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Velikonoce v zoo 
 
Akce u příležitosti svátků jara čekají návštěvníky zoo na Bílou sobotu i Velikonoční pondělí. V sobotu 22. 
3. od 10.00 do 16.00 hod. proběhne výtvarná dílna: v  restauraci U Tygra budou připraveny ukázky 
paličkování velikonočních motivů, netradiční zdobení vajíček, ukázky mláďátek atd.  Na pódiu U Velblouda 
pak výroba kraslic a velikonočních ozdob z papíru.   
Na pondělí 24. 3. je od 10.00 hodin naplánována Velikonoční soutěžní stezka, která povede horní částí zoo. 
Na pódiu U Velblouda v dalším programu vystoupí  Absolutní divadlo Vaška Dvořáka: ve 13.00 hodin s 
představením ,,Putování pohádkovým lesem“, od 14.00 hod. začne představení ,,Karneval s Tudlem a 
Nudlem“. V 15.00 hodin proběhne na pódiu U Velblouda vylosování vítězů soutěže Velikonoční stezky.  
V případě nepříznivého počasí se upravený sobotní i pondělní program přesouvá do přednáškového sálu 
Správní budovy. 

 
 

Brněnskou zoo navštívilo již 15 milionů návštěvníků 
 
V sobotu 15. 3. 2008 ve 12.15 hod. přivítal ředitel Zoo Brno Martin Hovorka jubilejního patnáctimiliontého 
návštěvníka. Stala se jím Martina Dršková z Brna, která spolu s tříletým Adamem a šestiletou Kamilou 
převzala z rukou zástupce společnosti STEL-INVEST Tomáše Mlčka poukaz na zájezd pro celou rodinu na 
Bali v hodnotě 110 tisíc korun. Cenu útěchy pro 15 000 001. návštěvníka – hodinky Rotax, které věnovala 
firma Zlatá růže CZ, s .r .o.  – obdrželi  Jiří Tománek a Lenka Michlovská.  Cenu na Bali věnovaly 
společnosti STEL-INVEST, s. r. o., TOPIL, s.  r. o., OKNO-komplet, s. r. o., ELKAT, a.s., Jiří Barák, 
Luděk Fadrhonc.  
 

 
Jarní provoz Zoo Brno 

  
V měsíci březnu začíná jarní provoz Zoo Brno. Od tohoto měsíce je zahrada otevřena od 9.00 do 17.00 
hod, od dubna do září pak od 9.00 do 18.00 hod. Od října, kdy začíná podzimní provoz zoo, je 
otevírací doba opět od 9.00 – 17.00 hod., od listopadu až do února pak od 9.00 do 16.00 hod.  
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Zoo Brno, která má za sebou více jak půlstoletí existence, nabízí návštěvníkům na ploše 65 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.               


