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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.               
 

 

 

 
Nejvtipnější komentář vybral oslavenec Jirka Pecha 
 
Soutěž o zájez do exotiky v hodnotě 60 tisíc korun již má svého výherce. Stala se 
jím autorka nejvtipnějšího komentáře o Zoo Brno. O vítězi rozhodl herec a 
čerstvý sedmdesátník Jiří Pecha, kterému se z „Top60“ vtipálků se nejvíce líbil 
komentář Petry Kadaňkové: „Když jsem mávala na šimpanze, vztyčil na mě 
prostředníček. Je vidět, že k nám lidem nemají daleko.“ 
 
  
Šanci získat tuto hodnotnou cenu měli všichni návštěvníci, kteří v období od 1. 8. 
2013 do 12. 9. 2014 na soutěžním lístku odpověděli správně na sedm otázek a 
připsali vtipný komentář související s návštěvou zahrady. Soutěž byla vyhlášena v 
srpnu loňského roku k 60. výročí otevření Zoo Brno ve spolupráci s cestovatelem 
Rudolfem Švaříčkem a jeho cestovní kanceláří LIVINGSTONE, která se specializuje 
na poznávací zájezdy do exotických zemí. Celkem se za rok nasbíralo 1286 
soutěžních lístků, z nichž 830 bylo neplatných (neúplná adresa, špatné odpovědi, 
apod.). Z 456 platných lístků bylo vybráno 60 nejvtipnějších a v sobotu, v rámci 
slavnostního vyhlášení, rozhodl o vítězi herec Jiří Pecha. Dalších deset autorů 
vtipných kometářů bylo odměněno volnými vstupenkami a dárky od Zoo Brno. 
Odpolední program doplnila pohádka Hrajeme si s Kamarády.  
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