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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.               
 

 

 
Koťata kočky pouštní dostanou v jeden den čip i křestní list 
 
Trojčata kočky pouštní, která se narodila v 29. března letošního roku, čeká ve 
čtvrtek 15. května velký den. V rámci programu Mezinárodního dne rodin budou 
mláďata očipována a proběhne i jejich slavnostní křest.  
 
Den rodin pořádá Ministerstvo práce a sociálních věcí a ministryni Michaelu 
Marksovou přivítá v Zoo Brno primátor města Brna Roman Onderka. Bohatý 
program Mezinárodního dne rodin bude probíhat od 13:00 do 18:00 na pódiu u 
Dětské zoo. Rodiče a děti se mohou těšit na moderátora Martina Hrdinku, show 
na skákacích botách, kouzelníka, Pěvecký sbor Naděje z Chrlic nebo Wradap band. 
Čipování a křest koček pouštních proběhne v jejich expozici na Tropickém 
království ve 14:20.  Výběr jmen je zatím tajemstvím, bude součástí křtu. Dětem 
bude po dobu trvání akce k dispozici také skákací hrad, trampolína, malování na 
obličej a různé výtvarné dílničky. Samozřejmě bude návštěvníkům k dispozici celý 
areál zoo a jako dárek brněnské zoo rodinám bude jezdit od 13:00 zoo vláček 
zdarma.  
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