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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 spolu se 
Stanicí mladých přírodovědců 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.               
 

 
 

Budík, Kolbaba a Musil vyberou 12 nejlepších fotografií návštěvníků 

 

V úterý 4. února startují nové webové stránky Zoo Brno, které přinesou jejich 

návštěvníkům lepší orientaci v činnosti zahrady, dokonalejší virtuální prohlídku 

nebo on-line přihlášení na vzdělávací akce. Společně s novým webem začíná 

také velká fotosoutěž s názvem „Objektivem návštěvníka“. 

 

Fotosoutěž je určena všem, kteří milují zvířata a fotografování a mají ve svém 

archivu fotky zvířat pořízené v Zoo Brno. Podmínkou účasti je od 5. února 2014 do 

25. března 2014 zaslat minimálně jednu a maximálně tři fotografie pomocí 

jednoduchého přihlašovacího formuláře přes webové stránky www.zoobrno.cz 

v požadovaném formátu a velikosti /viz podmínky fotosoutěže/ a vyplnit 

požadované údaje. Fotografie bude hodnotit porota ve složení: 

Miloslav Budík - významný český fotograf mezinárodního významu žijící v Brně 

Jiří Kolbaba - známý český cestovatel, fotograf a spisovatel, který procestoval 

všech šest kontinentů planety, více než 130 zemí světa, narodil se a žije v Brně 

Honza Musil – moderátor a známý milovník zvířat, který žije nedaleko Prahy, ale 

také se narodil v Brně 

Hodnotit budou nejen kvalitu fotografií, ale také originalitu záběru a výsledkem 

bude 12 nejlepších fotografií, ze kterých vznikne samostatná výstava a kalendář 

pro rok 2015. Odměněno bude všech dvanáct „výherců“, kteří získají hodnotné 

ceny od Zoo Brno a od jejích partnerů. 

 

Podrobné informace o cenách a pravidlech najdete na www.zoobrno.cz. 


