadace Zoo Plasy, která začala provozovat
zoologickou zahradu po firmě Neumann Food s.r.o. Nadace zahájila svoji činnost 8.6.2020.
S tím souvisela i žádost o vydání nové licence k provozování zoologické zahrady, která byla
Zoo Plasy vydána dne 23.10.2020. Účelem vytvoření této nadace je záchrana ohrožených
druhů živočichů a to zejména díky vytváření výchovných a vzdělávacích programů pro děti i
dospělé, zlepšení životních podmínek chovaných zvířat, vytváření podmínek pro stavbu a
rekonstrukci pavilonů, vytváření podmínek pro interaktivní a vzdělávací programy pro
návštěvníky zoologické zahrady vedoucí k prohloubení vědomostí, rozšiřování možností
vzdělávání a seberealizace zaměstnanců zoologické zahrady, podpora vědy, výzkumu a
vývoje a v neposlední řadě vytváření vlastních programů Nadace.

CO SE DĚLO V ZOO
ZVÍŘATA

PTÁCI
Ze všech 77 druhů zvířat, která chováme, jsou nejvíce zastoupeni ptáci, konkrétněji papoušci,
pěvci, dravci, vrubozobí, měkkozobí, krátkokřídlí a hrabaví.
Mezi nejoblíbenější papoušky patří žakové liberijští a konžští, eklektus různobarvý,
amazoňané žlutolící a modročelý, amazónek bělobřichý a tři druhy papoušků ara, z nichž
nejvzácnější je hyacintový. Když jsme ary pořizovali, jednalo se ještě o mladé jedince a
obývali společnou voliéru. Nyní již dospívají a je tedy nutné je rozdělit, aby měli klid na
zahnízdění. Odchovali jsme řadu papoušků v australské expozici. Další úspěšné odchovy se
nám daří také u poddruhu Alexandra čínského, Psittacula Derbiana, což je chráněný druh,
jenž byl v roce 2011 přesunut z málo dotčeného na téměř ohrožený.

Velmi pyšni jsme na kolekci sov, kterou jsme rozšířili o osmý druh, puštíka rezavonohého.
V brzké době bychom ještě rádi pořídili výrečky indické a sýčky králičí, kterým již stavíme
voliéry přímo na zřícenině Drákulova hradu. Voliéry pro dravce jsou vkusně začleněny do
části areálu, nazývané Transylvania a jejíž dominantou je právě tato stavba. Každoročně
odchováme výry velké (letos jsme měli sedm mláďat), pravidelně se také rozmnožují puštíci
hnědí a brýlatí, z čehož máme samozřejmě velkou radost.

Zajímavá je také kolekce vodního ptactva, mezi které bychom v příštím roce chtěli vrátit
pelikány bílé a hlavně se zaměřit na odchovy u vrubozobých. Z důvodu zlepšení podmínek
pro hnízdění proběhne na jaře výměna budek.
Další početnou a pestrou kategorií jsou hrabaví. Nejvzácnější z nich je bažant Edwardsův,
který je v přírodě již vyhuben. Získali jsme nepříbuzný pár těchto krásných ptáků a pokusíme
se o jejich rozmnožení.

V tomto roce jsme naši zoo rozšířili o další tři druhy ptáků. Prvním je již zmiňovaný puštík
rezavonohý, druhým pak pár majestátních jeřábů královských, které jsme umístili do
nejnovější části areálu. Velmi rychle si u nás zvykli, jsou společenští a máme z nich velkou
radost. Posledním, novým druhem, je seriema rudozobá, pro kterou jsme upravili výběh po
kočkách bažinných. I tento pták je atraktivní a jistě se bude návštěvníkům líbit.

PLAZI
Kolekci plazů jsme také rozšířili. V budově pokladny byla umístěna dvě terária a obsazena
pagekonem řasnatým a párem užovek červených. Dále jsme získali deset želv zelenavých.

