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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 a opuštěná mláďata 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. 
 

 
 

Velikonoce v Zoo Brno 
 
Pestrý a bohatý program čeká na návštěvníky brněnské zoo od pátku do pondělí. 
Velikonoční svátky zpestří například dílničky pro děti, hledání vajíček nebo ukázka 
stříhání ovcí. 
 
Každý rok patří celé svátky v Zoo Brno hlavně dětem. Dílničky máme připravené na pátek 
a na pondělí. Letos budou netradiční především v tom, z čeho se budou vyrábět jarní 
ozdoby. Děti i dospělí si budou moci odnést například papírový košíček na vejce, ozdobná 
závěsná vajíčka, zápichy do květináčů nebo zajíčky vytvořené z ruliček. Tyto dílničky 
budou probíhat v pátek v Beringii, v pondělí bude pro děti nachystaná výtvarná dílnička 
v Africké vesnici. V ní si mohou nabarvit nejrůznější sádrové odlitky. 
 
Tradičně nebude chybět mistr sklář a řezbář, samozřejmostí je možnost ozdobit si vajíčka 
a vytvořit si vlastní kraslici. V neděli budeme soutěžit o zážitkový program, pondělí bude 
patřit hledání velikonočních vajíček (za sladkou odměnu) nebo stříhání ovcí. 
 
Program na jednotlivé dny 
 
Pátek 30. 3. 2018 
Prodej a zdobení kraslic (prodejna upomínkových předmětů nad restaurací U Tygra) 
Sklář – ukázky práce, možnost vyfouknout si vlastní píšťalku (Beringie) 
Prodej perníčků (Beringie) 
Dílničky SEV Hlídka – jarní dekorace, ozdobná závěsná vajíčka atd. (Kamčatská chalupa) 
Řezbář – ukázky práce a workshopy (horní točna vláčku) 
Prodej keramiky (pódium u Dětské zoo) 
Dílničky pro děti (Africká vesnice) 
 
Sobota 31. 3. 2018 
Prodej a zdobení kraslic (prodejna upomínkových předmětů nad restaurací U Tygra) 
Sklář – ukázky práce, možnost vyfouknout si vlastní píšťalku (Beringie) 
Prodej perníčků a sýrů (Beringie) 
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Řezbář – ukázky práce a workshopy (horní točna vláčku) 
Prodej keramiky (pódium u Dětské zoo) 
 
Neděle 1. 4. 2018 
Velikonoční soutěžní stezka o zážitkový program (areál Zoo Brno) 
Prodej a zdobení kraslic (prodejna upomínkových předmětů nad restaurací U Tygra) 
Sklář – ukázky práce, možnost vyfouknout si vlastní píšťalku (Beringie) 
Prodej perníčků a sýrů (Beringie) 
Řezbář – ukázky práce a workshopy (horní točna vláčku) 
Prodej keramiky (pódium u Dětské zoo) 
 
Pondělí 2. 4. 2018 
Ukázka stříhání ovcí (stáj u Dětské zoo) 
Hledání velikonočních vajíček (areál Zoo Brno + prostor před Tropickým královstvím) 
Prodej a zdobení kraslic (prodejna upomínkových předmětů nad restaurací U Tygra) 
Sklář – ukázky práce, možnost vyfouknout si vlastní píšťalku (Beringie) 
Prodej sýrů (Beringie) 
Výtvarná dílnička pro děti (Africká vesnice) 
 
Michal Vaňáč 
vedoucí útvaru vnějších vztahů, tiskový mluvčí 
mobil: +420 724 963 677 
tel.: +420 546 432 335 
e-mail: vanac@zoobrno.cz 
Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvková organizace 
www.zoobrno.cz 
www.facebook.com/ZooBrno 

mailto:vanac@zoobrno.cz
http://www.zoobrno.cz/
http://www.facebook.com/ZooBrno

