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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.               
 

 

 
Barevný víkend přilákal téměř 11 000 návštěvníků 
 
Od Zeleného čtvrtka do Červeného pondělí navštívilo Zoo Brno téměř 11 000 
návštěvníků. I přes aprílové počasí se většina dětí účastnila soutěžní stezky a 
zábavné hry „Hledej vejce“. Některé děti daly přednost sladké odměně od 
Velikonočního tygra, jiné si raději nalezená vajíčka odnesly domů.  

 
Celých pět dnů byl na Mniší hoře v plném provozu a zcela vytížen zoo vláček, ve 
čtvrtek a v pátek se děti, které si užívaly prázdnin, aktivně tvořily ve Velikonočních 
dílničkách. O víkendu mohli návštěvníci vidět premiéru komentovaného krmení 
trojice lachtanů medvědích, kteří se budou i nadále v programu krmení objevovat.  
Z pondělního programu nejvíce zaujala zábavná hra hledání tisíce vajíček, za které 
velikonoční tygr odměňoval děti sladkostmi. „Některým dětem se vajíčka natolik 
líbila, že si je ponechaly jako suvenýr a oželely i sladkou odměnu.“, říká 
marketingový specialista Tomáš Dvořák. Soutěžní stezku absolvovalo téměř 600 
návštěvníků. Velký zájem byl také o ukázku stříhání oveček na Dětské zoo, 
samozřejmě o jízdu na ponících a focení s malými kuřátky. Odpoledne zakončila 
pohádka s názvem „O nafoukané zpěvačce“ v podání DSEK Rosice.  
 
 
 
Monika Brindzáková 
tisková mluvčí  
Zoo Brno a stanice zájmových činností 
725 505 376 
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