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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.               
 

 

 

Putování za zvířaty severu  

 

V sobotu 24. ledna 2015 je v Zoo Brno připravena prohlídka s průvodcem. Tato 
speciální procházka zahradou bude zaměřena na severské druhy zvířat 
s komentovaným krmením, prohlídkou přírodnin ve správní budově a filmem na 
závěr. 

Návštěvníky srdečně zveme na prohlídku polárních druhů zvířat spojenou se 
speciálním komentovaným krmením. V 10.00 na vás budou čekat rosomáci sibiřští, 
v 10.30 lední medvědi, v 11.00 se naši lachtani medvědí pochlubí, co všechno se 
naučili v rámci enrichmentu a v 11.30 nakrmíme soby polární. Při tomto krmení si 
budete moci vyzkoušet jak hustou srst má sob a kdo bude mít dost sil, může zkusit 
potěžkat parohy devítiletého soba Václava. 

V přednáškovém sále správní budovy promítneme zájemcům film „Kamčatka, 
láska na druhé straně planety“, a to ve 14.00 a 15.00 hod. 
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