
 Jihlavská ZOO se také letos mů-
že pochlubit novými přírůstky, kte-
ré mohou obdivovat návštěvníci. 
Nejmenším opičkám na světě - kos-
manům zakrslým, kteří obývají ex-
pozici společně s lvíčky zlatými v 
Amazonském pavilonu, se narodila 
dvojčata. Dvouletý otec pochází z 
privátního chovu, pětiletá matka při-
šla do Jihlavy z plzeňské ZOO. 

„Další tři nová a vzácná mláďata mů-
že zvídavý návštěvník spatřit v noctuna-

riu afr ické vesnice Matongo u kaloňů 
zlatých,“ řekla tisková mluvčí jihlav-
ské ZOO Kateřina Kosová.  V hejnu 
plameňáků růžových v africké lagu-
ně se v průběhu května vylíhlo cel-
kem celkem 9 mláďat. ZOO Jihlava 
je otevřena každý den včetně sobot, 
nedělí a svátků od 8.00 do 18.00 ho-
din. Vstupné je 80,- Kč pro dospělé a 
40,- Kč pro děti, studenty a důchod-
ce.                                                             -lm-

Nové přírůstky v jihlavské ZOO
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Služby města Jihlavy (SMJ), které 
provozují krytý bazén Evžena Rošic-
kého v Jihlavě, minulý měsíc v  době 
odstávky provedly celou řadu oprav

V době uzavření bazénu se již pro-
vedlo:

- oprava hlavního vstupu do budovy 
- oprava vzduchotechniky v I. PP a 

v II. NP /kde je kavárna/ 
- výměna termoskopických ventilů 

ve sprchách 
- oprava technologie kuželny 
- měření a regulace systému
- pravidelná údržba a oprava bazé-

nové technologie
- pravidelná údržba strojovny, kotel-

ny
- pravidelná celková sanitace bazé-

nových van a jímek 
 „Všechny jmenované opravy zajiš-

ťuje prostřednictvím odboru správy 
realit vlastník objektu  město Jihlava 
a tyto práce vyjdou zhruba na částku 
770.000,- Kč,“ řekl tiskový mluvčí 
SMJ Martin Málek.  Pokud se všech-
no stihne v daném termínu, měla by 
odstávka trvat do 7. 8. 2009.

Opravy bazénu Rošického 
za tři čtvrtě milionu

 Provoz bude zahájen opět od 8. 
srpna letním provozem s otevírací 
dobou pro veřejnost denně od 10.00 
do 18.00 hodin až do 31. srpna. Po 
otevření bazénu E. Rošického bu-
dou k dispozici pro návštěvníky ta-
ké venkovní travnaté plochy určené 
ke slunění a hřiště na plážový volej-
bal. Veřejnost má také přes celé let-
ní prázdniny k dispozici ke koupání 
a saunování krytou i venkovní část 
Vodního ráje v Jihlavě,“ připomenul 
Málek.

Vstupné na 1 hodinu pro veřej-
nost – bazén E. Rošického:

děti do 6 let – zdarma
děti od 6 do 15 let, 
důchodci – 30,- Kč
dospělí – 40,- Kč
Tobogán  je v ceně vstupného.
Statistka návštěvnosti veřejnos-

ti v uplynulých letech na bazéně E. 
Rošického:

2005 –  24 434 osob
2006 –  25 903 osob
2007 –  31 878 osob
2008 –  34 139 osob                    -lm-

 Po dvojčatech levhartů perských 
se narodilo další levhartí mládě.

 „Jihlavská ZOO  se tak může po-
chlubit dalším chovatelským úspě-
chem - mládě levharta sněžného (Un-
cia uncia) se narodilo koncem června 
tohoto roku. Zatím obývá společně se 
svou matkou zázemí výběhu, do konce 
prázdnin ho budou moci spatřit i ná-
vštěvníci ZOO. Pětiletý otec se narodil 
v berlínské ZOO, šestiletá matka je jih-
lavskou rodačkou,“ přiblížila slavnost-
ní událost tisková mluvčí jihlavské 
ZOO Kateřina Kosová. 

