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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 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.               

 

 

Den Afriky na Mniší hoře 

Expozice Africká vesnice ožije v sobotu 21. května africkými rytmy a zvyky, vůní 
ugandské kávy a chutí ovoce sušeného na pravém africkém slunci. Již podruhé si 
pro oslavu Dne Afriky vybrali Zoo Brno studenti Fakulty regionálního rozvoje a 
mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně. Ti také společně s českou 
Miss 2015 Nikol Švantnerovou pokřtí žirafu. 

Studenti od 10:00 do 15:00 představí návštěvníkům své rodné země Ghanu, 
Ugandu, Tanzanii a Gambii fotografickými prezentacemi ve výukové místnosti 
Africké vesnice a nabídnou ochutnávky tradičních pokrmů „Návštěvníci  si také 
budou moci vyzkoušet tradiční africký oděv, zahrát si na autentické africké bubny a 
poslechnout si ukázky africké hudby. Pro nejmenší děti budou nachystány 
omalovánky afrických zvířat. Všichni návštěvníci mohou využít náš fotokoutek,“ 
dodává Alice Kozumplíková, proděkanka fakulty. I letos přijala pozvání nezisková 
organizace Bwindi Orphans, která nabídne návštěvníkům ochutnávku pravé 
ugandské kávy, čokolády a ovoce sušeného na africkém slunci. „Dovážíme a 
v České republice nabízíme tradiční výrobky ugandských rodin a kvalitní ugandské 
produkty a následně pomáháme s rozvojem škol a drobného podnikání v Ugandě. 
Díky podobným akcím nás mohou lidé podpořit a dát znevýhodněným dětem dobrý 
základ, aby se co nejdřív postavily na vlastní nohy. U našeho stánku si mohou děti 
vyrobit tradiční africké papírové korálky,“ říká Kateřina Anderlová, zakladatelka a 
koordinátorka organizace Bwindi Orphans. 
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Zvířátka také nekouří 

„Zvířátka také nekouří“ je akce, kterou na Mniší hoře opět pořádá Kancelář Brno 

- Zdravé město. I tentokrát bude možné 21. května vyměnit nefunkční fén nebo 

vysavač za volnou dětskou vstupenku do zoo, užít si bohatý program pro celou 

rodinu a načerpat užitečné informace o zdravém životním stylu.   

Na Mniší hoře si připomene v nabitém programu od 11:00 do 16:00 Světový den 

bez tabáku, a proto nebude chybět poradna odvykání kouření Masarykova 

onkologického ústavu, odborníci poradí návštěvníkům jak zdravě mlsat a správně 

se hýbat. „Naše zoologická zahrada je od 1. ledna 2016 nekuřácká a vzhledem k 

tomu, že jsme se zatím nesetkali s žádnými negativními reakcemi, předpokládáme, 

že většina návštěvníků tuto změnu vítá,“ řekl vedoucí útvaru vnějších vztahů 

Michal Vaňáč. V programu se objeví i zástupci Hasičského záchranného sboru JMK, 

kteří představí hlavní zásady požární prevence a členové Asociace studentů 

fyzioterapie předvedou plicní rehabilitaci.  Na děti čeká například skupina Pohledy, 

divadlo, tanec i sportovní ukázky a zábavné soutěžní hry.  

Po celý den bude možné odevzdat „elektrovysloužilce“, získat volnou dětskou 

vstupenku do zoo a dozvědět se, jak správně zacházet s vysloužilým 

elektrozařízením, aby neohrožovalo životní prostředí.  

A jaké spotřebiče můžete přinést?  

Vysloužilé nebo nefunkční domácí elektrospotřebiče, které se zapojují do elektřiny 

nebo jsou na baterky (fén, vysavač, holicí strojek, mixér, mobil, lednice). 

Elektrospotřebič musí být kompletní a ne částečně demontovaný. Myš k PC nebo 

samostatná nabíječka mobilu se za elektrospotřebič nepovažuje. Klávesnice k PC 

bude přijata jen s dalším spotřebičem. 
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Mezinárodní den biodiverzity 

Organizace spojených národů vyhlásila 22. květen za Mezinárodní den 

biodiverzity s cílem upozornit na problematiku úbytku rostlinných a živočišných 

druhů na naší planetě. V Zoo Brno si tento den připomeneme vědomostní 

stezkou, která bude v duchu letošní kampaně Evropské asociace zoologických 

zahrad a akvárií „Let it Grow“ – „Nechme je žít“. 

Cílem této kampaně je pomoci udržet ekosystémy původních populací živočichů a 

rostlin kolem nás a chránit je před nepůvodními - invazními druhy. Proto naše 

stezka od 9:00 do 16:00 prověří zejména znalosti z poznávání běžných druhů 

České republiky a to nejen zvířat, ale i rostlin rostoucích na území Mniší hory. 

V rámci stezky je připraveno 10 otázek a úkolů a po jejich vyřešení je potřeba 

vhodit herní list do připraveného boxu v Kamčatské chalupě v Beringii. Ze 

správných řešení vybereme výherce drobných cen, a to ve 12:00 a v 16:00. U 

Kamčatských chalup od 13:00 do 16:00 najdou návštěvníci kolegy ze Záchranné 

stanice Jinačovice při Zoo Brno, kteří představí jednoduché návody, jak do svého 

bezprostředního okolí – na zahradu nebo na balkón - přilákat zajímavé zvířecí 

obyvatele.  
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