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Rozhovor

Eliška Kubíková: V zoo nejde o rekordy
čují o mláďata. Zejména v kombinovaných expozicích bývá obvykle rušno a je co pozorovat.
V průběhu letních prázdnin jsou
vyhledávaná zejména komentovaná
krmení zvířat, kdy v půlhodinových
intervalech naši zaměstnanci na vyznačených místech v areálu podávají informace o jednotlivých druzích
zvířat.
Letos jsme nově zařadili už i žirafy. Od května do září s výjimkou
pondělků dvakrát denně probíhají
velmi oblíbené letové ukázky sov
a dravců.
Všechny turnusy připravovaného příměstského tábora jsou sice
již obsazeny, ale zůstává možnost
navštívit jednotlivé akce pro veřejnost, například 5. 8. vystoupení
skupiny IYASA z afrického Zimbabwe, nebo Letní noc v zoo 15.
a 16. 8. či akci „Prázdniny končí
v zoo“ plánovanou na 30. a 31. 8.,
která bude letos spojena s Malou
africkou konferencí.
Aktuální informace jsou průběžně
zveřejňovány na našich webových
stránkách (www.zoojihlava.cz).
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Jihlavská zoo je podle slov ředitelky Elišky Kubíkové v převratném období. Stavební ruch signalizuje vznik nových zajímavostí
pro návštěvníky.
V zoo se pořád staví. Copak, kdy
bude hotovo?
V žádné zoo nebude nikdy hotovo. Pořád je co vylepšovat, přicházejí nová zvířata, nové poznatky, nové požadavky, nové trendy.
Jihlavská zoo však skutečně zažívá
převratné období.
Takový stavební ruch v průběhu tří let zde nikdy nebyl a asi už
nebude. Všechny pavilony v horní
části zahrady jsou už hotové. Ve
spodní části zahrady schází voliéry
u pavilonu Asie a stavební aktivity se momentálně týkají poslední
stavby, a to Pavilonu plazů.
V letní sezóně příštího roku by
návštěvníci měli mít k dispozici
kompletně všechny objekty budované v rámci projektu Zoo pěti
kontinentů.
Jaké budou hlavní taháky této
sezóny?
Pořád jsou největším lákadlem největší, přesněji nejvyšší zvířata, tedy
žirafy. Kromě nich však v expozici
Africké savany zaujme i skupina zeber a zvláště nový druh – antilopy
nyaly nížinné s mláďaty.
Hyeny žíhané lze spatřit v Čechách
pouze v naší zoo. Sestavený pár je navíc velmi harmonický a nelze vyloučit, že se dočkáme i mláďat.
Po rekonstrukci bazénu tuleňů budou spokojeni nejenom tito mořští
savci, ale předpokládám, že jejich
expozice bude jednou z nejvyhledávanějších.
Přestože si zástupci asijských opic
– giboni musí na venkovní voliéry ještě počkat, věřím, že ještě letos
dostanou příležitost předvádět svou
hbitost v již připravené expozici
Asie, kam se na přelomu roku přestěhovaly oblíbené babirusy.
Ti, kteří tíhnou spíše k procházkám
evropskou přírodou, jistě přivítají
novou lesní stezku.
Čeká ji ještě postupný vývoj, ale
výra velkého budou moct spatřit,
i když jeho voliéra umístěna v úvodu
stezky, je téměř neviditelná.
Co nového je připraveno pro
návštěvníky?
Dobrodružnější povahy, které nějakou dobu postrádaly obří tobogán,
jistě uspokojí nový, hezčí a hlavně
bezpečnější, který vyrostl na původním místě. Adrenalinový zážitek si
však dospělí i děti mohou dopřát
i v lanovém parku PraLEZ.
Většina návštěvníků zřejmě vezme zavděk novými toaletami v blízkosti občerstvení v centrální části
zoo. Gastro-provoz zaznamenal
také změny.
Samoobslužná restaurace s větším výběrem vařených jídel, zeleninových salátů, ale i grilovaných
specialit snad uspokojí i náročnější
zákazníky.
Doufám, že i trochu nečekaná novinka „relaxační zóna“ v blízkosti
australské expozice bude hojně využívána. Zde bude možné posedět

