Adopce zvířat v Zoo Plzeň
Co to vlastně znamená?
Jde o velice snadnou záležitost. Budoucí kmotr si především vybere své oblíbené zvíře
(a 1-2 náhradníky). Vyplní přihlášku a uhradí stanovenou částku (osobně v zoo nebo na
uvedený účet u ČSOB 282564313/0300), případně dohodne zvláštní podmínky
(reciprocita). Adoptivní vztah potom platí 12 měsíců od následujícího dne. Vyčíslená
suma odpovídá skutečným nákladům na roční krmivo pro daný druh. Adopci lze po
uplynutí jednoho roku obnovit.
Co tím kmotr získává?
 příjemný pocit, protože pomohl dobré věci
-  benefity - vstupné Jednotlivci, rodiny, dvojice
- Za každých celých 1000 Kč adopce 1 kmotrovskou vstupenku (jednorázový,
1 osoba)
-

2) Skupiny dospělých, firmy :

-

Sleva 10 % na vstupném při hromadném vstupu (pro skupinu do 10 osob)
za každých 1000 Kč , (tj. hromadné slevenka nebo individuální slevenky).
Nebo za každých 1000 Kč 1 jednorázový volný lístek pro jednotlivce

-

3) skupiny dětí, školy :

-

sleva 10 % na osobu při jednorázovém hromadném vstupu za každých 1000
Kč adopce – platí pro 1 třídu ! – tj. jednorázová třídní slevenka např. 10%,
20%...

 samolepku „Jsem kmotrem v Zoo Plzeň“, výroční zprávu Zoo a BZ města Plzně, ve
které bude prezentován
 jméno kmotra bude prezentováno v areálu zoo – na společném panelu na pavilonu
klokanů
 bude hostem zahrady na výročním „setkání kmotrů Zoo Plzeň“ (obvykle září)

Příklady zvířat nabízených k adopci v Zoo a BZ města Plzně
(Orientační přehled – zoo chová na 1200 druhů – všechny možno
adoptovat)
500 Kč
Drobné vodní a suchozemské želvy; plši, pískomilové, bodlinatky a další drobní
hlodavci

páv korunkatý, husice liščí, kachnička mandarinská a karolinská, malé druhy sov,
papoušek vlnkovaný, malí pěvci
750 Kč
Varan (malé druhy), tarbík, krysa obrovská
1 000 Kč
Želva ostruhatá, korálovka, želva pardálí, korovec jedovatý a mexický
husa indická, husa velká, husa nilská, kachna patagonská, husice rudohlavá a podobné
druhy; krysa filipínská a obláčková, vampýři, veverky, křeček skákavý
1 500 Kč
labuť černá, malé druhy papoušků (rozely atp.)
2 000 Kč
Želva obrovská
Plameňák chilský a růžový, sup bělohlavý, kondoři havranní a krocanní
daman kapský a stepní, koza domácí, ovce - plemena ovce domácí, kaloň egyptský,
kaloň plavý, kaloň zlatý, kuandu obecný
3 000 Kč
Matamata třásnitá, krajta mřížkovaná, hroznýš kubánský a madagaskarský
jeřáb královský a další druhy, kormorán velký, ledňák obrovský, labuť zpěvná
klokan rudokrký a další druhy klokanů, kapybara, mangusta žíhaná, drobná a tmavá,
nosál červený
kolpíci, ibisi (např. madagaskarský a skalní), volavky, čápi, seriema rudozobá
zoborožci (4 druhy)
3 500 Kč
Orel volavý, šakal čabrakový, osinák africký
4 000 Kč
Emu hnědý, nandu pampový, pelikán (více druhů), ara vojenský, nesyt africký
Pes ušatý, lama vikuňa, pekari páskovaný, klokan rudý
4 500 Kč
Tučňák Humboldtův, komba senegalská a Garnettova, antilopa jelení, goral, nyala
nížinná
5 000 Kč
Krokodýl filipínský, pštros dvouprstý, hrabáč kapský
Tamaríni(4 druhy), kosmani, kiang, voduška červená, mirikina, chvostan
6 000 Kč
Vlk hřivnatý, vlk evropský, vydra říční
7 500 Kč
Zubr evropský, zebra Chapmanova, kůň domácí, tur domácí

10 000 Kč
Velbloud dvouhrbý, prase savanové, kulan
12 000 Kč
rys červený, rys kanadský, panda červená
15 000 Kč
Vari černobílý, vari červený, lemur kata, lemur hnědý a další druhy lemurů
20 000 Kč
Kočkodan Brazzův, gueréza angolská, makak lví
30 000 Kč
Gibon bělolící, irbis, gepard
40 000 Kč
Šimpanz učenlivý, medvěd hnědý, žirafa Rothschildova, hrošík liberijský
50 000 Kč
Lev berberský, tygr ussurijský
90 000 Kč
Nosorožec indický
Neuvedené druhy naleznete ve výroční zprávě!

