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Zoo Brno, která má za sebou více jak půlstoletí existence, nabízí návštěvníkům na ploše 38 hektarů jedinečnou příležitost setkat se s cca patnácti stovkami zvířat 
přibližně 300 druhů. V současné době představuje ideální místo pro odpočinek, relaxaci a poznání v hektickém prostředí velkoměsta - a přesto uprostřed nádherné 
přírody lesoparku Mniší hory v Brně-Bystrci. Brněnská zoologická zahrada je však nejenom centrem oddechu a poznání, je také odborným pracovištěm a součástí 
Národní sítě záchranných stanic. V jejím rámci pečuje o zraněná zvířata z okolní přírody, která po vyléčení a rekonvalescenci vrací opět na místo nálezu. Zoo Brno 
rovněž provozuje záchytné CITES-centrum, které přijímá zvířata zadržená celníky nelegálním obchodníkům. Spolu se Stanicí mladých přírodovědců brněnská zoo již 
dlouhá desetiletí pěstuje v dětech a mladých lidech vztah a úctu k přírodě, životu i sobě navzájem. Množství odborných i laických přednášek, kulturních akcí, výstav i 

programů pro handicapované děti – to vše dotváří činnost organizace, která je od roku 1953 nedílnou součástí jihomoravské metropole.               
 

 

 

Tátové, oslavte svůj den v zoo  

 

Medvěd Jelizar, velbloud Romeo, žirafí samec Toník a další zvířecí tátové přivítají 
v neděli 15. června všechny tatínky s rodinami na Dni otců na Mniší hoře. 
V programu se objeví ukázky policejní, hasičské a záchranářské techniky a celé 
rodiny si budou moci vyzkoušet soutěžní stezku s Brumíkem. 

Rodinné odpoledne mohou rodiny v čele s tatínky prožít v neděli od 9:00 do 18:00 
v Zoo Brno, kde je připravena zábavná soutěžní stezka s Brumíkem a hosty celého 
dne budou také zástupci Městské policie Brno, Hasičského záchranného sboru 
Jihomoravského kraje a Záchranné služby Jihomoravského kraje. Bude možnost si 
vyzkoušet hasičskou techniku, prohlédnout vozy záchranné služby a samozřejmě 
navštívit komentovaná krmení zvířat v pravidelných časech, tentokrát zaměřená 
na mužské poloviny zvířecích párů. Pro děti jsou připraveny drobné dárky.  

 

 

Monika Brindzáková 

tisková mluvčí  

Zoo Brno a stanice zájmových činností 

725 505 376 

brindzakova@zoobrno.cz 

www.zoobrno.cz 
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