Ředitelka jihlavské zoo ing. Eliška Kubíková
či poležet, ale zvýší se i počet dalších laviček a odpočinkových míst
v areálu zoo.
Na co vy jste nejvíce pyšná a co by
si návštěvník neměl nechat ujít?
Jsem přesvědčena, že prostředí ve
kterém jsou zvířata vystavována, na
návštěvníka výrazně působí.
Pokud má například člověk odpor
k některému obecně neoblíbenému
živočichovi umístěnému v nezajímavém, stísněném a neupraveném prostředí, tak si ho nejspíš utvrdí. Vidí-li
ale stejné zvíře v zajímavé expozici,
která se mu líbí, vnímá obvykle i toto
zvíře pozitivně.
Tento záměr snad splňují všechny
naše expozice. Většina návštěvníků
oceňuje rozměrné, pohledné objekty, ale mně se snad nejvíc líbí expozice, které člověk v podstatě nevnímá, ty, které mají minimum bariér
a umožňují zvíře sledovat v podmínkách a situacích, které jsou pro ně
přirozené.
Z tohoto pohledu považuji za velmi zdařilý nenápadný výběh surikat
nebo výběh hyen. Ale líbí se mi i Haciendu Escondido, především pro
její středoamerický charakter, který
je lehce identifikovatelný.
Velmi pěkný je pohled na výběh
Africké savany, kterému dominuje
pavilon žiraf.
Osobně jsem se s největším gustem zabývala Australskou farmou,
komplexem ubikací a výběhů, který
ne úplně všichni návštěvníci přijali
bez výhrad.
Každopádně je to naprosto jedinečná expozice, která poskytuje ještě
určitou přidanou hodnotu z pohledu
geografického a historického, i když
na naplnění tohoto záměru ještě musíme zapracovat.
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Očekáváte překonání rekordů?
Nepovažuji zoologickou zahradu
za závodní dráhu, na které bychom
se nutně museli hnát za rekordy.
Ale přiznávám, že si letos dělám
naděje, že bychom mohli dosáhnout
ještě vyšší návštěvnosti, než tomu
bylo dosud.
Předpoklady zde jsou, protože
v jarním období díky mimořádně
dobrému počasí přišlo neobvyklé
množství návštěvníků. Stavební ruch
se výrazně omezil, vznikly nové expozice, přibyly nové druhy zvířat,
takže je zde řada důvodů, proč zoo
navštívit.
A rekordy v počtu zvířat? Tak to
se opravdu těžko plánuje a kvantita
není v chovatelské činnosti tak rozhodující, zaměřujeme se na vzácné
druhy zvířat a spíše takové, které se
běžně nerozmnožují.
Kdyby se letos zadařili například
tuleni nebo hyeny, tak to bychom
byli velmi, velmi spokojení.
Kdy je nejvhodnější doba návštěvy zoo a proč?
Zoo je otevřena každý den po celý
rok. Nejlépe je zoo navštěvovat opakovaně v průběhu roku.
V létě si sice návštěvník užije všech
slastí – ať už se jedná o doprovodné programy, občerstvení, či různé
atrakce, ale je to vykoupeno větším
ruchem.
Mimo letní sezónu nehrozí problém s parkováním, prostředí je
intimnější, zvířata jsou zpravidla
v chladnějších obdobích aktivnější
a nakonec i zimní vstupné je nižší.
A prázdninový program zoo?
Program připravují především samotná zvířata tím, že pobývají ve
venkovních výbězích, případně pe-

Zveřejnili výzvu na
kulturní dotace
Vedení města zveřejnilo Výzvu
k podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jihlavy na projekt v oblasti kultura realizovaný
v období od 1. 7. do 31. 12. 2014.
V rámci okruhu PRŮBĚŽNÝ
GRANT
se v uvedeném termínu jedná
o částku maximálně 50.000 Kč
v těchto oblastech a kategoriích:
Performing Arts /Živé, reprodukované umění/
Hudba – klasická
Hudba – ostatní
Hudba – vzdělávací koncerty
Divadlo – místní
Divadlo – hostující
Divadlo – dětská představení
Tanec
Happening
Výstava
Vzdělávací pořady
Vizuální umění, Film
Výtvarné umění
Literatura Akce, aktivity, publikační činnost
Kulturní dědictví, Městské slavnosti a jiné akce a aktivity.
Žádosti lze podávat nejpozději do
30. září 2014 do 14 hod. (průběžně v době platnosti výzvy).
Bližší informace a průběžné konzultace poskytuje odbor školství,
kultury a tělovýchovy Magistrátu
města Jihlavy, kontaktní osoby:
Mgr. Tomáš Koukal, e-mail: tomas.
koukal@jihlava-city.cz
tel: 567 167 440, 605 206 159
Ing. Marie Krajíčková, e-mail: marie.krajickova@jihlava-city.cz
tel: 567 167 442.
Další informace lze dohledat na
webu města.
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