TISKOVÁ ZPRÁVA
Strana 1 / 1

www.zoobrno.cz

26. 1. 2017

Nová aplikace přiblíží návštěvníkům brněnské zoo zajímavosti ze života zvířat.
Chcete nás mít přečtené? Vyzkoušejte zooaplikaci!
Bezplatná aplikace, která funguje od ledna 2017, popisuje zvířata v Zoo Brno netradičním a
zajímavým způsobem. Návštěvníci si jednoduše načtou QR kód u expozic se zvířaty a přečtou si
pak vtipné a napínavé příběhy o zvířatech. Zároveň upozorňuje na aktuální události a
komentovaná krmení. V současné době aplikace nabízí informace o všech zvířatech kolem hlavní
procházkové trasy, tedy o 73 druzích zvířat.
Aplikace vznikla ve spolupráci Zoo Brno a Masarykovy univerzity (MU). Na projektu se podíleli
pracovníci Ústavu českého jazyka Filozofické fakulty MU a studenti oboru Český jazyk se
specializací počítačová lingvistika z MU pod vedením Mgr. Dany Hlaváčkové, Ph.D. „Studenti
dostali za úkol především tvorbu textů o zvířatech. A to hned ve dvou variantách: ve verzi pro děti
a pro dospělé. Snažili se psát texty zajímavým, kreativním způsobem. Museli si zjistit potřebné
informace, které konzultovali s chovateli a kurátory ze Zoo Brno,“ popisuje záměr Hlaváčková.
Aplikace nabízí velmi specifické informace o obyvateli konkrétní expozice – například jeho jméno,
oblíbené jídlo. „V tuto chvíli máme u zvířat cedulku se základními informacemi, aplikace má ale
poskytnout něco navíc. Do budoucna v ní chceme nabídnout i bonusy. U některých zvířat si
například bude možné pustit zvuk a nebude chybět ani kvíz nebo lingvistické zajímavosti,“
doplňuje tisková mluvčí Zoo Brno Gabriela Tomíčková
Vývoj aplikace trval více než rok. Finančně ji podpořila MU, která na ni přispěla prostřednictvím
Centra pro transfer technologií a financí na humanitní projekty Proof of Concept. Na její tvorbě se
výrazně podílel Mgr. Marek Grác, Ph.D., designér Kevin Scherrer a samozřejmě studenti oboru
Český jazyk se specializací počítačová lingvistika.
Aplikace je ke stažení v Google Play
(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zoobrno&hl=cs) a iTunes
(https://itunes.apple.com/cz/app/zoo-brno/id1168582548?mt=8).
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Zoo Brno, která má za sebou více jak půlstoletí existence, nabízí návštěvníkům na ploše 38 hektarů jedinečnou příležitost setkat se s cca patnácti stovkami
zvířat přibližně 300 druhů. V současné době představuje ideální místo pro odpočinek, relaxaci a poznání v hektickém prostředí 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 spolu se Stanicí mladých přírodovědců již dlouhá desetiletí pěstuje v dětech a mladých lidech vztah a úctu k přírodě, životu i sobě navzájem.
Množství odborných i laických přednášek, kulturních akcí, výstav i programů pro handicapované děti – to vše dotváří činnost organizace, která je od roku 1953
nedílnou součástí jihomoravské metropole.
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Valentýn a Mezinárodní den ledních medvědů
Už potřetí zveme na Mniší horu zamilované páry, aby si v Zoo Brno užily netradičního Valentýna.
Letos můžete soutěžit o vstupenky do brněnské zoo a krmení žiraf, v restauraci U Tygra si
objednejte zmrzlinové poháry pro dva za cenu jednoho a k dispozici budete mít také srdíčkovou
stěnu k pořízení selfie. Nebudou chybět ani tematická komentovaná krmení o lásce u lachtanů a
ledních medvědů. Oslavy sv. Valentýna chystáme na úterý 14. února a zamilované páry budou
mít dva vstupy za cenu jednoho.
Zoo Brno si 25.–27. února připomene Mezinárodní den ledních medvědů. Bude připravená
zábavná soutěžní stezka, na které si vyzkoušíte své znalosti o těchto krásných šelmách.
14.–17. dubna: Velikonoce v zoo
22. dubna: Den Země
30. dubna: Čarodějnice v zoo
1. května: Den přírodních věd
