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Zoo Brno, která má za sebou víc než šedesát let existence, nabízí návštěvníkům na ploše 38 hektarů jedinečnou příležitost setkat se se zvířaty celého světa. V 
současné době představuje ideální místo pro odpočinek, relaxaci a poznání nedaleko hektickém prostředí centra 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 provozuje Záchrannou 
stanici pro volně žijící živočichy. V jejím rámci pečuje o zraněná zvířata z okolní přírody, která po vyléčení a rekonvalescenci vrací opět na místo nálezu. 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. Nabídka přednášek, 
kulturních akcí, výstav i programů pro handicapované děti – to vše dotváří činnost organizace, která je od roku 1953 nedílnou součástí jihomoravské metropole.               

 

 

Ochutnej Afriku na Mniší hoře 

Poznejte s námi černý kontinent – tak nazvali afričtí studenti Mendelovy 
univerzity v Brně nedělní program Dne Afriky v brněnské zoologické zahradě. 
Ochutnat tradiční pokrmy, vyzkoušet si africké tance nebo pletení copánků a 
vyfotit se v typickém africkém oděvu budou moci návštěvníci 24. května 
v Africké vesnici na vrcholu Mniší hory. 

Studenti Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy 
univerzity v Brně představí své rodné země Ghanu, Ugandu, Mozambik a Kamerun 
fotografickými prezentacemi ve výukové místnosti Africké vesnice a nabídnou 
ochutnávky tradičních pokrmů, ukázky her, hru na bubny, pletení copánků, 
rukodělné výrobky nebo anglicko-český program pro děti. Lidé si budou moci 
vyzkoušet tradiční africký oděv a prohlédnout si autentické suvenýry. Program 
bude probíhat od 10:00 do 14:00. „Naši studenti byli z nápadu uspořádat Den 
Afriky v zoo nadšení a aktivně se zapojili do jeho přípravy. Dokonce se nám 
podařilo získat do programu vystoupení zpěvačky Madaleny Joao, účastnice 
televizní Superstar, jejíž otec pochází z Angoly a Brno je jeho druhým domovem.“, 
říká vedoucí ústavu mezinárodních teritoriálních studií Ing. Samuel Antwi 
Darkwah, Ph.D. Na Den Afriky v Zoo Brno je pozvaná také nezisková organizace 
Bwindi Orphans, která nabídne návštěvníkům ochutnávku pravé ugandské kávy a 
čokolády. „Dovážíme a v České republice nabízíme tradiční výrobky ugandských 
rodin a kvalitní ugandské produkty a následně pomáháme s rozvojem škol a 
drobného podnikání v Ugandě. Jsme rádi za partnerství se Zoo Brno, díky 
podobným akcím nás mohou lidé podpořit a dát znevýhodněným dětem dobrý 
základ, aby se co nejdřív postavily na vlastní nohy.“, říká Kateřina Anderlová, 
zakladatelka a koordinátorka organizace Bwindi Orphans. 
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725 505 376 
brindzakova@zoobrno.cz 
www.zoobrno.cz 
 

http://www.zoobrno.cz/


                                                                                                                              TISKOVÁ ZPRÁVA                                                                                                                                    

Strana 2 / 1 

 

   www.zoobrno.cz           zoo@zoobrno.cz                                                                    20.5. 2015 

______________________________________________________________________________________________________________________________________  
Zoo Brno, která má za sebou víc než šedesát let existence, nabízí návštěvníkům na ploše 38 hektarů jedinečnou příležitost setkat se se zvířaty celého světa. V 
současné době představuje ideální místo pro odpočinek, relaxaci a poznání nedaleko hektickém prostředí centra 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 provozuje Záchrannou 
stanici pro volně žijící živočichy. V jejím rámci pečuje o zraněná zvířata z okolní přírody, která po vyléčení a rekonvalescenci vrací opět na místo nálezu. 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. Nabídka přednášek, 
kulturních akcí, výstav i programů pro handicapované děti – to vše dotváří činnost organizace, která je od roku 1953 nedílnou součástí jihomoravské metropole.               

 
 

 


