
Narodil se bizon 
Bizony, známé turovité sudokopytníky ze Severní Ameriky, chová Zoo Brno již od svého 

založení a za tu dobu se na Mniší hoře narodila řada mláďat. Přestávka v rozmnožování byla před 
několika lety způsobena nutností sestavit novou chovnou skupinu. Ke třem samicím, které se narodily 
v Brně – starší v roce 1983 a dvě mladší v roce 2001 – jsme přidali mladého samce (ročník 2002), 
pocházejícího ze Zoo Praha. Ten se vzápětí osvědčil jako schopný zakladatel nového chovu. První 
přírůstek se objevil 11. června 2005 a další pak letos 18. srpna. Obe mláďata jsou samice. Samec, tři 
samice, jedna roční jalovice a jedno čerstvé mládě se momentálně nacházejí v náhradním výběhu po 
velbloudech. Do svého původního výběhu se všichni vrátí 16. září, kdy bude nově upravený areál 
bizonů slavnostně otevřen. 
 
Křest klokánka 
 První akcí pro veřejnost bude po prázdninové přestávce Křest klokánka, který se uskuteční 
v sobotu 26. srpna. Od 10 hod. bude připravena dětská soutěžní stezka s devíti stanovišti, ve 14 hod. 
vystoupí na pódiu U Velblouda hudební skupina Prakl, v 15. 30 hod. zahraje divadlo Genus pohádku 
O krtečkovi. Vyhodnocení soutěžní stezky a výběr jména pro klokánka začne v 16.30 hod., vlastní 
křest pak nastane v 17 hod. Odměněni budou nejen ti, kteří uspějí na soutěžní stezce, ale i autor 
vybraného jména pro klokana. 
 
Setkání adoptivních rodičů a sponzorů  
je přístupné všem návštěvníkům zoo 
 Setkání adoptivních rodičů a sponzorů se koná každoročně na přelomu srpna a září 
v upomínku toho, že poslední srpnovou neděli roku 1953 brněnská zoo poprvé otevřela své brány pro 
veřejnost. Letos se setkání uskuteční v sobotu 2. září. Pozvané adoptivní rodiče a sponzory, kteří 
budou mít vstup zdarma, přivítají zaměstnanci zoo a bude pro ně přichystáno zvláštní pohoštění, 
bohatého programu dne se však účastní společně s ostatními návštěvníky zahrady. Organizací setkání 
vyjadřuje zoologická zahrada adoptivním rodičům a sponzorům poděkování za jejich přízeň. 
 Akce začíná ve 14 hodin, kdy v areálu zoo otevřeme soutěžní stezku. Od 16 hodin zazpívá 
vokální skupina Mošny, v 16.45 hod. proběhne  první vyhodnocení soutěžní stezky. V 17 hod. skupina 
Santa Fé s kmotrem Bobem Frídlem pokřtí velbloudici, které se zatím říká Ejpril, protože se v Zoo 
Brno narodila letos 2. dubna, tedy málem na Apríla. Při křtu ale patrně dostane jméno Santa Fé. V 
19.30 hod. se uskuteční druhé vyhodnocení soutěžní stezky a ve 20 hod. vystoupí šermířská skupina 
Carpe Diem, která mezi 21.30 a 22 hod. předvede ohňovou show. Ve 20.30 hod. začíná individuální 
noční prohlídka nasvícené zahrady. U vybraných expozic, jako je Safari, Tropické království a 
koňovití, bude na návštěvníky čekat chovatel, který promluví o chovaných zvířatech a zodpoví dotazy. 
I noční prohlídky se mohou v hojném počtu účastnit běžní návštěvníci zoo. 
 Adoptivní rodiče a sponzoři pocházejí z různých vrstev společnosti. Kolektivy dětí se ve škole 
skládají na adopci oblíbeného papouška, dospělí včetně nejstarší generace odkládají část platu či 
důchodu, když je v zoo zaujme nějaké jim obzvlášť sympatické zvíře. Reagují i na zprávy z médií, 
třeba po oznámení, že jsme do zoo dovezli sysly, se ihned přihlásil starší muž, který ze svého mládí 
znal tyto hlodavce jako zvířata běžná v naší krajině a nyní chtěl přispívat na jejich chov. Firmy si 
většinou adoptují nějaké větší zvíře nebo předávají sponzorské dary: například věnují mrazicí box, 
koupí krmivo kopytníkům, dodají zdarma jednodenní kuřata či, jak tomu bylo u aerolinek, zdarma 
dopraví z tropů vzácné šelmy. Mezi sponzory patří i umělci, kteří si adoptují nějaké zvíře a zdarma 
vystupují na akcích konaných v 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 a dalším souborům se tak přiřadili i zpěvák Laďa Kerndl a jeho dcera Tereza. 
Ke sponzorství můžeme také přiřadit dárcovské SMS. Zvířatům v brněnské zoo došlo od 23. 4. 2005 
do 20. 7. 2006 celkem 2211 DMS, což představuje částku přibližně 65 000 Kč. 