SAVCI
Nejatraktivnějšími zvířaty jsou pro návštěvníky savci, kterých chováme 13 druhů a snažíme
se, aby žili v bezpečných, prostorných, pohodlných, ale také pohledných výbězích. I mezi
savci jsme zaznamenali několik odchodů a příchodů, narození a bohužel také úhynů. Novými
chovanci ZOO Plasy se staly mangusty trpasličí, mary stepní a pekari páskovaní. Připravili
jsme jim nové výběhy v zadní části areálu, kde jsme zvolili trochu jiný styl, než na jaký byli
dosud návštěvníci zvyklí. Použili jsme zde minimum stavebních doplňků a ponechali
přirozenou vegetaci, doplněnou o jednoduché vnitřní ubikace.

Rozhodli jsme se obměnit chovnou skupinu surikat sestavením nových jedinců
z nepříbuzných chovů. Koncem tohoto roku jsme tedy vyklidily tento výběh a na jaře se
budeme těšit na příchod nové skupiny.

Ze zoologického hlediska jsme se rozhodli ukončit chov makaků japonských. Zde se nám
odchov dařil a i letos jsme se dočkali jednoho přírůstku. Sebekriticky musíme přiznat, že ani
jejich výběh nebyl dobře situován a technicky proveden tak, aby byli ošetřovatelé
stoprocentně v bezpečí. Výběh byl příliš malý a nesplňoval vhodný welfare chovaných zvířat.
Rozhodli jsme se tedy postavit na jiném místě zcela nový výběh, který bude prostornější,

bezpečný pro zvířata i chovatele. Jejich expozice jsme začali předělávat pro papoušky ara a
pro lemury kata.

Tygřice JESSIE
* 23.12.2013 – † 09.09.2020

Ač neradi, musíme vás informovat o odchodu naší drahé samice tygra indického, Jessie.
Mnohem lépe by se nám psalo o tom, že se má čile k světu, že přivedla na svět další
potomky, spokojeně skotačí po výběhu a vítá nás svým typickým a nezaměnitelným
způsobem, na který budeme vždy vzpomínat. Bohužel, život nepřináší jen radost.
Když jsme v roce 2012 otevírali areál Fantasy golfu, neměli jsme sebemenší tušení, do jakých
rozměrů se nakonec vše dostane. Nejprve nám patřil pouze pozemek, na kterém si dnes
mohou návštěvníci zahrát minigolf a jehož součástí byly dvě voliéry s papoušky, aby
dokreslovaly atmosféru jednotlivých zemí. Postupně začala přibývat živá zvířata, až přišel
nápad pořídit velkou kočkovitou šelmu. Přikoupil se pozemek, kde vyrostl současný tygří
výběh, jenž byl inspirací do dalšího rozšiřování a hlavně prvním mezníkem k úvaze o podání
žádosti k provozování ZOO.
První obyvatelkou tohoto výběhu byla bílá samice tygra indického, kterou jsme pojmenovali
Jessie a s níž se nyní musíme rozloučit. Jessinka byla těžce nemocná, fatálně jí selhaly
ledviny, přestala přijímat potravu, výrazně zhubla, tak panu doktorovi nezbývalo nic jiného,
než učinit těžké rozhodnutí a naši milovanou Jessinku navždy uspat.
Úmrtí každého svěřence nás zasáhne a jsme z něho smutní, někdy je to však přeci jen těžší. A
to je i tento případ. Až po jejím odchodu jsme si uvědomili, že právě ona byla tím prvním
kamínkem, z nichž se později stal, původně nesmělý plán, později splněný sen, který dnes
nese hrdý název ZOO Plasy.
Ano, byla jsi první, to ti nikdo nevezme! Budeme na tebe s láskou vzpomínat a neustále si tě
budeme připomínat. Bude nám chybět tvoje pohodová povaha, tvé spokojené frkání, když
jsme za tebou přišli. Víme, že jsi nás vždy poznala a těšila se, co ti neseme dobrého. Jsme
vděčni, že jsi se stala několikanásobnou matkou a tvé geny jsou tak stále mezi námi.
Děkujeme, že jsi byla právě u nás. Děkujeme za naše návštěvníky, které jsi vždy potěšila svou
přítomností a kteří k nám jezdili hlavně kvůli tobě. Jsme si jisti, že jim budeš chybět a že i oni
tvůj odchod, stejně jako my, opláčou.
ODPOČÍVEJ V POKOJI, NIKDY NEZAPOMENEME!

