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 24. výroční konference EAZA 
Již 24. ročník konference Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií se uskuteční ve dnech 11. – 15. 
září 2007 ve Varšavě.  
Klíčovými tématy kongresu, kterého se zúčastní i zástupci brněnské zoo, budou praktické příklady 
udržitelného rozvoje v zoo a prezentace aktuálních návštěvnických studií. Hlavní částí konference však 
bude ukončení a zhodnocení kampaně na záchranu ostrova Madagaskar (EAZA Madagascar Campaign 
2006/7), a vyhlášení kampaně nové. Ta bude tentokrát zaměřena na záchranu obojživelníků (EAZA 
Amphibian Campaign 2007/8).  
Zajímavostí tohoto pravidelného setkání odborníků z evropských zoo je však i to, že se snaží být tzv. 
„klimaticky neutrální“. Proto bude část účastnických poplatků jako kompenzace produkce skleníkových 
plynů při cestě na tuto konferenci odeslána na konto programu Greenseat, který je zaměřen na  zalesňování 
a rozvoj dlouhodobě udržitelné energie. 
 
 

 Výstava fotografií obohatí letošní návštěvu českých zoo  
Přední fotografové, cestovatelé a spolupracovníci redakce Lidé a země, nejstaršího českého magazínu o 
cestování, nachystali pro návštěvníky vybraných zoo příjemné překvapení. Právě v prostorách zoologických 
zahrad totiž instalovali velkoplošné fotografie autorů Václava Šilhy, Richarda Jaroňka, Františka Zvárdoně 
a Františka Štauda.  Některé z nich mohli čtenáři vidět  již ve zmíněném časopise, jejich symbolické 
umístění v zooparcích jim však dodá další informační i umělecký rozměr. I proto by bylo škoda si tento 
výjimečný zážitek nechat ujít. 
 
Výstavu mohou návštěvníci shlédnout v termínech: 
Zoo Ústí nad Labem: 5. 5. – 1. 6. 2007  
Zoo Liberec: 2. 6. – 29. 6. 2007  
Zoo Hluboká nad Vltavou: 30. 6. – 28. 7. 2007  
Zoo Jihlava: 29. 7. – 31. 8. 2007  
Zoo Brno: 1. 9. – 28. 9. 2007  
Zoo Dvůr Králové: 29. 9. – 2. 11. 2007 
 
Součástí výstav je i návštěvnická soutěž o nejhezčí fotografii. Ze zoo si tak můžete odnést  nejen zajímavé 
dojmy, ale při troše štěstí např. letenky v hodnotě 30 tisíc korun, videokameru, fotoaparát, outdoorové 
oblečení značky Columbia či 20 % slevu na roční předplatné časopisu Lidé a Země. 
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