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Vánoce se Zoo Brno ve Velkém Špalíčku 

 
Až do 22. prosince 2007 probíhá ve vestibulu Velkého Špalíčku Vánoční prezentace Zoo Brno. Vždy mezi 
11. až 17. hodinou budou v ohrádkách k vidění živá zvířátka – králíci a morčata – a ve stánku s výtvarnou 
dílnou budou pracovnice zoo předvádět výrobu vánočních ozdob z přírodních materiálů – do výroby se 
může zapojit také kdokoli z návštěvníků. Každý den ve 13 hod. bude představeno další kontaktní zvíře, 
přítomný odborník ze zoo přitom pohovoří o různých zajímavostech ze života svého svěřence a zodpoví 
případné dotazy.  

 
Krmení zvířátek na Štědrý den  

 
Komentované krmení zvířátek na Štědrý den začíná v Zoo Brno 24. prosince v 9.30 hod. před pavilonem 
Tygří skály. Tam také návštěvníci obdrží plánek s časovým rozvrhem míst, kde krmení proběhne. Krmení se 
uskuteční  u lachtanů, šimpanzů, lam, surikat a u zvířat z Dětské zoo. V uvedených expozicích budou čekat 
se zásobou krmiva chovatelé, kteří také poskytnou odborný výklad. U některých výběhů se návštěvníci 
mohou na krmení také sami aktivně podílet.   

 
Výstava Vraky Rudého moře v prostorách Stálé akvarijní výstavy 

 
Výstavu fotografií Michala Piškuly Vraky Rudého moře, která je instalována v prostorách Stálé akvarijní 
výstavy Zoo Brno, Radnická 6, mohou návštěvníci navštívit až do konce ledna 2008, a to v pondělí až pátek 
od 9.30 hod. do 17.30 hod., v sobotu a neděli od 9.30. hod. do 16.00 hod. 
 
 
 
Mgr. Pavel Hrazdíra 
press manager Zoo Brno 
______________________________ 
tel.: +420 546 432 364 
fax: +420 546 210 000 
mobil: +420 725 505 376 
e-mail: hrazdira@zoobrno.cz 
www.zoobrno.cz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zoo Brno, která má za sebou více jak půlstoletí existence, nabízí návštěvníkům na ploše 24 hektarů jedinečnou příležitost setkat se s cca osmi stovkami zvířat přibližně 
200 druhů. V současné době představuje ideální místo pro odpočinek, relaxaci a poznání v hektickém prostředí velkoměsta - a přesto uprostřed nádherné přírody 
lesoparku Mniší hory v Brně-Bystrci. Brněnská zoologická zahrada je však nejenom zábavním střediskem plným fauny a flóry. Je také výzkumným pracovištěm a 
součástí Národní sítě záchranných stanic. V jejím rámci pečuje o zraněná zvířata z okolní přírody, která po vyléčení a rekonvalescenci vrací opět na místo nálezu. Zoo 
Brno rovněž provozuje záchranné CITES-centrum, které přijímá zvířata zadržená celníky nelegálním obchodníkům. Spolu se Stanicí mladých přírodovědců brněnská 
zoo již dlouhá desetiletí pěstuje v dětech a mladých lidech vztah a úctu k přírodě, životu i sobě navzájem. Množství odborných i laických přednášek, kulturních akcí, 
výstav i programů pro handicapované děti – to vše dotváří činnost organizace, která je od roku 1953 nedílnou součástí jihomoravské metropole.               


