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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.               
 

 

 

Noc snů rozzáří oči handicapovaných dětí  

Páteční večer bude po zavírací době zoologické zahrady patřit chronicky 
nemocným a handicapovaným dětem. Již podesáté prožijí na Mniší hoře Noc snů 
a čeká je bohatý program plný zážitků a splněných přání. Pozvané děti mají 
tento večer vstup do zoo bezplatný i s rodiči a sourozenci a stávají se tak 
jedinými návštěvníky zoo. 

Téměř 1000 dětí a jejich doprovod se v pátek 6. června v zoologické zahradě 
setkají nejen se zvířaty a chovateli, ale uvidí také ukázky psovodů Městské policie 
Brno, zásah Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje a budou si moci 
prohlédnout vozy Záchranné služby Jihomoravského kraje. Plnit sny bude také 
program na pódiu u Dětské zoo, kde od 18:00 do 21:00 vystoupí dlouholetí 
partneři Zoo Brno a adoptivní rodiče brněnských zvířat: Divadlo Koráb, kapela Noví 
Kaskadéři, dětský soubor Komíňáček, taneční skupina Mimi Fortunae, Abanico a 
Johana Nolanová Showdance. Celý večer bude doplněn výtvarnými dílnami 
z Centra Lužánky, malováním na obličej Oriflame, ukázkou  dravých ptáků a také 
westernové jízdy. Děti si budou moci pohladit králíčky, morčata, kozy, ovce, 
potěžkat si parohy nebo pštrosí vejce a svézt se na poníkovi. Na zvídavé otázky 
budou dětem odpovídat chovatelé a další zaměstnanci zoo. Noc snů (Dreamnight 
at the Zoo) pořádají zoologické zahrady celého světa vždy první pátek v červnu. Je 
určena pro chronicky nemocné a postižené děti. První Noc snů se uskutečnila v 
roce 1996 v Zoo Rotterdam, věnována byla dětem z tamní kliniky dětské 
onkologie. Zakladatelem a předsedou Dreamnight at the Zoo Foundation je Peter 
van der Wulp ze Zoo Rotterdam.   
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