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Noc snů v zoo 

Mezinárodní sítě Noc snů v zoo se účastní i dvě české zoologické zahrady: Zoo Děčín 
a Zoo Brno. 

Pod uvedeným názvem Noc snů v zoo (Dreamnight at the Zoo) proběhne zítra, 3. 
června 2005, v desítkách zoologických zahrad v Evropě i jinde ve světě humanitární akce 
věnovaná handicapovaným dětem. Za podpory Nadačního fondu Most naděje se Noc snů 
uskuteční i ve dvou českých zahradách – v Zoo Děčín a v Zoo Brno.  

Děti trpící nějakou chronickou chorobou či děti mentálně postižené, jejich rodiny a 
klienti sociálních ústavů si na pozvání Zoo Brno mezi 18. a 22. hodinou společně prohlédnou 
expozice, z nichž některé budou nasvícené. Chovatelé zodpoví zvídavé otázky a ukážou, jak 
zvířata krmí, na šesti stanovištích: Safari, tropické království, lamy, pavilon ptáků, dětská zoo 
a lachtani+medvědi+bobři. Kontaktní druhy, jako lamy, morčata, králíky, kozy a ovce, si 
budou moci návštěvníci pohladit. Noc snů je také nocí splněných přání. Děti si vyberou, na 
kterém poníkovi se projedou, zda si prohlédnou sbírku přírodnin (např. parohy, srst, vejce, 
peří),  nebo poslechnou zvuky zvířat, jaké zvíře jim namalují na obličej výtvarně nadaní 
zaměstnanci zoo. Jejich pohybově nadaní kolegové budou chodit po areálu v maskách zvířat, 
budou děti bavit a rozdávat jim dárečky. Atmosféru Noci snů podbarví vystoupení 
uměleckých skupin. Vyhrávat budou country kapela Noví Kaskadéři a kapely Mošny a 
Zimour, vystoupí taneční divadlo Mimi Fortunae, pohádku Opice v Africe zahraje divadlo 
Genus, ale také mladé chovatelky předvedou tanec pejsků. (Podrobný program shrnuje 
přiložený leták.) 

Noc snů se konala poprvé v roce 1996 v Zoo Rotterdam, odkud se rozšířila do všech 
oficiálních zoo v Holandsku a poté i do jiných zahrad v Evropě i jinde ve světě. Loni se 
uskutečnila ve 43 zoo a poprvé mezi mnimi byla i česká zahrada – Zoo Děčín. Letos to už 
budou dvě české zoo, vedle Děčína i Brno. Obě si přejí, aby se noci snů každoročně konaly i 
ve všech čtrnácti zahradách organizovaných v Unii českých a slovenských zoo. 

 
 
 

 
 


