
Zoo Brno a Klinika dětské onkologie  
pořádají druhé kolokvium  

Zoo Brno a Klinika dětské onkologie Fakultní nemocnice Brno pořádají 15. 6. 2007 
kolokvium pod názvem Zoologické zahrady a malí pacienti aneb O tygřím pozvání. 
Kolokvium začíná v audiovizuálním sále správní budovy zoo v 9 hod. Je to již druhé 
kolokvium věnované spolupráci zoo a kliniky, první se konalo před dvěma lety. Tentokrát 
připomíná již desetiletou praxi návštěv onkologicky nemocných dětí v zoo (první návštěvy se 
uskutečnily v roce 1998). 

V úvodu kolokvia promluví ředitel zoo MVDr. Martin Hovorka, Ph.D., o významu 
zoologických zahrad z pohledu prospěchu a zájmu lidí 21. století. V panelové diskusi se 
vystřídají onkologové, speciální pedagogové, psychologové a ekologové, kteří proberou 
trendy sociální pediatrie. Nad tím, jak malí pacienti a jejich rodiny po deseti letech hodnotí 
návštěvy v zoo, se zamyslí doc. PhDr. Věra Linhartová, CSc., autorka právě vytištěné knihy 
příběhů pacientů kliniky dětské onkologie. V hudební části programu kolokvia zazní díla 
Ludwiga van Beethovena, Luigiho Boccheriniho a Antonína Dvořáka v provedení studentů 
Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity (pod vedením PhDr. Blanky Knopové, CSc.) a 
Bohunky Pečeňové z Vizovic (pod vedením MgA. Jany Fuskové). Na závěr dopoledního 
programu proběhne křest a autogramiáda knihy doc. Linhartové. 

Odpolední program bude též pestrý, jeho hlavními hosty budou rodiny pacientů dětské 
onkologie. Od 13 do 16 hod. bude v horní části zoo připravena soutěžní stezka. V 15 hod. 
proběhne křest žirafy (účast potvrdil primátor Brna Roman Onderka s chotí). Od 15.30 hod. 
zahraje Zemanovo dřevěné divadlo, které do svých hudebních vystoupení zapojuje děti z řad 
diváků. Po divadle budou vylosováni vítězové soutěžní stezky. V 16.30 hod. budou rodiny 
pozvány na opékání prasete a špekáčků v odpočivném prostoru mezi výběhem bizonů a 
indiánskou vesničkou. Předpokládáme, že kolokvium skončí kolem 18. hodiny. 

 
 

Noc snů se v zoo uskuteční v pátek 1. června 
Noc snů je mezinárodní akce, kterou pořádají zoologické zahrady na celém světě vždy 

první červnový pátek od 18 do 22 hodin. Na tu dobu zahrady nabízejí noční prohlídku dětem 
chronicky nemocným či jinak handicapovaným. Poprvé se Noc snů konala v roce 1996 v Zoo 
Rotterdam, a to pro pacienty tamní Kliniky dětské onkologie. Na myšlenku oslovit tímto 
způsobem nemocné děti přišel Peter van der Wulp z rotterdamské zoo, který je také 
zakladatelem a předsedou Nadace Noci snů (Dreamnight at the Zoo Foundation). V roce 1996 
se Noci snů účastnilo 175 dětí a jejich příbuzných, v roce 2006 přišlo do 112 zoo na celém 
světě přes 220 000 lidí. V Česku se Noci snů poprvé účastnila děčínská zoo, a to v roce 2004. 
Následující rok už byli dva čeští účastníci – Děčín a Brno – a jejich počet stále stoupá. 

Na začátku Noci snů, v 18.15 hod. v audiovizuálním sále správní budovy, přivítá 
ředitel zoo VIP hosty. V hlavním programu na pódiu U Velblouda vystoupí od 19 hod. 
hudební skupina Zimour a taneční divadlo Mimi Fortunae. Ale již od 18 hod. budou 
k dispozici na prostranství u terária výtvarné dílny, ukázky dravých ptáků, malování na tvář a 
ukázky práce se záchranářskými psy. Na dvou místech v zoo budou vystaveny různé 
přírodniny, na terase u žiraf předvedou členky Stanice mladých přírodovědců ukázku výcviku 
lam. V Dětské zoo budou čekat kontaktní zvířata, zahrada bude od 20 hod. nasvícená. 
Komentované krmení proběhne ve vybraných expozicích od 18.30 do 20.15 hod.  

 
Na výstavě Afrika, divočina v srdci, 

která je v těchto dnech otevřena v jižním křídle Nové radnice, se Zoo Brno prezentuje 
na jednom panelu formátu B1. Dále je každý čtvrtek na výstavě k vidění nějaké živé zvíře ze 



zoo, například fretka, nosál, papoušek či krajta. Spolupráci se zoo si firma produkující 
výstavu pochvaluje.  E. Stuchlík 

 
 
 


