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______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Zoo Brno, která má za sebou víc než šedesát let existence, 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 hektickém prostředí centra 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 provozuje Záchrannou 
stanici pro volně žijící živočichy v Jinačovicích. V jejím rámci 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. Nabídka 
přednášek, kulturních akcí, výstav i programů pro handicapované děti – to vše dotváří činnost organizace, která je od roku 1953 nedílnou součástí jihomoravské 
metropole.               
 

 

 
Rodinka lemurů černých se zabydluje na Mniší hoře 

Od úterý se v brněnské zoologické zahradě zabydluje tříčlenná rodinka lemurů 

černých. Tyto aktivní a sympatické poloopice najdou návštěvníci mezi expozicí 

šimpanzů a novým výběhem pro paviány anubi.  

Rodinnou skupinu deponovanou v Brně ze Zoo Hodonín tvoří jedenadvacetiletý 

samec Jeník, čtyřletá samice Magdalenka a letos v březnu narozený sameček Kája. 

Jejich aktivita a obrovská chuť k jídlu je důkazem, že si na nové prostředí zvykají 

velmi dobře. „Na rozdíl od lemurů kata, které najdete u nás v Africké vesnici, je u 

lemurů černých dobře patrný pohlavní dimorfismus v barvě srsti. Samci jsou vždy 

jednotně černě nebo tmavě hnědě zbarvení, samice jsou výrazně světlejší, mají 

bílou hruď a břicho, šedivou hlavu a dlouhé bílé chomáče srsti kolem uší,“ řekla 

kurátorka chovu savců Zoo Brno Dorota Gremlicová. Lemur černý je endemickým 

primátem ostrova Madagaskar a přilehlých ostrovů Nosy Komba a Nosy Be. Jeho 

areál rozšíření ohraničuje řeka Mahavavy na severu a řeka Andranomalaza na jižní 

části ostrova. Lemuři černí jsou ve volné přírodě ohroženi  rozšiřujícím se 

zemědělstvím po ostrově a dále lovem pro maso nebo pro chov v zajetí jako 

domácí mazlíčci. V rámci EAZA je jejich chov řízen na úrovni EEP (tedy nejpřísnější 

formou managementu chovu).  
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Zoo Brno ožije tancem afrických studentů ze Zimbabwe 

Osmičlenná skupina studentů umělecké školy IYASA z afrického města Bulawayo 

v Zimbabwe přijíždí po obrovském úspěchu v minulých letech na své v pořadí už 

patnácté turné do Evropy. Jednou ze zastávek bude i brněnská zoologická 

zahrada. 

IYASA přiváží představení plné písní, tanců, rytmů a scén inspirovaných africkou 

lidovou kulturou, která uchvátí svým spádem, provedením a bezprostředností. 

Představení Africa 2016 spojuje svět tradiční africké lidové hudební a taneční 

kultury se současným životem na africkém venkově, ale i ve větších městech. 

Autorem zcela nové choreografie je umělecký vedoucí souboru, pan Innocent 

Dube. V tomto roce organizuje převážnou část vystoupení v ČR Zoo Dvůr Králové 

nad Labem. Hlavní část turné proběhne opět v Rakousku, skupina vystoupí i v 

Německu a Polsku. „Pondělní den v zoo bude ve znamení Afriky. V 11:00 a ve 14:30 

čeká na návštěvníky velmi atraktivní taneční show a po celý den budou opět moci 

ochutnat kávu, čokoládu a sušené ovoce z Ugandy neziskové organizace Bwindi 

Orphans,“ řekl Michal Vaňáč, vedoucí útvaru vnějších vztahů Zoo Brno.  

Soukromá umělecká škola ze zimbabwského Bulawaya, která byla založena v roce 

1998 jako taneční a divadelní škola, má v současnosti 60 žáků a učitelů. Svou 

návštěvou některého z vystoupení skupiny IYASA mohou lidé podpořit rozvoj této 

umělecké školy a umožnit tak vzdělání v tomto oboru několika africkým dětem.  

 