OPRAVY, BUDOVÁNÍ, ÚDRŽBA
Vzhledem k situaci jsme během léta něco začali, ale nemohli dokončit a nebo jsme museli
úplně odložit. Vzhledem ke krizi jsme si nemohli dovolit najmout externí firmy jako jindy a
veškeré práce jsme tak prováděli převážně svépomocí. Jelikož zaměstnanců tolik nemáme,
jednalo se spíše o údržbu stávajících výběhů a menší opravy. Snažili jsme se také připravit
prostory, kde se začnou realizovat nové projekty.
Dokončili jsme výběhy pro mary stepní a pekari páskované. Zahájili jsme práce na expozicích
pro jeřáby královské a lišky korsak. Předělali výběh koček bažinných na voliéru pro seriemy
rudozobé. Expozice makaků jsme začali předělávat pro papoušky ary a lemury kata. Vypustili
jsme a vyčistili všechny potoky a jezírka v zoo. Také jsme opravili několik minigolfových
jamek.

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY
Ani vzdělávání veřejnosti neprobíhalo v letošním roce podle představ a plánů, ba naopak
téměř neexistovalo. Byli jsme omezeni různými restrikcemi, nařízeními, zákazy vycházek,
shromažďování se a uzavíráním. V rámci možností jsme se ovšem snažili alespoň nějakou
možnou formou pracovat i v této činnosti.

CHOVATELSKÝ KROUŽEK
Od loňského roku vede náš zaměstnanec chovatelský kroužek pro děti z místního DDM
Kopretina. Tento kroužek je jedním z nejnavštěvovanějších a nejoblíbenějších, jelikož probíhá
přímo v samotné ZOO, na čerstvém vzduchu a hlavně v přítomnosti exotických zvířat a
rostlin. Děti se dozvídají o chování jednotlivých zvířat, jejich zvycích, základních potřebách
konkrétních druhů, připravují krmení, zajišťujeme pro ně odborné přednášky a podobně.
Velký důraz klademe také na ekologii, kde jim vštěpujeme zásady správného chování
k přírodě, počínaje tříděním odpadků a konče promítáním dokumentů o neblahých
následcích lidského chování k přírodě jako takové. Stihli jsme na toto téma i jednu velmi
zajímavou přednášku. Více nám již dopřáno nebylo. My jsme sice ještě chvilku směli mít
otevřeno, měli připravený program, nicméně dětem byly kroužky zakázané.

PŘEDNÁŠKY
Nebylo nám umožněno uspořádat ani mnoho přednášek, které pro veřejnost za normálních
okolností pravidelně organizujeme a těšilo nás, že o ně byl stále větší zájem. V létě, kdy se
různá opatření rozvolnila, jsme se museli věnovat dohánění ekonomických ztrát. I když
vzhledem k velké vytíženosti areálu nepořádáme v tomto období přednášky ani jindy. Stihli
jsme tedy dvě brzy na podzim, jednu na téma sokolnictví s Jiřím Segečem a druhou s naším
veterinárním lékařem o nemocech exotických zvířat. Nutno říct, že návštěvnost nebyla,
nejspíš ze strachu, nijak valná.

