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Adopce zvířete jako vánoční dárek
Netradiční dárek můžete Vašim blízkým pořídit i v brněnské zoo. Adopcí zvířete přispějete na
chov Vámi vybraného zvířete a zároveň potěšíte své blízké zajímavým dárkem. Adoptovat zvíře
v brněnské zoo může kdokoliv. Příspěvek slouží na nákup krmení pro Vámi vybrané zvíře.
Nejnižší částka, kterou můžete přispět je 500 korun na rok.
Zatím bez adoptivních rodičů jsou v brněnské zoo například kosman zakrslý, los evropský, varan
komodský, wapiti sibiřský, zebra Chapmanova, klokan bažinný, paovce hřivnatá, kozorožec
sibiřský, hroznýšovec kubánský a dalších dvacet zvířat. Kompletní seznam naleznete na webu
Zoo Brno: http://www.zoobrno.cz/podporte-nas/adopce-a-sponzorstvi
Nejoblíbenějšími zvířaty stále zůstávají surikaty, které mají už 30 adoptivních rodičů
a přispěvatelů na chov.
Uzavřít adopci jako vánoční dárek lze až do 17. prosince, ke stejnému datu musí být převedena
platba na účet u ČSOB: 372604403/0300, variabilní symbol pro adopci: 1111.
Program Adopce funguje v Zoo Brno už dvacet let a v současné době má Zoo přes 350
přispěvatelů. Od ledna do prosince 2017 přispěli adoptivní rodiče na zvířata v brněnské zoo
částkou 1 107 442 korun, což je o 259 457 korun více, než za stejné období loni. Pro adoptivní
rodiče připravuje brněnská zoo jednou za rok speciální program, dostanou také volné vstupenky
a drobné dárky.
Bližší informace o adopcích a sponzoringu získáte na telefonním čísle: 546 432 345 nebo
na elektronické adrese: adopce@zoobrno.cz.

Gabriela Tomíčková
tisková mluvčí
vedoucí útvaru marketingu
Zoo Brno a stanice zájmových činností
725 505 376
tomickova@zoobrno.cz
www.zoobrno.cz
______________________________________________________________________________________________________________________________________
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.
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Do zoo na Štědrý den i na Nový rok
Tradiční oblíbená komentovaná krmení jsou připravená pro návštěvníky i na Štědrý den a na Nový rok.
Se zvířaty a chovateli se můžete setkat po oba dva dny u několika expozic.
Štědrodopolední komentovaná krmení 24. 12. 2017: otevřeno 9:00–14:00 (poslední vstup je v 13:00)
9:30 – 9:45 tygr sumaterský
10:15 – 10:30 medvěd lední
11:00 – 11:15 panda červená
12:00 – 12:15 lemur kata
12:30 – 12:45 drápkaté opičky
V případě příznivého počasí se mohou děti svézt na ponících v Dětské zoo od 9:30 do 13:00 hodin.
Novoroční komentovaná krmení 1. 1. 2018:
9:30 – 9:45 tygr sumaterský
10:15 – 10:30 medvěd lední
11:00 – 11:15 lama alpaka
12:00 – 12:15 lemur kata
12:30 – 12:45 drápkaté opičky
Za brněnskou zoo Vám přejeme pohodové Vánoce a úspěšný vstup do roku 2018. Přijďte si k nám užít
netradiční sváteční atmosféru a popřát vše dobré i našim zvířatům.

Gabriela Tomíčková
tisková mluvčí
vedoucí útvaru marketingu
Zoo Brno a stanice zájmových činností
725 505 376
tomickova@zoobrno.cz
www.zoobrno.cz

______________________________________________________________________________________________________________________________________
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.