 Již třinácté mládě irbisa jen po-
tvrzuje, že v chovu a odchovu těch-
to ohrožených kočkovitých šelem 
patří ZOO Jihlava ke světové špičce 
(v roce 1999 byla odchována trojča-
ta, to se opakovalo i o rok později, 
v roce 2003 dvojčata a před dvěma 
lety dokonce čtyři mláďata od dvou 
chovných párů. Většina z nich puto-
vala do zahraničních zoologických 
zahrad). 

 Levhart sněžný je samotářský lo-
vec obývající nejvyšší hory světa (vy-
skytuje se v hornatých částech Asie 
- od Afghánistánu po západní Čí-
nu). Protože jsou v těchto nehostin-
ných končinách skupinky kopytníků 

Narodil se další levhart
rozptýleny na velkém prostoru, po-
třebuje tato šelma rozsáhlé teritori-
um. Navzdory veškeré mezinárodní 
ochraně je dosud pronásledován pro 
svou krásnou kožešinu. 

 Člověk také snížil stavy živočiš-
ných druhů, které jsou jejich kořistí 
(horské kozy a ovce, jeleni a divoká 
prasata). V přírodě se tedy v dneš-
ní době vyskytuje poměrně nízká 
populace. Kromě Jihlavy chová lev-
harty sněžné ještě ZOO Chomutov, 
Liberec, Ostrava, Plzeň a Ústí nad 
Labem. 

 Pět mláďat se také narodilo koč-
kám bažinným (Felis chaus). „Dva-
náctiletý otec je jihlavský odchovanec, 
čtyřletá matka pochází z privátního 
chovu a v jihlavské ZOO je od roku 
2006. Společně odchovali už dvojčata 
v loňském roce,“ potvrdila Kosová. 

 Kočka bažinná je dlouhonohá 
kočka rozšířená na blízkém východě 
i v jihovýchodní Asii. V přírodě vy-
hledává rákosové porosty a travnaté 
plochy v blízkosti vod, loví hlavně ve 
dne, živí se převážně vodními ptáky, 
žábami, rybami a hlodavci. Březost 
trvá 8 týdnů, koťata se rodí mouro-
vatá, postupně ale kresbu ztrácejí. 

 -lm-

DALŠÍ levhartí mládě se narodilo v jihlavské ZOO a opět se potvrdilo, že naše 
zoologická zahrada patří v chovu levhartů ke světovým špičkám.

Foto: archiv NJR
 Návštěvnicky oblíbenou akci s názvem „Letní noc v ZOO“ chystá Zoolo-

gická zahrada Jihlava na sobotu 1. srpna 2009, tentokrát pod názvem „Cesta 
kolem světa“. Zájemci se budou moci vydat po stopách cestovatelů do hlubin 
oceánů, prozkoumat nekonečné pláně afrických savan, nebo tajuplný deštný 
prales. Návštěva kontinentů, jejich místní fauny (dokonce i některých domo-
rodců) začíná v 19.00 hodin a každou následující půlhodinu. Pozor - je nutné 
se předem zarezervovat na tel. 567 573 730!  Vstupné 120 Kč (dospělí) a 60 
Kč (děti, studenti, důchodci). Jedná se o speciální prohlídku, na kterou nelze 
uplatnit žádné slevy. Na závěr prohlídky čeká návštěvníky občerstvení a kul-
turní program.                                                                                                                        -lm-

Letní noc v ZOO

LETNÍ noci v jihlavské ZOO se již 
staly tradicí a bývá při nich výborná 
atmosféra.                  Foto: archiv NJR

 Bc. Věra Pavlíková byla pověřena 
zastupováním vedoucího pozemko-
vého oddělení majetkového odboru 
magistrátu.

 V ZOO se opět představili tempe-
ramentní tanečníci z afrického Zim-
babwe a ve vesničce Matongo je hlava 
na hlavě. Kromě Jihlavy vystoupili ta-
nečníci také v Telči na zámku a v Brt-
nici. Jejich taneční show se již stávají 
tradicí.                                                 -lm-