PRAXE STUDENTŮ
Ani praxe studentů středních veterinárních škol z Plas a Rakovníka, s nimiž dlouhodobě
spolupracujeme neprobíhala standardně. Několik studentů svou praxi stihlo, poznalo, jak to
chodí v provozu a získalo cenné zkušenosti a poznatky, které se jim budou jednou hodit při
výkonu povolání nebo třeba k získání zajímavého zaměstnání. Bylo jich ovšem opět málo,
jelikož i praxe, které probíhají venku, byly nakonec zakázány.
Nutno říct, že studenty práce v naší ZOO baví, chodí k nám rádi a několik z nich jsme zaujali
natolik, že k nám poté docházeli o víkendech nebo osobním volnu a velmi nám pomohli, za
což jim patří velké díky. V létě pak v rámci brigády využíváme mnoho bývalých praktikantů.

AKCE PRO VEŘEJNOST
Každý rok pořádáme nebo se aktivně účastníme několika akcí pro veřejnost. Jsou velmi
oblíbené a navštěvované. Proto je máme tak rádi a baví nás je pro naše návštěvníky
připravovat a pořádat. Letos jsme na poslední chvíli stihli jednu jedinou.

STRAŠIDELNÁ NOC
Dovolíme si tvrdit, že tato akce je mezi návštěvníky nejoblíbenější a každoročně jí navštíví
velké množství lidí. Program je celodenní a myslíme na všechny věkové kategorie. Od rána
do 15:00 hodin patří areál spíše menším dětem. Dostanou průvodní dopis s plánem cesty, na
které musí hledat indicie, aby pak mohli plnit úkoly se živými strašidly. Na první zastávce je
čeká na své lodi náčelník pirátů, poté se přesunou do strašidelného hradu, kde je přivítá
samotný hrabě Drákula. Cesta pokračuje do čarodějnické dílny, ke dvěma roztomilým
ježibabám s nimiž si vyrobí něco na památku. Dále se vydají do Arizony k duchovi
indiánského náčelníka a pak už přijdou do cíle, aby si vyzvedly zaslouženou odměnu. Mohou
si zde také nechat pomalovat obličej a spokojeně odejít domů.

Po celém areálu jsou celý den rozmístěna umělá strašidla a různé strašidelné dekorace.
Okolo sedmé hodiny odpolední se začnou rozsvěcovat svíčky a vylézat opravdu hororové
postavy, které děsí všechny odvážlivce až do pozdních večerních hodin.
Je to zpestření nejen pro zvířata ale i pro návštěvníky, kteří mají jedinečnou možnost spatřit
noční život v zoo a pozorovat zvířata jak se chovají po setmění.
Jsme rádi, že alespoň tato akce proběhla a všichni návštěvníci i účinkující mohli na chvíli
zapomenout, v jak složité době se momentálně nacházíme.

OCHRANNÉ PROJEKTY
Jedním z úkolů, jež jsme si po transformaci na Nadaci dali, bylo zapojení se do dalších
záchranných projektů, více spolupracovat s ekologickými spolky a šířit osvětu. Máme
vytipováno několik projektů zabývající se problematikami, které nás zajímají a chtěli bychom
se jim věnovat. S některými jsme v kontaktu a připravujeme podrobnější formu spolupráce.
Snad bude příští rok lepší a všechny plány se podaří úspěšně realizovat.

CZAZA
Již několik let jsme aktivními členy a spoluzakladateli této asociace, sdružující privátní
zoologické zahrady, hájící společné zájmy v legislativním procesu zákonů, ovlivňující ZOO a
ochranu přírody, podporující ochranu biodiverzity a zvyšující odbornou úroveň členských
ZOO. Ve spolupráci s ostatními členy se podílíme na záchraně a odchovu ohrožených druhů
zvířat. Letošní jednání musela probíhat pouze písemnou formou, nebo telefonickými
rozhovory a nebyla tím pádem tolik přínosná. Nic nenahradí osobní setkání a společnou
diskuzi. Více informací o činnosti CZAZA se můžete dozvědět ve výroční zprávě asociace.

