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Mniší horu rozzáří vánoční strom
První adventní neděle patří v Zoo Brno tradičně akci Rozsvícení vánočního stromu. I letos se mohou
návštěvníci těšit na zajímavý kulturní a kreativní program a dobrovolné vstupné od 12 hodin.
Prostor před vstupem do komplexu Beringie bude patřit tanečním a hudebním vystoupením. Své
dovednosti zde předvedou členové souborů Násedlováček a Komínáček. Hudební složku programu bude
mít na starosti kapela BUCh.
Chybět nebudou ani soutěže, při kterých mohou děti vyhrát speciální kalendáře na příští rok a další
ceny. Rozsvícení vánočního stromu by nebylo kompletní bez setkání s alpakami, které i tentokrát přijdou
potěšit malé i velké návštěvníky.
Pokud budou někomu scházet vánoční dekorace nebo ozdobičky na stromek a chtěl by mít vlastnoručně
vyrobené, není nic jednoduššího než zajít do Kamčatské chalupy. Tam budou probíhat kreativní dílničky
pod patronátem šikovných vedoucích ze Střediska ekologické výchovy Hlídka.
Vrcholem programu bude rozsvícení vánočního stromu. V 16 hodin se tohoto úkolu zhostí náměstci
primátora města Brna Petr Hladík a Martin Ander a Česká Miss World 2013 Lucie Kovandová.
Malým, ale snad o to příjemnějším dárkem pro všechny naše příznivce bude tradiční dobrovolné
vstupné, které bude platit od 12 hodin.

Program před Beringií
14:30 zahájení + Násedlováček (tanec)
14:45 BUCh (hudba)
15:00 soutěž pro děti
15:15 Komínáček (tanec)
15:25 soutěž pro děti
15:30 setkání se zvířaty - alpaky
16:00 rozsvícení vánočního stromu
Prodejna upomínkových předmětů
malování na obličej

Kamčatská chalupa
výtvarné dílničky SEV Hlídka (výroba vánočních ozdobiček)
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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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Africká vesnice
občerstvení, malování na obličej
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Ledňákům dělají společnost klokánci krysí. Nejraději mají houby
Kolekce australských savců Zoo Brno se na začátku listopadu rozrostla o nový druh, klokánky krysí
(Potorous tridactylus). Trojice samců, Gilbert, Keith a Chesterton, přijela ze Zoo Jihlava a v pavilonu
Exotárium obývá společnou expozici s ledňáky obrovskými (Dacelo novaeguinae).
„Spojování klokánků a přivykání obou druhů nebylo nijak dramatické. Ledňáci jsou dost konzervativní a
na spolubydlící si museli chvíli zvykat. Samci klokánků pochází původně z různých institucí a jsou různě
staří, Keith a Chesterton byli i ve své domovské zoo chováni pohromadě, Gilbert se k nim připojil až
v Brně, takže se museli sžít nejen s novým prostředím, ale i mezi sebou,“ popisuje kurátorka savců
Dorota Gremlicová. „Teď už máme nesnáze seznamování za sebou a pozorní návštěvníci mají možnost
zahlédnout klokánky zvědavě zkoumající expozici pod bedlivým dozorem ledňáčí rodiny,“ doplnila.
Klokánci krysí pochází z jihovýchodní Austrálie, kde obývají lesnaté oblasti s hustým podrostem, aktivní
jsou především za soumraku a v noci. Významnou součást jejich jídelníčku tvoří houby, které si dopřávají
i v lidské péči. Velikostí se řadí mezi nejmenší druhy klokanů, dorůstají délky jen 20 - 40 cm (bez ocásku)
a hmotnosti 600 - 1600 g, ale popsáni evropskými badateli byli mezi prvními z australských savců.
Ve volné přírodě klokánky podobně jako další vačnatce ohrožují konflikty s introdukovanými druhy,
především zdivočelými kočkami a psy nebo liškami.
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Pacienti dětské onkologie přivítají Mikuláše v Zoo Brno
Malí pacienti Kliniky dětské onkologie si i letos užijí adventní návštěvu v brněnské zoologické
zahradě a společně se zvířátky si připomenou blížící se Vánoce. V úterý 5. prosince 2017 se
uskuteční v pořadí již 20. Mikulášská besídka.
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
doc. Blanky Knopové zpěvem vánočních koled. Se studenty si zazpívají i samotné děti. Sandra
Riedlová a Kateřina Horáčková Mendlová z Pohádkového divadla dětem zahrají Zimní pohádku. Pro
děti jejich rodiče a hosty bude nachystáno i občerstvení.
„Velice si ceníme dlouhodobé spolupráce s paní docentkou Knopovou a jejími studenty a také
spolupráce s doc. Hanou Horkou z Pedagogické fakulty v Brně, která pomáhá při práci studentů
s malými pacienty. Společně tak připravíme pro děti krásné odpoledne plné zážitků,“ řekla
organizátorka akce a vedoucí útvaru praktického vzdělávání Zuzana Sommerová.
Druhá část vánočního setkání se odehraje od 14:30 před expozicí Beringia, 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 společně s Mikulášem 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 92 návštěv, kterých se zúčastnilo 1551 dětí a 1346
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 i po areálu zahrady
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