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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.               

 

Vyměňte nefunkční fén za vstupenku do zoo 

Vyměnit nefunkční fén nebo vysavač za volnou vstupenku do zoo bude letos 

možné v sobotu 16. května v rámci akce „Zvířátka také nekouří“, kterou na Mniší 

hoře tradičně pořádá Kancelář Brno - Zdravé město. Připraven je zábavný 

program pro rodiny s dětmi spojený s užitečnými informacemi o zdravém 

životním stylu.   

Na Mniší hoře si v nabitém programu od 11:00 do 16:00 připomene Světový den 

bez tabáku, a proto nebude chybět poradna odvykání kouření Masarykova 

onkologického ústavu. Odborníci poradí návštěvníkům jak zdravě mlsat a správně 

se hýbat a upozorní na rizika opalování. Zástupci Hasičského záchranného sboru 

JMK představí projekt Dráček Hasík a hlavní zásady požární prevence. V letošním 

programu se děti setkají například s bublinovým klaunem, mažoretkami a 

roztleskávačkami nebo bojovým uměním Capoeira. Připraveny jsou i zábavné 

soutěžní hry a k poslechu zahraje skupina Noví Kaskadéři.  

Po celý den bude možné odevzdat „elektrovysloužilce“, získat volný vstup do zoo a 

dozvědět se, jak správně zacházet s vysloužilým elektrozařízením, aby 

neohrožovalo životní prostředí. „I když už si Češi zvykli recyklovat, je stále potřeba 

jak malým, tak dospělým návštěvníkům připomínat, že vysloužilé elektrospotřebiče 

nepatří do směsného odpadu.“, vysvětluje Táňa Pokorná, ředitelka zákaznického 

oddělení společnosti ELEKTROWIN zabývající se recyklací elektroodpadu. 

A jaké spotřebiče můžete přinést?  

Vysloužilé nebo nefunkční domácí elektrospotřebiče, které se zapojují do elektřiny 

nebo jsou na baterky (fén, vysavač, holicí strojek, mixér, mobil, lednice). 

Elektrospotřebič musí být kompletní a ne částečně demontovaný. Myš k PC nebo 

samostatná nabíječka mobilu se za elektrospotřebič nepovažuje. Klávesnice k PC 

bude přijata jen s dalším spotřebičem. 
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Design inspirovaný přírodou 

Ve spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brně bude v sobotu 16. května 

zahájena výstava prací studentů Ústavu nábytku, designu a bydlení nazvaná 

„Design inspirovaný přírodou“, kterou si budou moci návštěvníci prohlédnout až 

do 16. června. 

Vernisáž výstavy proběhne ve 13:00 v Kamčatské chalupě. Vystaveny budou 

semestrální práce studentů z předmětů Ateliér výtvarné výchovy a Ateliér 

inspirace přírodními strukturami. Expozice bude obsahovat linoryty, grafiky na 

textilu a design nábytkových prvků, které využívají jako inspirační zdroj přírodu.  

Výstavu semestrálních prací studentů v polovině června vystřídají návrhy 

veřejného mobiliáře pro areál zoologické zahrady. Jednotlivé návrhy vytvořili 

studenti z Mendelovy univerzity v rámci předmětu Ateliéru interiéru II. Studentské 

práce budou moci hodnotit i návštěvníci, ze všech prací vybereme nejzajímavější 

exponát, který bude vyroben a v budoucnu se stane součástí areálu brněnské 

zoologické zahrady.  

Biodiverzita to jsme my! – NEDĚLE 17.5.2015 13.00 – 14.30 hodin 

22. květen je Mezinárodním dnem biodiverzity, proto studenti Pedagogické 

fakulty Masarykovy univerzity Brno pod vedením Ing. Heleny Jedličkové, Ph.D. 

připravili pro návštěvníky na neděli 17. května 2015 vzdělávací akci – Biodiverzita 

to jsme my! Na třech stanovištích v zoo najdete studenty PdF MU, kteří vás 

poutavou formou zavedou do světa zvířat, objasní vám pojem biodiverzita i to, co 

můžete udělat pro její záchranu. V Indiánské chýši kmene Haida se návštěvníci 

dozvědí zajímavosti o šelmách, v Exotáriu proberou vzácné opeřence a v týpí u 

bizonů si zahrají na indiány. Malí i větší návštěvníci si zkusí vlastní stopovací 

schopnosti i pomyslný lov bizona. 
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