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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.               
 

 

 

Cílem charitativní štafety bude Mniší hora 

Charitativní štafeta československých vlčáků si vybrala jako místo pro cílovou 
pásku brněnskou zoologickou zahradu. Běh čtyřiceti psích závodníků měří 1000 
mil a podpoří Nadační fond dětské onkologie Krtek. Poslední závodník Joret 
Volcha Grey dorazí na Mniší horu v neděli 6. září kolem poledne.  

„1000 mil pro jeden cíl“ je myšlenka zakládajícího člena Sportovního klubu 
československého vlčáka, kterého inspiroval příběh z roku 1925 o štafetovém 
běhu psích spřežení na pomoc odříznuté vesnici na Aljašce. První závodník letošní 
štafety odstartoval v neděli 30. srpna v Košicích a přes Poprad, Liptovský Mikuláš, 
Bratislavu, Břeclav, Jindřichův Hradec, Tábor, Prahu, Mělník, Kolín, Nové Město na 
Moravě doběhne štafeta v neděli do Brna. "Velmi si vážíme vstřícnosti a podpory 
ze strany Zoo Brno, která umožnila doběh štafetového charitativního závodu v 
areálu zahrady. Připadá mi symbolické, ukončit závod v prostorách zoo, kde 
chovají vlky, velmi blízké příbuzné zvířecích účastníků závodu. Náš nadační fond se 
Zoo Brno dlouhodobě spolupracuje, dětští pacienti Kliniky dětské onkologie FN 
Brno se často účastní různých akcí na Mniší hoře. Velmi děkujeme za milý přístup 
pracovníkům zoologické zahrady, děkujeme za jejich čas a vynikající nápady, 
kterými z vlastní iniciativy doběh štafetového běhu obohatili," řekla Irena 
Korvasová Čánská z NFDO Krtek. Cílového závodníka přijdou na Mniší horu 
podpořit nejen chovatelé se svými československými vlčáky, ale také malí pacienti 
oddělení dětské onkologie FN Brno. Návštěvníci si budou moci vyzkoušet jízdu na 
musherské koloběžce tažené psem, podpořit Krtka a pro děti bude připravena 
výtvarná dílnička s vlčí tematikou.  
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