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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.               
 

 

 
Velikonoční víkend se zvířaty a řemesly  
 
Letošní velikonoční program začne v brněnské zoologické zahradě už v pátek a 
největším tahákem bude čtyřměsíční lední medvídě, velikonoční dílny pro děti a 
možnost vyzkoušet si umění mistra skláře a řezbáře. V neděli mohou děti 
soutěžit o krmení lemurů a na Velikonoční pondělí se zapojit do oblíbené 
zábavné hry „Hledej vejce“.  
 
Během čtyř dnů si návštěvníci mohou užít velikonoční atmosféru prostřednictvím 
tradičních výrobků, jako jsou kraslice, vizovické pečivo nebo perníky. Zejména pro 
děti jsou určeny sobotní dílničky, kde se naučí plést pomlázku, zdobit vajíčka a 
vyrábět velikonoční ozdoby z papíru. Rodičům v sobotu nabídneme charitativní 
jarmark brněnských neziskových organizací a sociálních podniků. Novinkou 
letošního roku je sklářská a řezbářská dílna, kde si děti mohou vyfouknout ze skla 
nebo vyřezat ze dřeva vlastní ozdobu. V neděli se bude soutěžit o zážitkový 
program – krmení lemurů kata a v Africké vesnici najdete výtvarné dílny, kde se 
bude tvořit z písku. „Velikonoce v zoo jsou zejména o zvířatech. Proto je i tentokrát 
připraveno několik atraktivních komentovaných krmení. Věříme, že největší zájem 
bude o naše čtyřměsíční lední medvídě, které mohou lidé od minulého víkendu 
vidět na vlastní oči. Povídání o těchto slavných obyvatelích naší zahrady je 
připraveno vždy v 10:30 a ve 13:00 a k vidění jsou i další mláďata – trojčata surikat 
a vlků hřivnatých,“ řekl vedoucí útvaru vnějších vztahů Michal Vaňáč. Na 
Velikonoční pondělí budou jako každý rok malí návštěvníci hledat vajíčka v areálu 
zahrady. V areálu rozmístíme 1000 vajíček a za nalezená a odevzdaná vajíčka 
dostanou děti sladkou odměnu od velikonočního tygra. Na Dětské zoo proběhnou 
ukázky stříhání ovcí a povídání o tradičním zpracovávání vlny. Jaro je plné mláďat 
a tak nebude chybět ani focení s kuřátky a jízda na ponících. Po celé čtyři dny bude 
v provozu zoovláček. Rozpis komentovaných krmení najdete na www.zoobrno.cz. 
 
Otevírací doba od 9:00 - 17:00 (poslední vstup do zoo v 16:00) 




