
                                                                                                                              TISKOVÁ ZPRÁVA                                                                                                                                    

Strana 1 / 1 

 

   www.zoobrno.cz           zoo@zoobrno.cz                                                                    16.4. 2014 

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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.               
 

 

 
Program v zoo od Zeleného čtvrtka do Červeného pondělí  
 
Velikonoční program je tentokrát připraven v brněnské zoo zejména pro rodiny 
s dětmi. Vláček, komentovaná krmení, mláďátka na dětské zoo, velikonoční 
dílny budou na děti čekat již od Zeleného čtvrtka, kdy začínají ve škole 
prázdniny. Na Velikonoční pondělí se děti mohou zapojit do velké zábavné hry 
„Hledej vejce“ a potěšit se pohádkou o zvířátkách.  
 
Ve čtvrtek a v pátek mohou děti, které mají prázdniny, navštívit velikonoční 
dílničky, a to od 10:00 do 17:00. V sobotu a v neděli komentovaná krmení a pro 
rodiny s malými dětmi bude jistě velkým pomocníkem zoovláček, který bude jezdit 
celých pět dnů. Červené Velikonoční pondělí potěší milovníky soutěží – pro mladší 
děti je připravena zábavná hra „Hledej vejce s Velikonočním tygrem“. Po areálu 
zahrady bude rozmístěno 1000 barevných vajíček a každé nalezené a odevzdané 
vajíčko bude Velikonočním tygrem odměněno sladkým dárkem. Tygr bude 
odměňovat i starší děti, které se zapojí do soutěžní stezky a úspěšně ji absolvují. 
Od 14:00 bude na Dětské zoo probíhat ukázka stříhání ovcí a od 15:00 se mohou 
děti těšit na pohádku „O nafoukané zpěvačce aneb pomsta zvířátek“ v podání 
divadla DSEK Rosice u Brna. Celý program bude doplněn o oblíbené malování na 
obličej, ochutnávku zdravé výživy, jízdu na ponících a možnost fotografování 
s kuřátky na Dětské zoo. Rozpis komentovaných krmení najdete na 
www.zoobrno.cz. 
 
Otevírací doba od 9:00 - 18:00 (poslední vstup do zoo v 17:00) 
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