S adoptivními rodiči a sponzory spolupracujeme od roku 1997, kdy jsme jich evidovali 15. 
Byly mezi nimi dva školní kolektivy, osm soukromých osob a pět firem. Na adopci věnovali téměř 
100 000 Kč, věcné dary nebyly v tomto roce žádné. V následujícím roce stoupl počet dárců na 35, 
z toho bylo 7 škol, 15 soukromých osob a 13 firem. Z celkové částky přibližně 320 000 Kč tvořilo 



60 000 Kč věcný dar. Milionovou hranici překročil souhrn darů v roce 2002, z toho bylo věcných darů 
za 154 000 Kč. Tehdy bylo dárců již 324 (105 škol, 170 soukromých osob a 49 firem). Nárůst počtu 
dárců je v posledních letech jen mírný, poslední statistika se váže k roku 2005 a hovoří o 370 dárcích 
(80 škol, 208 soukromých osob a 62 firem). Souhrn darů však stále utěšeně rostl a v roce 2005 se blížil 
jednomu a půl milionu korun, z toho bylo věcných darů za 475 000 Kč. 

I když adopce a sponzoring přinášejí v porovnání s náklady nutnými na chod zoo částku 
nepříliš velkou, lze z ní uhradit mnoho různých vylepšení v chovu ohrožených zvířat buď přímo, nebo 
prostřednictvím podpory ostatních činností zoo. Nesmíme zapomínat ani na to, že se na adopci a 
sponzorství 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. 

 
 
Adopce  a  sponzoring 1997–2005, nárůst v počtech  
 
 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
školy 2 7 14 37 83 105 65 89 80 
soukromé osoby 8 15 32 85 149 170 166 193 208 
firmy 5 12 7 18 40 44 53 53 53 
věcné dary - 1 - 1 9 5 13 25 29 
 
 
 
Adopce  a  sponzoring 1997–2005, nárůst v Kč  

 
                                                                                                                                                     
 
                                                                                                                                                                                                                 
            
                                                                                           
                                                                                                                                                                                             
E. Stuchlík 
 

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

          

školy 20040,00 175500,00 40347,00 70215,00 143846,00 239736,00 162751,00 199208,00 197062,00 

soukr.osoby 12900,00 52800,00 37400,00 199516,00 194320,00 261727,00 246185,00 328379,00 361377,00 

firmy 64000,00 33254,00 33882,00 166225,00 470570,00 555100,00 582920,00 632020,00 447300,00 

věcné dary 0,00 61000,00 0,00 38000,00 152314,00 154642,00 519298,00 368355,00 475360,00 

CELKEM 96940,00 322554,00 111629,00 473956,00 961050,00 1211205,00 1511154,00 1527962,00 1481099,00 


