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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.               
 

 

 

Klokani si zvykají na novou expozici 
 
Od začátku tohoto týdne se pět klokanů aklimatizuje v prostředí nové expozice, 
která přivítá první návštěvníky v sobotu 30. srpna. Klokany rudokrké doplní 
v budoucnu ještě skupina skalních klokanů, kteří budou jedinými zástupci tohoto 
druhu v České republice a v současnosti probíhají administrativní úkony spojené 
s jejich transportem z Austrálie. 
  
Čtyři roční klokani rudokrcí pocházejí ze Zoo Lešná a jeden tříletý klokan parma ze 
Zoo Olomouc. „Na bezbariérový výběh a přítomnost návštěvníků jsou zvyklí, jde 
tedy jen o přizpůsobení se novému prostředí a velikosti expozice. Je běžné, že 
jeden výběh obývají různé druhy klokanů, vzájemně se respektují.“, řekla 
kurátorka savců Zoo Brno Miroslava Friedman. Slavnostní otevření druhé novinky 
letošního roku proběhne v sobotu 30. srpna ve 14:00 za přítomnosti primátora 
města Brna Romana Onderky, bývalého reprezentanta ve skoku do výšky 
Svatoslava Tona a dětí z FOD Klokánek Brno. Na návštěvníky čeká také show na 
skákacích botách a ti nejodvážnější si je budou moci i vyzkoušet. Otevření nové 
expozice je součástí Dne adoptivních rodičů, kterým každoročně zoologická 
zahrada děkuje lidem, kteří finančně přispívají na chov zvířat. Bohatý program je 
připraven na pódiu u Dětské zoo, kde vystoupí mimo jiné také některé skupiny, 
které patří k dlouholetým adoptivním rodičům. V sobotu i v neděli bude navíc 
probíhat v areálu zoo Indiánské léto - děti se mohou seznámit se životem indiánů, 
vyzkoušet si například hod tomahawkem nebo výrobu indiánské čelenky.  
 
Na TK byl přítomen kurátor Zoo Brno Petr Šrámek. 
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První dobrovolníci už pomáhají  
 
Výsledkem první vlny náborové kampaně dobrovolníků do Zoo Brno je 
padesátka zaregistrovaných nadšenců, které spojuje kladný vztah ke zvířatům, a 
kteří se rozhodli poznat zoologickou zahradu i z druhé strany.  
 
Na tři termíny informační kampaně dorazilo více než sedmdesát zájemců, z nichž 
padesát je nyní registrovaných a osmnáct podepsalo smlouvy o dobrovolnické 
činnosti v Zoo Brno. Najdeme mezi nimi zástupce různých věkových kategorií i 
různého stupně vzdělaní. Nejmladšímu z nich je 18, nejstaršímu 71 let. Převažují 
ženy a lidé, kteří jsou z Brna a blízkého okolí, ale je tam i sedm mužů a několik 
nadšenců z jiných regionů. „Včera dopoledne proběhla poslední etapa náboru, na 
kterou se i přes hustý déšť osobně dostavilo tolik zájemců jako v předešlých dvou 
etapách dohromady. Na jejím konci se jich 24 zaregistrovalo, po následném 
individuálním pohovoru budou zařazeni ke smluvním dobrovolníkům a integrováni 
do chodu zoo. Předpokládáme, že vyhlášení další náborové kampaně bude za půl 
roku, aby bylo možno do ní promítnout získané zkušenosti z integrace individuální 
dobrovolnické činnosti do Zoo Brno. “, řekla Jitka Špačková, zástupkyně 
managementu ID v Zoo Brno. S novinkou dobrovolnictví v zoo přicházíme po 
pečlivé přípravě a věříme, že se postupně vytvoří základna lidí, kteří budou svou 
činností naplňovat myšlenky veřejně prospěšné služby, soudržnosti a zájmu o 
druhé. 
 
Na TK byla přítomna zástupkyně managementu  ID v Zoo Brno Jitka Špačková a 
dobrovolnice Zuzana Vilšerová. 
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Akce září 2014 
 
13. září - Slavnostní vyhlášení vítěze soutěže o zájezd v hodnotě 60 tisíc s CK 
Livingstone, která byla zahájena minulý rok k 60. výročí otevření Zoo Brno. 
 
22. září   -  Den přírodních věd – soutěž pro druhý stupeň ZŠ a víceletá gymnázia 
ve spolupráci se SPŠCH Brno 
 
 
Monika Brindzáková 
tisková mluvčí  
Zoo Brno a stanice zájmových činností 
725 505 376 
brindzakova@zoobrno.cz 
www.zoobrno.cz 
 


