
Předvánoční akce pro veřejnost 
Zoologická zahrada města Brna bude letos pořádat nebo spolupořádat několik 

předvánočních akcí pro brněnskou veřejnost či pro ústavy sociální péče a zdravotnická 
zařízení, s nimiž dlouhodobě spolupracuje. 

Pro Vánoce na Moravském náměstí, které začínají 1. prosince, Zoo Brno 
zprostředkovala účast Záchranného centra dravých ptáků v Rajhradě a Jihomoravské 
záchranné brigády kynologů. Záchranář s pracovníkem zoo představí některé ptáky z centra – 
jestřába,  sokola, motáka pochopa, poštolku, sovu pálenou, výra velkého, krkavce apod. 
V úvahu přichází i ukázka výcviku dravců. Kynologové předvedou výcvik záchranářských 
psů.  

V areálu zoo proběhne 5. prosince nadílka pro pacienty onkologické kliniky Fakultní 
dětské nemocnice. Po zábavném programu v audiovizuálním sále s bezbariérovým přístupem 
se děti přesunou na prostranství u Tygřích skal, kam jim dárečky přinesou lamy vedené 
členkami Stanice mladých přírodovědců. 

Na 7. prosinec jsou do zmíněného sálu ve správní budově zoo pozváni 
k předvánočnímu posezení senioři z deseti domovů důchodců. Na programu je vánoční pásmo 
v podání pěveckého sboru ZŠ Pastviny Brno-Komín, vystoupení dětské krojované skupiny 
Komínáček, vystoupení skupiny aerobiku a pěveckého sboru Nopovanka z Domova důchodců 
Nopova. Mladí přírodovědci představí svoje zvířátka. Pro pozvané je připraveno malé vánoční 
překvapení. 

Předvánoční den prožijí v zoo také děti ze Speciální školy Elpis v Brně-Židenicích. 
V audiovizuálním sále se jim představí tančící psi, záchranářští psi, dětský soubor 
Komínáček. Členové Stanice mladých přírodovědců předvedou kontaktní zvířata a obdarují 
děti z Elpisu hračkami ze sbírky, kterou mladí přírodovědci uspořádali sami mezi sebou. 

Ve dnech 14. až 22. prosince se bude Zoo Brno prezentovat ve Velkém Špalíčku. Do 
vestibulu umístí dvě ohrádky, jednu pro králíky, druhou pro morčata. Zvířátka v nich budou 
k vidění mezi 11. až 16. hodinou. Od 13 do 14 hodin se představí pracovník zoo se zvířetem, 
např. s nosálem, fretkou, psounem či hadem. V některých dnech se objeví i sokolník 
s dravcem. Vystoupení člověka a zvířete doplní znalostní soutěž, správné odpovědi budou 
ihned odměněny. Mezi 14. a 16. hodinou bude ve vestibulu v provozu výtvarná dílna: děti si 
budou moci z papíru vystříhat a poté vybarvit různé vánoční dekorace. Dobrovolníci, jimiž 
jsou studenti gymnázia na Slovanském náměstí, budou v maskotech zvířat procházet 
vestibulem  a rozdávat pozvánky do zimní zoo. Pozvánka je určena vždy dvěma osobám, 
vstupné však platí jen jedna z nich.                                                                            E. Stuchlík 
                                                                   
 