ČESKÁ ASOCIACE PRO CHOV A OCHRANU KROKODÝLŮ
Od roku 2016 jsme členy ČACHOK a jde o první záchranný projekt, do kterého jsme vstoupili.
Pravidelně jsme se účastnili všech seminářů, které letos proběhnout nemohly, což nás velmi
mrzí. Na každém setkání jsme se těšili, až budou kolegové přednášet a promítat fotografie či
videa ze svých expedic. Jelikož ve svém středu nemáme odborníky na tyto nádherné plazy a
ani se přímo jejich chovu nevěnujeme, naše podpora spolku je především finanční.

CHRÁNÍME MOŘSKÉ ŽELVY
V předloňském roce jsme se na semináři ČACHOK seznámili s paní Mgr. Hanou Svobodovou,
ústřední postavou tohoto projektu. Velmi nás její přednáška zaujala a navázali jsme s tímto
spolkem užší spolupráci. Paní Svobodovou jsme pozvali k nám do Plas, kde vedla šest
přednášek pro různé skupiny lidí, které se shledaly s obrovským ohlasem, pochopením a
respektem k činnosti tohoto spolku. Posluchači odcházeli obohaceni o zajímavé informace a
hlavně pak s pocitem soucitu s nádhernými tvory, které je třeba chránit před devastujícími
zásahy člověka.
Mořské želvy podporujeme hlavně morálně (osvětou veřejnosti) a finančně.

ZÁCHRANNÁ STANICE ŽIVOČICHŮ KOŽLANY
Několik let také spolupracujeme s Jiřím Segečem, jenž vede tuto stanici. Záchraně zraněných
živočichů se věnuje ve svém volném čase, z prosté lásky ke zvířatům. Takovýchto lidí si
nesmírně vážíme a snažíme se je podporovat a pomáhat jim v jejich záslužné činnosti. Pan
Segeč má v naší ZOO každoročně několik přednášek pro děti z místních škol a chovatelského
kroužku, pro klub seniorů i širokou veřejnost. Vzhledem k tomu, že je též vynikajícím
sokolníkem, který má několik dravců, bývají setkání doprovázená povídáním na toto téma a
hlavně zpestřena ukázkou umění jeho svěřenců. Také proto je téměř na všech jeho
přednáškách plný sál.

PODĚKOVÁNÍ
To nejdůležitější jsme si nechali na konec. Současná situace okolo pandemie a nucenému
uzavření ZOO je opravdu velmi vážná, spíše již kritická a existenční. Jsme proto vděčni za
jakoukoliv pomoc, které se nám dostává, která je obrovská a dojemná, která nám dává sílu
bojovat a zároveň je pro nás závazkem jít dál! Nemůžeme si přeci dovolit tento boj vzdát a
v podstatě tak darované prostředky „vyhodit z okna“. Lidé mají kolikrát sami potíže, sami
zažívají těžké chvíle a přesto si najdou čas a prostředky, aby je věnovali našim zvířatům i za
cenu, že se sami uskromní. Chtěli bychom všem, kromě poděkování, vyjádřit obdiv a respekt.
Jsme vděčni za každou korunu, za trs banánů či kilo masa, které dostaneme. Rozumíme
tomu, že každý nemá tolik, kolik by třeba věnovat chtěl, ale opravdu si vážíme všech.
Babičky, která nám z malého důchodu pošle stokorunu, stejně jako firmy, která věnuje
desítky tisíc.
Jsme si jisti, že nemluvíme pouze za sebe, nýbrž za všechny kolegy z dalších zoologických
zahrad, útulků a jiných zařízení, pečující o jakákoliv zvířata. Děkujeme.

ANONYMNÍ DÁRCI, ADOPTIVNÍ RODIČE

Po zveřejnění čísla konta Nadace ZOO Plasy nám začali lidé denně posílat peníze, z čehož
jsme byli překvapeni a samozřejmě potěšeni. Chodili nám od stokorunových, po tisícové
částky. Měli jsme ohromnou radost, ale zároveň nám bylo hloupé pouze přijímat a nic
nenabídnout. Snažili jsme se tyto dárce oslovit a nabídnout k adopci některé z našich zvířat,
abychom jim mohli poděkovat alespoň touto formou. Před budovou pokladny tak vznikla
velká tabule, na kterou umísťujeme cedulky se jmény a bydlištěm našich adoptivních rodičů.
Dělá nám velkou radost, že je tabule téměř plná.

