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______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Zoo Brno a stanice zájmových činností je příspěvkovou organizací města Brna, která má za sebou téměř 65 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 ve Středisku ekologické výchovy Hlídka. 
Nabízí také 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. 
 

 
 
Zoo Brno přenesla divočinu do nákupního centra 
  
Do samého středu Galerie Vaňkovka jsme přenesli malý kousek Zoo Brno. Návštěvníci nákupního 
centra se tak mohou na výstavě Divočina v centru podívat na africkou savanu s pobíhajícími lvy nebo 
na poloostrov Kamčatka obydlený medvědy. 
  
„Touto výstavou chceme nejen zviditelnit činnost Zoo Brno, ale také poukázat na záchranné programy, 
na kterých se podílíme. Ukázat lidem v ruchu obchodního centra, že příroda je nesmírně důležitá a že je 
nutné se o ni starat, chránit ji a zachovat pro další generace,“ řekl ředitel brněnské zoo Martin Hovorka. 
  
V místě centrálního rondonu realisticky představujeme přírodu dané krajiny, na přilehlých obrazovkách 
je navíc možné sledovat lvy konžské, medvědy kamčatské i animaci nového vstupu do Zoo Brno. 
V okolí expozice jsou rozmístěné bannery o záchranných programech zoo (orel východní, jeřáb 
mandžuský, Kura Kura – želvy v ohrožení) a programech SEV Hlídka, které se soustřeďuje na ekologickou 
výchovu dětí a osvětové akce. 
  
Součástí výstavy je také soutěž o zážitkové programy, vstupenky do Zoo Brno a dárkové poukazy do 
Galerie Vaňkovka. Stačí si vzít soutěžní kartu, vyplnit ji a vhodit do připraveného boxu. Výherce se pak 
může na jednu hodinu stát ošetřovatelem žiraf, lemurů či tapírů. 
  
Expozice upozorňuje i na stinnou stránku lidského chování vůči zvířatům. Díky nadačnímu fondu WILD 
AFRICA jsou zde informační panely a fotografie, které upozorňují kromě jiného na negativní důsledky 
trofejního lovu zvířat v Africe. V informačním stánku je pak možné podepsat petici Stop zabíjení zvířat – 
zákaz dovozu trofejí. 

 
Mgr. Lucie Dostálová 
vedoucí obchodního úseku 
mobil: +420 720 987 330 
tel.: +420 546 432 380 
e-mail: dostalova@zoobrno.cz 
Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvková organizace 
www.zoobrno.cz 
www.facebook.com/ZooBrno 