TISKOVÁ ZPRÁVA
Strana 1 / 1

zoo@zoobrno.cz

11. 12. 2017

Vánoce ve Středisku ekologické výchovy Hlídka
Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvková organizace, se vedle chovu zvířat věnuje také
vzdělávacím aktivitám. Pořádá výukové programy, kroužky při Stanici mladých přírodovědců, pro sociálně
znevýhodněné děti je otevřený Nízkoprahový klub. K těmto aktivitám se v roce 2015 přidalo také Středisko
ekologické výchovy Hlídka (SEV Hlídka).
„K nejdůležitějším aktivitám SEV Hlídka patří výukové programy, které jsou cílené na mateřské školy a první
stupeň základních škol. Letos máme v nabídce přibližně 20 programů a mezi nejžádanější patří „Vánoce
očima dětí", který seznamuje děti s vánočními tradicemi,“ upřesňuje Mgr. Alena Okrajková, vedoucí SEV
Hlídka.
K tradičním akcím patří také „Vánoce na Hlídce“. Ty se konají 15. prosince od 14:00 hodin a zájemci
si vyzkouší pletení vánočky, zdobení perníčků a pečení vánočních vrkočů.
„Naše činnost není zaměřena pouze na období Vánoc, ale celoročně se věnujeme akcím, které přibližují
ekologické principy co nejširší veřejnosti. Jedná se zejména o oblasti zdravého životního stylu, Fair trade,
tradic a řemesel. K dalším významným úspěchům patří i pravidelná zájmová činnost. Provozujeme
přírodovědný kroužek, pořádáme cvičení maminek s batolaty a pořádáme i výlety za poznáním ekofarem,
center ekologické výchovy, zoologických zahrad v rámci našeho cestovatelského klubu,“ doplňuje Okrajková.
V polovině července se SEV Hlídka, jako jedno z míst v rámci města Brna, zapojilo do hodnocení mezinárodní
komise v soutěži ENTENTE FLORALE EUROPE 2017. Účastnilo se 15 soutěžících, z toho 8 měst a 7 vesnic.
Město Brno získalo zlatou medaili a stalo se tak vůbec prvním městem v České republice, které na zlatou
dosáhlo.
Objekt SEV Hlídka vznikl přestavbou bývalé barokní prachárny z roku 1728 na úbočí Špilberku. V budově se
nachází mateřské centrum, učebna pro výuku dětí/žáků a multimediální sál sloužící pro přednášky pořádané
pro školy a veřejnost. Součástí SEV Hlídka je informační a poradenské centrum.
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Výstava „Zoo Brno – hledání identity“
Brněnská zoologická zahrada bude od 16. 12. 2017 hostit výstavu Fakulty architektury
Vysokého učení technického v Brně s názvem Zoo Brno – hledání identity. Výstava
prezentuje soubor zajímavých studentských návrhů, které vznikly v průběhu dvanácti let
spolupráce s brněnskou zoo. Výstava je rozdělena do pěti tematických okruhů, které
prezentují práce zaměřené na konkrétní návrhy do určité lokality a je rozmístěna do pěti
různých objektů po celé zoologické zahradě.
Dnešní zoologická zahrada je velmi složitý organizmus zajišťující celou škálu nejrůznějších
funkcí a činností. Základní filozofii zoo a zoologických expozic musí zákonitě akceptovat
také urbanistická, architektonická a stavebně-konstrukční forma.
„Snad nejvíce se nové koncepční přístupy, smělost řešení a odvaha experimentovat
prosazují ve světě mladých, v našem případě studentů, budoucích architektů. Jistěže jde
o jev naprosto logický. Jejich svět ještě není zatížen realitou všedních dnů. Přesto lze
v záplavě utopických návrhů nacházet poměrně často koncepty, které přinejmenším
donutí k hlubšímu zamyšlení a zaslouží tudíž naši pozornost,“ upřesňuje vedoucí
studentských prací doc. Ing. arch. Ivo Boháč, Ph.D.
Výstava bude pro veřejnost otevřena od 16. prosince 2017 do konce února 2018.
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