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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.               
 

 
 
 

Zoo Mikuláš pro dětské onkologické pacienty v Zoo Brno 
 
Malí pacienti Kliniky dětské onkologie FN Brno si i letos užijí adventní návštěvu 
v brněnské zoologické zahradě a společně se zvířátky si připomenou blížící se 
Vánoce. V úterý 8. prosince 2015 se uskuteční v pořadí již 18. Mikulášská 
nadílka. 
 
První část programu bude probíhat od 13:00 v přednáškovém sále správní budovy, 
kde vánoční atmosféru navodí sbor studentů Pedagogické fakulty Masarykovy 
univerzity pod vedením Blanky Knopové zpěvem vánočních koled. Brněnské 
písničkové tetiny zahrají pohádku „S tetinami zpívání o zimě“. „Velice si ceníme 
dlouhodobé spolupráce s paní docentkou Knopovou a jejími studenty a také 
spolupráce s doc. Hanou Horkou, která pomáhá při práci studentů s malými 
pacienty. Společně tak připravíme pro děti krásné odpoledne plné zážitků,“ říká 
organizátorka akce Zuzana Sommerová. Druhá část vánočního setkání se odehraje 
od 14:30 před expozicí Beringie, kam za dětmi přijde nejen Mikuláš, anděl a čert 
s dárečky, ale také chovatelé se zvířaty. Děti si budou moci samy nakrmit lamy a 
poníky a po sladké nadílce od Mikuláše se rozsvítí vánoční strom.  
 
Zoo Brno spolupracuje s Klinikou dětské onkologie Fakultní dětské nemocnice v 
Brně již od roku 1998. Celkem se od roku 1998 uskutečnilo 87 návštěv, kterých se 
zúčastnilo 1446 dětí a 1182 rodičů (ev. jiných osob či zdravotnického personálu). 
Velkou zásluhu na organizaci návštěv onkologicky nemocných dětí má od 
samotného počátku univ. prof. MVDr. Dagmar Ježková, která svým citlivým 
přístupem pomáhá při hladkém průběhu všech akcí a přináší radost malým 
pacientům. Dík patří také pánům Aleši Jaroškovi a Pavlu Petrovi z cestovní 
kanceláře Al & Pa, kteří od roku 2005 vozí děti sponzorsky autobusem z 
nemocnice do Zoo Brno a vozí je po areálu zahrady.  
         




