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___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Zoo Brno a stanice zájmových činností je příspěvkovou organizací města Brna, která má za sebou 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 chová jedinečnou madagaskarskou šelmu 
 
Vari černobílé (Varecia variegata), Alika a Antana, mají novou spolubydlící, mladou samici 
galidie tenkopruhé (Mungotictis decemlineata), která už prozkoumává společnou expozici.  
 
Galidie jsou endemity ostrova Madagaskar, kde plní v ekosystému podobnou roli, jako 
promykovité šelmy z kontinentální Afriky. Ostatně například surikatám nebo mangustám se 
také vzhledově podobají. 
 
Jedná se o čilá, ve dne aktivní zvířata živící se hmyzem. Přednost dávají především larvám, 
které vyhrabávají ze země nebo dobývají z tlejícího dřeva. Výborně šplhají a jsou také 
zdatnými plavci. 
 
Vzhledem ke své velikosti a denní aktivitě jsou galidie tenkopruhé zbarvené spíš nenápadně. 
Jednolitou hnědošedou srst narušují jen tenké tmavší podélné proužky, na něž odkazuje i 
jejich český název. Nejvýraznějším prvkem těla je praporkovitý ocas, který svou délkou 
překonává délku těla, a galidie ho v případě ohrožení nebo rozrušení nosí vztyčený a 
rozježený. 
 
Galidie žijí v rodinných skupinách s počtem členů kolísajícím v závislosti na ročním období. 
Během léta jsou skupiny početnější a může se v nich objevovat více dospělých samců a samic. 
V zimě se rozpadají a společně se pohybují dočasné páry, matky s mláďaty nebo bakalářské 
skupiny samců. Někteří dospělí samci se toulají i zcela samostatně. 
 
Ani brněnská galidie nezůstane dlouho opuštěná, vhodný partner určený vedoucím 
záchovného programu, do kterého je tento druh v rámci Evropské asociace zoologických 
zahrad (EAZA) zařazen, by se k ní měl připojit v nejbližší době. Galidie tenkopruhá je na 
Červeném seznamu IUCN řazena mezi zranitelné druhy (Vulnerable) a v evropských zoo 
populace jen mírně překračuje 20 jedinců v osmi chovatelských institucích. 
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Vánoční strom rozzáří brněnskou zoo 
 
První prosincovou neděli rozsvítíme na tradičním místě u expozičního celku Beringie 
vánoční strom. Pro všechny návštěvníky máme připravenou bohatou adventní 
nadílku. 
 
Program odstartuje v 15 hodin vystoupením pěveckého uskupení First Smile. Poté své 
taneční umění předvedou děti z folklórního souboru Komíňáček a vše vyvrcholí 
koncertem známého písničkáře Voxela. 
 
Chybět pochopitelně nebudou ani dílničky pro děti a zvířata, přímo u pódia se budou 
moci zájemci seznámit s alpakami. Vánoční strom rozsvítíme jako vždy v 16 hodin. 
 
Pro návštěvníky jsme si přichystali také malý dárek. Od 13 hodin bude v Zoo Brno platit 
dobrovolné vstupné.  
 
Kromě toho budou po celý víkend probíhat speciální zimní komentovaná setkání na 
téma Zvířata o Vánocích.  
 
Komentovaná setkání 1. a 2. 12. 
10:30 – sob polární 
11:00 – panda červená 
11:30 – kynkažu 
12:00 – kakadu palmový 
13:00 – bodlok pestrý 
13:30 – kajmánek trpasličí 
14:00 – želva paprsčitá 
14:30 – tamarín pinčí 
 
Mikuláš v Zoo Brno 
 
Vánoční i mikulášské oslavy mají v brněnské zoo dlouholetou tradici a ani letošní rok 
nebude výjimkou. V úterý 4. prosince přijedou na Mniší horu onkologicky nemocné 
děti a zaměstnanci Zoo Brno jim opět připraví neobyčejné vánoční setkání. 
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„Mikuláš, anděl a čerti spolu se zvířátky uvítají děti ve 13 hodin u vánočního stromu. 
Brněnské písničkové tetiny následně zahrají pohádkové představení a se studenty 
Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity si zazpíváme vánoční koledy,“ uvedla 
vedoucí útvaru praktického vzdělávání Zoo Brno Zuzana Sommerová. 
 
V úterý se tak uskuteční již 21. Mikulášská besídka a 96. návštěva onkologicky 
nemocných dětí v brněnské zoo. 
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