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK A BALÍČKŮ SE ZÁŽITKY
Abychom lidem za jejich pomoc nabídli alespoň nějakou službu, či zážitek, spustili jsme na
internetových stránkách e-shop. Lidé si zde dopředu nakupují vstupenky, které využijí až
bude znovu otevřeno. Příjemně nás překvapilo, že není zájem pouze o vstupenky na
samotnou prohlídku, ale návštěvníci si hojně objednávají různé balíčky, jež e-shop nabízí.
Jsou mezi nimi zážitky, jako prohlídka zázemí v doprovodu ošetřovatele, adopce
s prohlídkou, noclehem a hrou minigolfu, nebo program „Staň se ošetřovatelem na jeden
den“. Věříme, že prodej bude stále pokračovat, neboť je to v současnosti nemalý zdroj
potřebných příjmů.

DĚTI, SENIOŘI, ZDRAVOTNÍCI

Neskutečně si vážíme pomoci od těch nejzranitelnějších a nejvytíženějších. Ještě dlouho nás
budou dojímat emaily, dopisy a telefonáty od různých dětských skupin, tříd, či dokonce
celých škol, že se mezi sebou děti složily a poslaly nám našetřené penízky ze svých kasiček.
Něco neskutečně nádherného a také nadějného, že mladí lidé nemyslí pouze na sebe (jak se
mnohdy říká), ale naopak, dokáží udělat mnoho dobrého a pomoci někomu v nouzi.
Peníze nám též posílají obyvatelé seniorských domů, domů s pečovatelskou péčí a
podobných zařízení pro seniory. Velice nás dojalo, když nám volala osmdesáti letá paní, že
neumí s počítačem, abychom jí napsali adresu, že nám chce poslat 2000 korun. Takovýchto
dojemných příběhů jsme zaznamenávali velkou spoustu a stále nás příjemně překvapují.
Osobně nám přivezli nemalou částku lidé, kteří bojují v první linii, zástupci několika oddělení
FN Plzeň. Při té obrovské vytíženosti a nervovém vypětí, které každodenně podstupují při
zachraňování lidských životů, si tyto úžasné dámy a neméně úžasní pánové našli čas, aby
mezi sebou ještě vybrali peníze, které nám věnovali. Obrovský respekt a klobouk dolů.

SPONZOŘI, PARTNĚŘI, ZNÁMÉ OSOBNOSTI

Krize, za kterou nemůžeme a jež nás dostala do ohromných problémů naštěstí nenechala
chladné ani naše partnery. Naopak k těm stálým jako je Makro či Bidfood, kteří nás podporují
dlouhodobě, se přidalo několik dalších firem a společností. Dostali jsme od nich jak finanční,
tak materiální prostředky. Nemalou částku nám věnovali AZ Sanace a.s., MK Design, Auto
detailing či Rotarex Tachov. Velkoobchody Poton a u Macháčků nám zdarma dodávají stovky
kil ovoce a zeleniny, což má v tuto dobu cenu zlata. Desítky tisíc korun jsme dostali díky
lidem, kteří založili facebookové skupiny, jako např. Kamínky pro zoo, rozběháme Hostivice či
Pomáháme Zoo Plasy.
Podpořilo nás také několik veřejně známých osobností, v čele s Karlosem „Terminátorem“
Vémolou. Setkání s našim nejznámějším bojovníkem zprostředkoval hlavní designér a autor
veškerých kulis v ZOO Plasy, Martin Lepka. Karlos se stal naším největším podporovatelem a
mecenášem. Zcela nezištně nám ihned začal pomáhat. Nejprve nákupem masa pro šelmy,
později i finančně. Částka, kterou nám do této chvíle věnoval již dávno přesáhla hranici dvou

set tisíc korun a podle svých slov, bude v podpoře stále pokračovat. Musíme podotknout, že
vše dělá pouze z lásky ke zvířatům, nikde se tím nechlubí a nic za svou pomoc nechce. Pro
nás je to obdivuhodný člověk s velkým srdcem a velmi si jej vážíme.

