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______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Zoo Brno, která má za sebou více jak půlstoletí existence, nabízí návštěvníkům na ploše 62 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.               

 

 
 

Nové přírůstky v Zoo Brno 
 

Ve výběhu bizonů mohou návštěvníci spatřit už dvě letošní mláďata. To první se 
narodilo 12. 3. 2009, druhé porodila další samice v pondělí 11. 5. 2009 
odpoledne. Pohlaví mladšího mláděte zatím neznáme, starší je sameček. 
S vůdcem stáda se ve výběhu bizonů amerických v Zoo Brno v současné době 
nacházejí kromě dvou matek ještě tři další dospělé samice.  

Dne 18. 5. 2009 v ranních hodinách bude uskutečněn transport zapůjčeného samce tygra sumaterského 
Dustina zpět do Zoologické zahrady Jihlava. Po jeho vyložení budou zaměstnanci Zoo Brno pokračovat 
v cestě do Zoologické zahrady Veszperém v Maďarsku. Odtud bude do brněnské zoo dne 19. 5. 2009 
přivezen tříletý samec tygra sumaterského, který zde najde po boku tygřice Satu nový domov.  

 
 
 

 „Noc kejklířů“ začne již v odpoledních hodinách v Denisových 
sadech vystoupením zvířátek ze Zoo Brno 

V pořadí pátá Brněnská muzejní noc proběhne letos v sobotu 16. 5. 2009, a to 
současně s akcí brněnských divadel „Noc kejklířů“. V jejím programu se veřejnosti 
představí i Zoologická zahrada města Brna. Papoušek Eda, fretka Pusinka a užovka 
červená Beďa budou na velké i malé milovníky zvířat čekat se svým vystoupením 
od 14.00 do 15.00 hod. v Denisových sadech. 

 

                      Nová služba Zoo Brno pro děti  
 
Novou službou pro návštěvníky brněnské zoo je půjčovna 
tahacích vozíků pro malé děti do hmotnosti cca 30 kg. Vozíky 
jsou k půjčení zdarma na prostranství před restaurací U tygra. 
Podmínkou zapůjčení vozíku je dospělý doprovod dítěte.    
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Zvířátka také nekouří 
 

Světová zdravotní organizace vyhlašuje 31. května Světovým dnem bez tabáku. Tato celosvětová kampaň 
má upozornit na negativní vliv tabákového kouře na lidské zdraví a současně podpořit propagaci nekouření 
a zdravého životního stylu. 
Aby se Brňané dozvěděli co nejvíce o vlivu kouření na zdraví, ale také o možnostech jak se návyku zbavit, 
pořádá u příležitosti Světového dne bez tabáku Kancelář Brno-Zdravé město Magistrátu města Brna ve 
spolupráci s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou a Zoologickou zahradou města Brna v sobotu 23. 5. 2009 
desátý ročník akce Zvířátka také nekouří. Zábavný program pro rodiče s dětmi se bude konat v sobotu 23. 
května 2009 od 11 do 16 hodin v areálu Zoologické zahrady Brno. Pro všechny, kdo v tento den zoo 
navštíví, bude v rámci akce „Zvířátka také nekouří“ připraven koncert kapely Noví kaskadéři, vystoupení 
taneční skupiny Abanico a dětského tanečního souboru Ilony Brunové. Akce se rovněž zúčastní náměstek 
primátora Mgr. Martin Ander, Ph.D. Pro děti budou připraveny recesistické protikuřácké soutěže. Od 14.30 
hodin potěší nejmenší diváky představení loutkového divadla Koráb. Na stánku zdraví VZP budou mít 
návštěvníci možnost nechat si změřit krevní tlak a procento tělesného tuku. Obsah oxidu uhelnatého v 
plicích pomocí přístroje Smokelyzer budou měřit studenti z Mezinárodní federace asociací mediků – 
IFMSA CZ Brno. Odborníci z Ligy proti rakovině Brno zde budou radit, jak předcházet onkologickým 
onemocněním a pro zájemce bude připravena Škola odvykání kouření s praktickými doporučeními, jak 
skoncovat s tímto nezdravým návykem. V rámci prevence kožních nádorových onemocnění, která se s 
nadcházejícím létem stává velmi aktuální, si účastníci mohou nechat zkontrolovat znaménka specialistkou 
na melanomy z Nadačního fondu Modrá Kotva. 
 
 
 
 

 
Zoo Brno poskytne dětem azylantů návštěvu zdarma 

 
U příležitosti světového dne uprchlíků 19. 6. 2009 navštíví brněnskou zoo cca 50 dětí z řad žadatelů o azyl, 
azylantů a jejich rodin, kteří pobývají v Jihomoravském kraji. Na této akci, která probíhá pod záštitou 
UNHCR OSN, spolupracují Sdružení občanů zabývajících se emigranty, Nesehnutí a Diecézní charita Brno.  
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