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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. 
 

 

 

Přihlašování na letní příměstské tábory začne už 1. března 

Jednou zásadní změnou projde letos přihlašování na letní příměstské tábory. Snažili 
jsme se vyjít vstříc rodičům a termín pro podání přihlášek posunuli na březen. 

Dosud rodiče přihlašovali své děti na týdenní pobyt na Mniší hoře na začátku května. 
„Hodně rodičů nás ale prosilo o dřívější termín, aby mohli s předstihem naplánovat 
program na celé prázdniny. Snažili jsme se jim vyhovět, takže letos spustíme přihlášení na 
letní příměstské tábory už 1. března v 8 hodin na našem webu,” vysvětlila vedoucí útvaru 
praktického vzdělávání Zoo Brno Zuzana Sommerová. 

Jinak se ale děti mohou těšit na to nejlepší, co brněnská zoo nabízí. Jako tradičně 
připravíme velmi pestrý program. Jeho součástí bude pozorování zvířat, soutěže i 
zábavné kvízy. Táborníci se dozví také řadu zajímavostí o rozmanitosti živočišné říše i její 
ochraně. 

Velkým lákadlem bude možnost nahlédnout do zákulisí zoo, seznámení se s prací 
chovatelů a především účast na krmení tygrů, medvědů, lemurů nebo žiraf. Jeden den v 
týdnu bude věnován výletu do jiné zoo. 

Týdenní turnusy začínají 9. července a poběží až do konce prázdnin. Končí týdnem od 27. 
8. – 31. 8. 2018. Příměstské tábory jsou otevřené pro děti ve věku 7–11 let.  Je nutné, 
aby dítě mělo po absolvování 1. třídy základní školy. Cena za jedno dítě je 3000 korun. 

Další informace jsou k dispozici na http://www.zoobrno.cz/pro-deti-a-skoly/primestske-
tabory/letni-prazdniny. 

Nízkoprahový klub 

Děti ale mohou chodit do Zoo Brno po celý rok. Využít mohou například služeb 
nízkoprahového klubu, který je zdarma otevřen pro všechny sociálně znevýhodněné děti 
a mládež ve věku 8–18 let. Přijít mohou každé úterý v době od 15:30 do 17:30 hodin, jen 
v zimním období je tento čas posunut. Pokud by někdo chtěl přijít v jiném čase, po 
předchozí domluvě to určitě nebude problém.   
 

http://www.zoobrno.cz/pro-deti-a-skoly/primestske-tabory/letni-prazdniny
http://www.zoobrno.cz/pro-deti-a-skoly/primestske-tabory/letni-prazdniny
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„Návštěvníci klubu se pohybují po zoo zpravidla s pracovníkem klubu, náplň klubu je 
zaměřena na exkurze po zoo, přírodu, životní prostředí i zvířata z volné přírody. Návštěvu 
je potřeba dopředu nahlásit na telefonu 546 432 314, případně e-mailem 
kratochvilova@zoobrno.cz,” uvedla vedoucí klubu Jana Kratochvílová. 
 
Projekt je realizován v rámci Městského programu prevence kriminality v Brně ve 
spolupráci s Koordinačním centrem prevence. 
 
Michal Vaňáč 
vedoucí útvaru vnějších vztahů, tiskový mluvčí 
mobil: +420 724 963 677 
tel.: +420 546 432 335 
e-mail: vanac@zoobrno.cz 
Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvková organizace 
www.zoobrno.cz 
www.facebook.com/ZooBrno 

mailto:kratochvilova@zoobrno.cz
mailto:vanac@zoobrno.cz
http://www.zoobrno.cz/
http://www.facebook.com/ZooBrno
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Spouštíme soutěž k 100. výročí založení Československa 
 
U příležitosti 100. výročí vzniku samostatného Československa vyhlásila Zoo Brno 
soutěž pro předškolní a školní třídy o ochraně přírody. Zájemci se mohou hlásit do 
poloviny května. 
 
„Úkolem žáků je připravit prezentaci na téma spojující ochranu přírody a tuto historickou 
událost. Možností je například vznik národních parků, rostliny a živočichové v české 
přírodě před 100 lety a dnes nebo řada dalších. Výsledkem by měl být poster o velikosti 
A1 a je pouze na řešitelích, jakou techniku k jeho vytvoření použijí,” vysvětlila 
koordinátorka soutěže Vendula Sychrová. 
 
Kategorie:       
1. Předškolní kolektivy 
2. Kolektivy I. stupeň základních škol 
3. Kolektivy II. stupeň základních škol a odpovídající ročníky víceletých gymnázií 
4. Kolektivy středních škol a gymnázií 
 
Hotové práce je možné odevzdat do 15. května 2018 na služební vrátnici Zoo Brno. 
Výsledky vyhlásíme 9. června. Vítězné práce poté vystavíme ve Středisku ekologické 
výchovy Hlídka na Špilberku a jejich autoři získají hodnotné ceny. Více informací najdete 
na http://www.zoobrno.cz/pro-deti-a-skoly/souteze/ochrana-prirody-po-vzniku-
samostatneho-ceskoslovenska. 
 
Soutěž je součástí projektu Re:publika 1918 – 2018, který se v Brně uskuteční od 25. 
května do 17. června a připomene právě výročí 100 let vzniku samostatného 

Československa. V rámci tohoto festivalu proběhne celá řada kulturních, společenských 
i sportovních akcí pro všechny generace. Z těch největších půjde například o 
reprezentativní výstavu Avant Garde, která představí příběhy ikon tuzemského designu 
v průběhu stoleté historie nebo o mezinárodní festival Dance Brno 100 - přehlídku 
prvních baletních souborů nástupnických států Rakousko-Uherska. Oslavy bude 
doprovázet projekt 100 let 100 knih s připomínkami významných autorů a jejich děl, 
součástí slavnosti se stane také Re:lax sportovní zóna zachycující sportovní disciplíny 
v historickém kontextu. 

http://www.zoobrno.cz/pro-deti-a-skoly/souteze/ochrana-prirody-po-vzniku-samostatneho-ceskoslovenska
http://www.zoobrno.cz/pro-deti-a-skoly/souteze/ochrana-prirody-po-vzniku-samostatneho-ceskoslovenska


                                                                                                                                           TISKOVÁ ZPRÁVA                                                                                                                                    

Strana 2 / 1 

 

   zoo@zoobrno.cz                                                                               8. 2. 2018 

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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. 
 

 
 
Michal Vaňáč 
vedoucí útvaru vnějších vztahů, tiskový mluvčí 
mobil: +420 724 963 677 
tel.: +420 546 432 335 
e-mail: vanac@zoobrno.cz 
Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvková organizace 
www.zoobrno.cz 
www.facebook.com/ZooBrno 

mailto:vanac@zoobrno.cz
http://www.zoobrno.cz/
http://www.facebook.com/ZooBrno

