
Tisková zpráva Zoo Brno                                     24. 2. 2005 
K největším sponzorům patřily Veletrhy Brno 

Struktura sponzorů a adoptivních rodičů Zoo Brno je pestrá. Kolektivy dětí se ve škole 
skládají na adopci oblíbeného papouška, starší lidé odkládají část důchodu, když slyší, že jsme do zoo 
dovezli sysly, kterými se to v jejich mládí na polích a lukách jen hemžilo. Firmy kupují krmivo 
kopytníkům a aerolinky dopravují z tropů vzácné šelmy. 

Stále se rozrůstající rodina adoptivních rodičů a sponzorů zachovává brněnské zoo přízeň i 
nadále: souhrn finančních i věcných darů za rok 2004 převýšil částku půldruhého milionu korun a 
dosáhl hodnoty 1 542 630 Kč. Věcné dary, případně služby poskytnuté zdarma, se na souhrnné částce 
podílely 368 355 korunami. Oproti roku 2003 je suma věnovaná zoo větší jen o několik desítek tisíc 
korun. Vzroste ale o stovky tisíc, když se vyčíslí náklady na výměnu zvířat mezi Zoo Brno a Zoo 
Colombo, které uhradila firma Veletrhy Brno a zčásti také společnost ČSA Cargo. 

Je potěšitelné, že přibývá jednotlivých dárců. Počet škol, které si adoptovaly nějaké zvíře, 
vzrostl z 65 v roce 2003 na 89 v roce 2004. Soukromých osob namísto 166 bylo 193. Mezi 
jednotlivými dárci přibývá jak dětí, tak třeba i příslušníků nejstarší generace. Někteří z nich pravidelně 
posílají finanční dar, který se každoročně zvyšuje, a to zřejmě více než dárcův důchod. Zaplacení 
adopce zvířete také stále více začíná sloužit jako dárek věnovaný třeba manželce k narozeninám či 
k Vánocům. 

Firem, které přispěly finančně či věcným darem, bylo ve sledovaném období 80, kdežto v roce 
2003 jen 66. Více přibylo těch, které zoo vypomohly darem či nějakou službou. Lze mezi ně počítat i 
umělce, kteří sponzorsky vystupují na akcích konaných zoo pro veřejnost. Šetří tak rozpočet zoo a 
navíc svými výkony přitahují další návštěvníky zahrady. Ke zpěváku Bobu Frídlovi, kapele Noví 
Kaskadéři či tanečnímu divadlu Mimi Fortunae se tak přiřadili zpěvák Laďa Kerndl a jeho dcera 
Tereza. A když se snesem z duchovních výšin, uvědomíme si, že i třeba taková firma Toi-toi, která 
zdarma provádí servis a údržbu mobilního WC na vrátnici zoo, zahradě pomáhá nezanedbatelnými 50 
000 Kč ročně. Podobnou částkou přispívá například Integra Žabčice, když polovinu dodávek krmných 
jednodenních kuřat přenechává zoo zdarma. Ke stotisícovým sponzorům patří firmy Unilever a 
Arktida, které mj. darovaly mrazicí boxy a dodávají mražené výrobky se slevou. 

I když sponzoring pokrývá jen malou část nákladů nutných na chod zoo, lze z něj uhradit 
mnoho různých vylepšení v chovu ohrožených zvířat buď přímo, nebo prostřednictvím podpory 
ostatních činností zoo. Nesmíme zapomínat ani na to, že se na sponzoring vážou i záležitosti 
nemateriální, jako je intenzivnější styk s veřejností či osvěta. 

V současnosti bývají větší finanční dary převážně určeny na chov zvířat obecně. Rádi bychom 
docílili toho, aby firmy směrovaly své peníze účelově na určité projekty zoologické zahrady. Chceme 
se proto zaměřit na užší spolupráci se sponzory,  seznámit je se záměry nové strategie rozvoje zoo a 
nadchnout je pro realizaci projektů, které přispějí k dobré pohodě zvířat, ale i k větší spokojenosti 
návštěvníků. Jeden způsob nové formy spolupráce se sponzory i adoptivními rodiči chceme zavést již 
příští měsíc. Patrně od 21. března bude možné přispět na konto pomoci zoo prostřednictvím DMS. 

     
Malého kotula budou rodiče nosit asi půl roku 

Samička drobné opičky kotula veverovitého nosí v Zoo Brno od 14. února na zádech mládě. 
Zatím se o ně stará sama, ale až potomek trochu povyroste, hodí si ho na hřbet i jeho otec. Mladý pár 
kotulů zoo získala v roce 2002 od soukromé chovatelky a jeho první mládě, sameček, se v Brně 
objevilo v létě 2003 – skupina je tedy nyní čtyřčlenná. Pohlaví druhého mláděte zatím neznáme, 
protože se drobeček pevně drží matky a neslézá. Brzy se ale začne pod dozorem rodičů učit chodit a 
skákat a intervaly, kdy bude samo, se začnou prodlužovat. Úplně se osamostatní až přibližně po půl 
roce. Návštěvníci mohou kotuly pozorovat v těchto dnech za sklem jedné z expozic pavilonu 
exotických ptáků. Jakmile se venku trochu oteplí, dostanou možnost přecházet do venkovní voliéry. 

 Kotul veverovitý měří kolem 30 cm a o něco delší má ocas. Je oblíbeným druhem 
v zoologických zahradách, návštěvníci rádi pozorují zvířátka, která jsou po celý den čilá a 
mrštně skáčou z větve na větev. Jejich domovem je Střední a Jižní Amerika od Nikaraguy po 
Paraguay, kde žijí v obrovských tlupách na okrajích lesů a na plantážích.                 E. Stuchlík 

                                                                                                                           


