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______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Zoo Brno a stanice zájmových činností je příspěvkovou organizací města Brna, která má za sebou víc než šedesát let existence a 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 hektického 
prostředí centra velkoměsta uprostřed nádherné přírody lesoparku Mniší hory v městské části Brno-Bystrc. Brněnská zoologická zahrada je nejen centrem odpočinku a 

poznání pro celou rodinu, ale také odborným pracovištěm. Kromě chovu zvířat v areálu zahrady také provozuje Záchrannou stanici pro volně žijící živočichy 
v Jinačovicích. V ní 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. Od 1.9.2016 je Zoo Brno a stanice zájmových 
činností zapsána do rejstříku škol Jihomoravského kraje a působí v oblasti environmentálního vzdělávání. Vzdělávací programy, příměstské tábory, přednášky, akce pro 
širokou veřejnost a programy pro handicapované děti – to vše dotváří činnost organizace, která je od roku 1953 nedílnou součástí jihomoravské metropole a 
v současnosti v rámci Brna turistickým cílem s nejvyšší návštěvností.              
 

Advent v zoo zahájí Monika Bagárová 

 
První adventní neděli 27. listopadu rozsvítí na Mniší hoře vánoční strom pro 
zvířata brněnská zpěvačka Monika Bagárová. O hudební a taneční program na 
pódiu u Beringie se postarají děti z Folklorního souboru Jánošíček a členové 
pěveckého sboru Dej nám tón. Dárkem pro návštěvníky bude od 12:00 
dobrovolné vstupné.  
 
Poslední listopadová a zároveň první adventní neděle i letos přivítá návštěvníky ve 
sváteční atmosféře zoologické zahrady a umožní jim setkat se s jejich oblíbenými 
zvířaty při komentovaných krmeních. „Pro děti připravily kolegyně ze Střediska 
ekologické výchovy Hlídka dílničky s vánoční tematikou. Program na pódiu doplní 
soutěže a malování na obličej v Africké vesnici. I letos jsme na tento den pozvali 
několik neziskových organizací, které mohou návštěvníci podpořit nákupem 
drobných dárků,“ řekl vedoucí útvaru vnějších vztahů Michal Vaňáč. V programu, 
který začne ve 14:00 před Beringií, se vystřídají děti z FS Jánošíček a pěvecký sbor 
DNA /Dej nám tón/. Na závěr zazpívá Monika Bagárová˙, která v 16:00 rozsvítí 
vánoční strom. Ten i tentokrát zoologické zahradě věnovaly Lesy města Brna. Děti, 
které v období od 1. 12. do 23. 12. přinesou vlastnoručně vyrobenou vánoční 
ozdobu, mají ten den vstup do zoo zdarma.  
 
Zoo Brno bude i letos součástí Brněnských Vánoc na náměstí Svobody. Čeká na 
Vás zoo koutek s kozlíky kamerunskými a ovcemi cápovými, setkání se zvířaty 
/skunkem pruhovaným, ježkem bělobřichým/ a jejich chovateli každou sobotu 
vždy v  15:30 pod pódiem. Ve dnech 25.11., 26.11. a 16.12. najdou návštěvníci na 
náměstí také stánek Zoo Brno jako partnera Turistického a informačního centra.  
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