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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 centrem oddechu a poznání, je také odborným 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 záchytné 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.               
 

 
 
Noc snů v brněnské zoo! 

Brno, 1. 6. 2012 – Noc snů, to je název akce v brněnské zoo, která 
výjimečně není určena široké veřejnosti, ale handicapovaným dětem. Prvního 
června od 18.00 do 22.00 tak mohou pozvané děti i jejich rodiče prožít 
výjimečný večer mezi zvířaty, spojený s bohatým doprovodným programem.  

     Noc snů (Dreamnight at the Zoo) je mezinárodní akce, které se účastní zoo 
celého světa vždy první pátek v červnu a je určena pro děti, které jsou 
chronicky nemocné nebo postižené. První Noc snů se uskutečnila v roce 1996 v 
Zoo Rotterdam pro děti z Kliniky dětské onkologie. Zakladatelem a předsedou je 
Peter van der Wulp ze Zoo v Rotterdam. 
Pozvané děti mají tento večer vstup do zoologické zahrady zdarma, a to i s 
rodiči a sourozenci. Stávají se tak jedinými návštěvníky zoo. V ČR se k této akci 
připojila v roce 2004 Zoo Děčín a v roce 2005 Brno, postupně se připojují další 
české zoo. 
 
Noc snů se v Zoo Brno koná letos poosmé.  Pro všechny jsou připraveny pohádky, 
hudební vystoupení, speciální komentovaná krmení, jízdy na ponících, malování na 
obličej nebo ukázky westernového ježdění a práce s koňmi, práce hasičů JMK, 
psovodů Městské policie Brno atd.  
 
Na zvídavé otázky budou dětem odpovídat chovatelé Zoo Brno. 
 
Více informací: 
Lucie Kapounová 
tisková mluvčí  
tel: +420 608 738 325 
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      +420 725 505 376  
e-mail: kapounova@zoobrno.cz 
 
 
 


