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______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Zoo Brno, která má za sebou více jak půlstoletí existence, nabízí návštěvníkům na ploše 38 hektarů jedinečnou příležitost setkat se s cca patnácti stovkami zvířat 
přibližně 300 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.               

 

 
 
 

V pátek 26. 9. 2008 se v Zoo Brno uskuteční   
setkání adoptivních rodičů, tentokrát pro školy  

 
 
Pozvání sponzoři a adoptivní rodiče ze základních a středních škol škol se budou moci v pátek 26. 9. 2008 od 9.00 
hod. těšit nejen na prohlídku zoo s komentovaným krmením zvířat, ale i na bohatý doprovodný kulturní program.         
Děti čeká vystoupení Absolutního divadla, ukázky výcviku psů záchranářů kynologického klubu Brno-
Šlapanice i ukázky dravých ptáků ze Záchranné stanice pro dravé ptáky v Rajhradě. Pro školáky je 
připravena také řada soutěží, např. házení míčků do umělých zvířecích hlav, malování na chodník u Safari, 
přetahování lana, kuželky a další. Účast médií vítána. 
V současné době Zoo Brno eviduje 279 sponzorů a adoptivních rodičů z řad fyzických osob, 95 z oblasti 
škol a vzdělávacích zařízení a 67 z oblasti firem a ostatních právnických osob. 
 
 

 
 
 
 

Otevírací doba Zoo Brno 
  
V měsíci říjnu ( a také březnu) je zoo otevřena od 9.00 do 17.00 hod., v listopadu až únoru od 9.00 do 
16.00 hod. Od dubna do září pak od 9.00 do 18.00 hod.  
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