DOTACE

Na konci roku nás podpořil Plzeňský magistrát nezanedbatelnou částkou 150 000,- korun a
navíc s příslibem, že budeme z krajského rozpočtu dotováni každý rok, což je pro nás úžasná
zpráva a velmi radním města Plzně děkujeme.
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KLOKAN
BENETTŮV

RUFOGRISEUS

1

LEMUR KATA

LEMUR CATTA

3

LEV
JIHOAFRICKÝ

PANTHERA LEO

5

LEVHART
SKVRNITÝ

PANTHERA PARDUS

2

MAKAK
ČERVENOLÍCÍ

MACACA FUSCALA

5

MALPA HNĚDÁ

CEBUS APELLA

3

MANGUSTA
TRPASLIČÍ

HELOGALE PARVULA

0

4

4

PATAGONUM

0

2

2

MÝVAL SEVERNÍ

PROCYON LOTOR

4

NOSÁL ČERVENÝ

NASUA NASUA

5

PEKARI
PÁSKOVANÝ

PECARI TAJACU

0

RYS OSTROVID

LYNX LYNX

2

SURIKATA

SURICATA

5

TYGR INDICKÝ

PANTHERA TIGRIS

4

PTÁCI
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105
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AMADA
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1

2
3

3

5
2

6

1

0
3

1

3
5

2

1

1
2

4

1

0

1

3
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DERBIANA

4

2

2

ERITHRURA GOULDIAE

2

1

1

AMADA
DIAMANTOVÁ
AMAZOŇAN
MODROČELÝ
AMAZOŇAN
ŽLUTOLÍCÍ

STEGANOPLURA
GUTTATA

2

1

AMAZONA AESTIVA

1

1

AMAZONA
AUTUMNALIS
PIONITES

1

2
2

2

2

AMAZÓNEK
BĚLOBŘICHÝ

LEUCOGASTER

1

ARA ARAKANGA

ARA MACAO

2

2

ARA ARARAUNA

ARA ARARAUNA

2

2

ARA
HYACINTOVÝ

ANODORHYNEHUS
HYACINTHINUS

2

2

BAŽANT
EDWARDSŮV

LOPHURA EDWARDSI

2

2

BAŽANT
KRÁLOVSKÝ

SYRMATICUS REEVESII

2

BAŽANT PAVÍ
BAŽANT
STŘÍBRNÝ
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POLYPLECTRON
BICALCARATUM
LOPHURA
NYCTHEMERA
LOPHURA
HATINHENSIS
CHRYSOLOPHUS

1

1

1

1

3

2

2

2

2

2

2

PICTUS

4

BERNEŠKA
RUDOKRKÁ

BRANTA RUFICOLLIS

1

1

ČÍRKA OBECNÁ

ANAS CRECCA

1

1

EKLEKTUS
RŮZNOBARVÝ

ECLECTUS RORATUS

2

2

HOLOUBEK
DIAMANTOVÝ

GEOPELIA CUNEATA

1

HOLUB
GUINEJSKÝ

COLUMBA GUINEA

2

1

1

1

3

HRDLIČKA
CHECHTAVÁ

STREPTOPELIA
ROSEOGRISEA

4

HUSA INDICKÁ

ANSER INDICUS

2

CHŮVIČKA
JAPONSKÁ

LONCHURA STRIATA F.