20. května: Den Afriky
3. června: Dětský den v zoo
21. června: Mezinárodní den žiraf
29. července: Mezinárodní den tygrů
26. srpna: Den adoptivních rodičů
16. září: Běh zoologickou zahradou
28. října: Halloween
3. prosince: Rozsvícení vánočního stromu
24. prosince: Štědrý den v zoo
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V Brně se svezete tramvají, která láká na návštěvu brněnské zoo
Medvědi, žirafy, surikaty a také tygr Vám budou dělat společnost, pokud se svezete tramvají
propagující brněnskou zoologickou zahradu. Zvířata, vyobrazená na karoserii tramvaje, lákají
k návštěvě zoo sloganem: přijďte… ještě blíž. Od června se navíc v tramvaji dozvíte novinky
k připravované expozici lvů, která by se měla letos v Zoo Brno otevírat.
Dopravní podnik města Brna (DPMB) poskytl brněnské zoo reklamní plochu pro celoplošný polep
na tramvaji typu K2. Jako poděkování DPMB uspořádala Zoo Brno dětský den pro děti zaměstnanců
DPMB v areálu zoologické zahrady a věnovala DPMB 500 rodinných vstupenek. DPMB se také stal
partnerem Zoo Brno.
Náklady na tisk a polep tramvaje se vyšplhaly na 115 tisíc korun.
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Záchranná stanice v Jinačovicích už přijala téměř 800 zvířat
Záchranná stanice pro volně žijící živočichy, kterou Zoo Brno provozuje v Jinačovicích, má za
sebou dva roky působení (otevřená byla 2. února 2015). V prvním roce přijala stanice 227 zvířat
v nouzi a její pracovníci měli v terénu 169 zásahů. V roce 2016 bylo zásahů 281 a přijatých zvířat
545. Počet telefonátů do záchranné stanice v loňském roce přesáhl 750.
„Nejčastěji jsme přijímali netopýry, ježky, menší druhy ptáků a mláďata osiřelých veverek. Starali
jsme se také o dravce, sovy, jezevce, srnce, lišku, zajíce nebo užovku,“ říká vedoucí záchranné
stanice Jana Švaříčková.
Zatím nejvzácnějším živočichem, přijatým do záchranné stanice, byl netopýr jižní, který u nás
patří k silně ohroženým druhům. Vysíleného samečka objevili lidé v listopadu 2015 v bytě v BrněŽabovřeskách. Netopýr v záchranné stanici přezimoval a do přírody se vrátil v květnu 2016.
„Velmi oceňujeme snahu pomoci, ale dříve, než se zvířete sami ujmete, kontaktujte nás.
V některých případech totiž zvířata cizí pomoc nepotřebují,“ doplňuje Švaříčková a připomíná
příběh z Brna-Jundrova, kde děti našly mláďata pěnkavy a ve snaze pomoci je daly do plastového
kyblíku, který zavěsily na strom. Pracovníci stanice zjistili, že ptáčata už byla samostatná a
z kyblíku měla problém vylétnout. Proto je přesunuli do keře a zajistili jim tak bezpečnější úkryt.
Záchranná stanice v Jinačovicích má čtyři zaměstnance, veterinárního lékaře a pracovníka
odchytové služby. Nalezené zvíře v nouzi můžete ohlásit na nonstop telefonu: 702 137 837.

Gabriela Tomíčková
tisková mluvčí
vedoucí útvaru marketingu
Zoo Brno a stanice zájmových činností
725 505 376
tomickova@zoobrno.cz
www.zoobrno.cz

_____________________________________________________________________________________________________________________________
Zoo Brno, která má za sebou více jak půlstoletí existence, nabízí návštěvníkům na ploše 38 hektarů jedinečnou příležitost setkat se s cca patnácti stovkami
zvířat přibližně 300 druhů. V současné době představuje ideální místo pro odpočinek, relaxaci a poznání v hektickém prostředí 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 spolu se Stanicí mladých přírodovědců již dlouhá desetiletí pěstuje v dětech a mladých lidech vztah a úctu k přírodě, životu i sobě
navzájem. Množství odborných i laických přednášek, kulturních akcí, výstav i programů pro handicapované děti – to vše dotváří činnost organizace, která je
od roku 1953 nedílnou součástí jihomoravské metropole.

