
Přestavba stájí přechodně omezí provoz Dětské zoo 
Přestavba stájí Dětské zoo začíná 15. ledna – králíky, morčata, kozy, ovce, lamy a 

poníky jsme už odstěhovali do vzdálenějších ubikací. Budovu hodláme upravit v pohádkovém 
stylu, tak aby architektonicky navázala na sousední tzv. selský dvorek: bude mít např. stejnou 
krytinu, tedy došky. Funkčně ji rozdělíme do čtyř částí. V přízemí vznikne dvanáct stání, 
určených především poníkům, které využíváme k projížďkám dětí. (Dnešní pětičlenné stádo 
poníků hodláme po přestavbě stájí zvětšit na zhruba dvojnásobek.) V podkroví zbudujeme 
seník, zázemí pro chovatele a klubovnu se samostatným vchodem, která bude fungovat pro 
veřejnost jako středisko environmentální výchovy. Budou v ní probíhat přednášky, výukové 
programy apod. Dětská zoo poslouží návštěvníkům i během přestavby, provoz však bude 
omezen, protože kontaktní zvířata budeme muset přivádět ze vzdálenějších ubikací.  Pokud by 
stavba bránila provozu ponydromu, můžeme projížďky přesunout k výběhu bizonů, kde už 
jsou poníci přechodně ubytováni. 

Přestavba stájí Dětské zoo, která má být hotova v září, nebude letos jedinou novinkou, 
chystáme například nové posezení s občerstvením při restauraci U Tygra, rozšíření 
komunikace pro vláček a zahájení stavby výběhu medvědů hnědých.  

 
Na Radnické 6 vystavují fotografie studenti VUT  

Zoologická zahrada města Brna a kabinet fotografie Fakulty výtvarných umění 
Vysokého učení technického v Brně pořádají výstavu fotografií Zvířata v Zoo Brno 
objektivem studentů Fakulty výtvarných umění VUT Brno. Expozice instalovaná 
v konferenční místnosti Stálé akvarijní výstavy na Radnické ulici číslo 6 v Brně bude 
otevřena ode dneška do konce února od 9.30 do 17.30 hod. ve všední dny a od 9.30 do 16 
hod. v sobotu a v neděli.    

Snímky na této výstavě vznikaly během letního semestru 2006 jako školní práce 
studentů 1. ročníku Fakulty výtvarných umění VUT Brno. Studenti se nejprve museli 
seznámit s nezvyklým a pro většinu z nich i exotickým prostředím brněnské zoo a poté se 
samostatně nebo ve skupinkách pokoušeli svými objektivy zachytit přírodní rámec zahrady, 
její návštěvníky a především pak její zvířecí obyvatele. Při opakovaných návštěvách pracovali 
s konceptem i experimentem, nejvíce však jejich tvorbu ovlivnila momentální inspirace 
vyvěrající z pozorování životních projevů zvířat. Mezi studenty nebyl nikdo, kdo by se 
fotografii věnoval „na plný úvazek“, jejich studijními programy jsou jiné umělecké obory. 
Přesto (nebo snad právě proto?) prokázali velkou schopnost soustředit se na úkol a při čekání 
na rozhodující okamžik uměli být vytrvalí jako praví lovci beze zbraně. 



Přihlášky na Jarní prázdniny v zoo už přijímáme   
Rodiče už mohou přihlašovat k pobytu v zoo o jarních prázdninách (12.–16. 2.) děti 

navštěvující 1. až 5. třídu. Na tel. čísle 546 432 328 (Bc. Jana Hadová) lze přihlásit dítě i na 
méně dnů, cena za jeden den činí 200 Kč. Od pondělí do pátku mezi 8. a 16. hodinou máme 
pro děti připraven bohatý program (viz příloha), promítání ve 13.30 hod. se mohou účastnit i 
běžní návštěvníci zoo.    

 
Zoo Brno na Regiontouru   

Na veletrhu Regiontour, který začíná dnes, bude mít naše zoo společný stánek s CK 
Livingstone, a to v pavilonu A 2.  V poslední den veletrhu, to je v neděli 14. 2., se zoo bude 
prezentovat ještě na dvou dalších místech. Na pódiu v pavilonu V se ve 13 hod. objeví 
pracovnice zoo s kontaktním zvířetem (nosálem), její vystoupení hudebně podbarví 
countrykapela Noví Kaskadéři. A v Kongresovém centru bude mít v 19 hod. ředitel zoo    
přednášku na téma Kura Kura – želvy v ohrožení.  
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