JEŘÁB
KRÁLOVSKÝ

BALEARICA

DOMESTICA
REGULORUM

2

2

1

2

2

3

1

0

2

1

3

2

KACHNIČKA
KAROLÍNSKÁ

AIX SPONSA

5

KACHNIČKA
MANDARÍNSKÁ

AIX GALERICULATA

2

KORELA
CHOCHOLATÁ

NYMPHICUS

1

4
2

HOLLANDICUS

2

1

KŘEPELKA
ČÍNSKÁ

COTURNIX CHINENSIS

1

2

LABUŤ ČERNÁ

CYGNUS ATRATUS

1

1

PAPOUŠEK
ČERVENOKŘÍDLÝ

APROSMICTUS

2

2

PAPOUŠEK
KRÁLOVSKÝ
PAPOUŠEK
NÁDHERNÝ

ERYPTHROPTERUS
ALISTERUS
SCAPULARIS
POLYTELIS
SWAINSONII

PAPOUŠEK
VLNKOVANÝ

MELOPSITTACUS

PAPOUŠEK
ZPĚVAVÝ

PSEPHOTUS

UNDULATUS
HAEMATONOTUS
POEPHILA

1

2
3

1

1

2

2

2

1

1

6

1

6

2

1

1

1

1

1

2

PÁSOVNÍK
DLOUHOOCASÝ

ACUTICAUDA

2

PÁV KORUNKATÝ

PAVO CRISTATUS

2

2

POLÁK
CHOCHOLAČKA

AYTHYA FULICULA

2

2

ROSELA
PENNANTOVA

PLATYCERCUS
ELEGANT

4

ROSELA PESTRÁ

PLATYCERCUS EXITUS

2

SERIEMA
RUDOZOBÁ

CARIAMA CRISTATA

0

PUŠTÍK BRÝLATÝ
PUŠTÍK HNĚDÝ
PUŠTÍK
VOUSATÝ

PULSATRIX

1

1

2
2

2

1

2

1

LEPTOGRAMMICA

3

1

STRIX NEBULOSA

2

2
2

PERSPICILLATA
STRIX

TRAGOPAN

SATYR
TEMMINCKŮV

TEMMINCKI

2

SOVA PÁLENÁ

TYTO ALBA

2

SOVICE SNĚŽNÍ

BUBO SCANDICUS

2

1

1
2

2

1

1
2

VÝR VELKÝ

BUBO BUBO

5

VÝR VIRGINSKÝ

BUBO VIRGINIANUS

2

ZEBŘIČKA
PESTRÁ

TAENIOPYGIA

ŽAKO ŠEDÝ
KONŽSKÝ

PSITTACUS

GUTTATA

10

7

2
2

2

2

4

ERITHACUS

2

2

ŽAKO ŠEDÝ
LIBERIJSKÝ

PSITTACUS TIMNEH

2

2

PLAZY

REPTALIA

14

27

KAJMANKA
DRAVÁ

CHELYDRA

1

1

SERPENTINA

PAGEKON
ŘASNATÝ

CORRELOPHUS

UŽOVKA
ČERVENÁ

PANTHEROPHIS

0

1

1

GUTTATUS

0

2

2

ŽELVA STEPNÍ

TESTUDO HORSFIELDII

1

1

ŽELVA
OSTRUHATÁ

GEOCHELONE

3

3

ŽELVA
NÁDHERNÁ

TRACHEMYS SCRIPTA
ELEGANS

6

6

TESTUDO HERMANNI

1

ŽELVA
ZELENAVÁ
ŽELVA UHLÍŘSKÁ

CILIATUS

SULCATA

CHELOMOIDIS

10

11

CARBONARIA

2

2

RYBY

OSTEICHTHYES

128

128

JELEC JESEN

LEUCISCUS IDUS

35

35

CARASSIUS

18

18

KARAS ZLATÝ

CARASSIUS AURATUS

23

23

KAPR OBECNÝ

CYPRINUS CARPIO

20

20

32

32

KARAS OBECNÝ

KAPR KOI

CARASSIUS

CYPRINUS CARPIO
HAEMATOPTERUS
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