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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.               
 

 

 

Žirafy oslaví svůj den  

V neděli 21. června si v brněnské zoologické zahradě připomeneme Mezinárodní 
den žiraf. Návštěvníci se mohou už od rána zapojit do žirafího kvízu a získat tak 
velkou plyšovou žirafu, ochutnat africké speciality nebo nakrmit žirafy s 
trojskokanskou legendou Šárkou Kašpárkovou. 

Neděle na Mniší hoře bude ve znamení žiraf. Velmi atraktivní komentované 
krmení ve 14:00 proběhne tentokrát ve slavnostním duchu, protože oslavíme 
narozeniny několika brněnských žiraf společně s Šárkou Kašpárkovou a výherci 
soutěže s rádiem Krokodýl. „Žirafy jsou úžasná zvířata a já se moc těším na setkání 
s nimi i s návštěvníky,“ řekla Šárka Kašpárková. Návštěvníci si na vstupních 
pokladnách mohou vyzvednout zábavný kvíz o životě žiraf a ve 14:30 v Africké 
vesnici Šárka Kašpárková vybere výherce velké plyšové žirafy. V Africké vesnici 
bude po celý den stánek partnerské neziskovky Bwindi Orphans, která nabídne 
ochutnávku kávy a sušeného ovoce z Ugandy a možnost koupit si rukodělné 
výrobky na podporu afrických sirotků. Od 13:00 se děti mohou naučit vyrábět 
papírové africké korálky. Mezinárodní den žiraf je iniciován Fondem na ochranu 
žiraf/GCF/a podporován EAZA EEP programem žiraf.  Ve volné přírodě je 
v současnosti méně než 80 tisíc žiraf. 

V neděli 21. června v 10:30 proběhne také vernisáž výstavy prací studentů 
Mendelovy univerzity Brno, Ústavu nábytku, designu a bydlení s názvem 
„Veřejný mobiliář pro areál zoologické zahrady“ v Kamčatské chalupě v Beringii. 
Výstava potrvá do 20. července a vedení zahrady vybere jeden návrh, který bude 
předlohou pro reálný mobiliář zahrady. V budoucnu se tedy návštěvníci budou 
moci posadit na lavičku podle návrhu z této výstavy. 

Monika Brindzáková 
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