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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.               
 

 

 
Přetahovaná s medvědem a zvířecí košíková na Den Země v zoo 
 
Pátý Den Země v Zoo Brno nabídne v sobotu 23. dubna bohatý program plný 
zábavy i naučných aktivit. I letos ho společně se Zoo Brno připravili studenti 
Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity Brno a zejména děti jistě 
potěší zvířecí košíková nebo přetahovaná s medvědem. Dopoledne studenti 
odmění výherce literární a výtvarné soutěže pro základní školy.  
 
Pro tento den jsme připravili šest stanovišť se zábavně naučnými aktivitami pro 
děti. Na malé návštěvníky čeká od 13:00 do 17:00 např. zvířecí košíková nebo 
přetahovaná s medvědem. Za razítka ze tří stanovišť dostanou v Africké vesnici 
sladkou odměnu. Na jednom stanovišti budou také pracovníci naší Záchranné 
stanice v Jinačovicích, kteří si připravili nejen úkoly pro děti, ale také užitečné 
informace jak pomoci zvířatům v nouzi. Letošní Den Země bude zasvěcen nové 
kampani EAZA – „Nechme je žít!“, což je společná kampaň tří největších 
evropských vědeckých asociací – Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií 
(EAZA), Mezinárodního sdružení botanických zahrad pro ochranu (BGCI) a Sítě 
evropských vědeckých center a muzeí (Ecsite). Společným cílem je pomoci udržet 
ekosystémy původních populací živočichů a rostlin kolem nás a chránit je před 
nepůvodními - invazními druhy. V rámci této kampaně byla vyhlášena výtvarná 
soutěž určená pro 1. a 2. třídu ZŠ a literární soutěž pro žáky 3. až 5. třídy ZŠ. „V 
letošním roce se nám sešlo jen třináct soutěžních děl a odměny se tedy dočkají 
všichni účastníci,“ řekla Jana Galová ze vzdělávacího úseku Zoo Brno. Literární část 
spočívala v napsání pohádky, ve které by vystupoval alespoň jeden druh zvířete z 
naší přírody. Žáci II. stupně ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií měli za 
úkol vymyslet povídku v rozsahu max. 3 normostran, jejíž téma souvisí s letošní 
kampaní, tedy přírodou České republiky. Soutěž probíhala na školách v měsíci 
březnu. Vyhodnocení soutěže proběhne ve Správní budově zoo od 11:00 do 12:00 
a nakonec si budou moci účastníci soutěže nakrmit papouška Edu a surikaty. 


