
   

Mobilem došlo do zoo necelých třicet tisíc korun  

 Zvířatům v brněnské zoologické zahradě došlo k 27. 10. 2005 celkem 
1002 dárcovských SMS, což představuje částku přesahující 27 000 Kč. Při 
odeslání DMS operátor připočte k tarifní ceně 30 Kč + DPH, z toho přibude 
na konto vybraného druhu 27 Kč. V současné době jsou do projektu DMS 
zapojeny tři zoologické zahrady – pražská, brněnská a liberecká, přispívat 
na chov zvířat v Zoo Brno prostřednictvím DMS mohou lidé od 23. dubna 
2005. Dárcovské SMS lze odesílat prostřednictvím operátorů T-Mobile, 
Eurotel, Oskar a Český Telecom. 
 

 Podle bilance dárcovských SMS jsou nejpopulárnějšími zvířaty brněnské zoo 
medvědi. Chlupatí bručouni původem z našich lesů i jejich mohutnější příbuzní z arktických 
plání za zmíněnou dobu obdrželi 159 déemesek. Údaj se týká medvědů hnědých i ledních, 
protože heslo pro zaslání daru smělo být jen jednoslovné. Zprávy ve tvaru DMS ZOOBR 
MEDVED (odeslané na číslo 87 777) tak byly adresovány oběma druhům. Patrně ještě 
oblíbenější než medvědi jsou tedy levharti, kteří se umístili na druhé pozici pomyslného 
žebříčku obdarovaných – elegantní velké štíhlé kočky dostaly totiž rovnou stovku déemesek. 
Třetí místo obsadili tygři s 57 DMS, následují vlci (42 DMS), psouni (34 DMS) a psi (31 
DMS – míněni jsou psi hřivnatí).  
 Upozornění na možnost zaslání dárcovské SMS naleznou návštěvníci u jmenovek 130 
vystavených druhů. Nabídka je dosti široká, a snad proto se na některé méně známé druhy 
nedostalo. Ani jednu déemesku nedostali například někteří ještěři, jako anolisové, draceny a 
ještěrkovci, či nenápadní vodní ptáci ostralky. 
 K největšímu nárůstu došlých DMS dochází v letních měsících. Po odeslání daru 
obdrží dárce potvrzení ve formě poděkování od zvířete. Odpovědní SMS může vypadat 
například takto: „Medvedi v Zoo Brno Vam dekuji za prispevek. Informace o stavu DMS 
konta medvedu i o vyuziti daru naleznete na www.zoobrno.cz“.  
 Získané finance budou použity na zlepšování podmínek chovu zvířat, na modernizaci 
a zatraktivnění expozic a na výrobu výukových materiálů. Brněnská zoologická zahrada se 
snaží modernizovat výběhy exotických zvířat, aby jim připravila co nejlepší podmínky chovu 
a pomohla tak mnohé z nich uchránit před vyhynutím. Stará se také o zraněná zvířata z okolní 
přírody a hodlá zavést chov ohrožených původních druhů, aby je vrátila do našich lesů. Už 
tradičně klade Zoo Brno velký důraz na osvětu a práci s mládeží a zpracovává učební 
materiály do výukových programů pro školy všech stupňů. 
 Dodatek smlouvy s Fórem dárců prodlužuje funkčnost hesla DMS ZOOBR do 31. 12. 
2005, ale již nyní máme přislíbeno, že v poskytování této služby návštěvníkům budeme moci 
pokračovat i v roce následujícím.                                                                                E. Stuchlík 
 

  
  

  


