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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 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.               
 

 

 

JARNÍ PRÁZDNINY V ZOO BRNO!   

Brno, 19. 1. 2011 – Už celých dvacet let pořádá brněnská zoo v období 
jarních prázdnin příměstský tábor pro děti ve věku od 7 do 12 let. Letošní 
jubilejní ročník nebude výjimkou, děti čeká pět dnů prožitých 
v bezprostřední blízkosti exotických zvířat, řada soutěží, her, zoo-kvízů a 
možnosti doslova si „osahat“ práci chovatelů. 

V letošním roce připadnou jarní prázdniny v Brně na období od 6. 2. do 10. 2.  
Děti se mohou na příměstský tábor přihlásit na celý týden nebo i na jednotlivé 
dny, přičemž jeden den tábora stojí 300 korun. V ceně je oběd, pitný režim, 
pedagogický dozor a výtvarné potřeby. Tábor funguje každý den od 8.00 hod. do 
16.00 hod.  

Každý den si děti projdou jiné expozice zvířat, od chovatelů se dozví řadu 
zajímavostí o zvířatech a zúčastní se komentovaných krmení. Malí táborníci 
navštíví mmj. Stanici mladých přírodovědců, kde se zblízka seznámí se zvířaty, 
která lze chovat i v domácím prostředí. Mohou si tak na vlastní kůži vyzkoušet, 
jaké to je starat se o fretky, králíky, pískomily, křečky, morčata, skunka, 
osmáky, želvy, ale také hady a leguány. 

Rodiče mohou děti přihlásit telefonicky nebo emailem. Veškeré informace 
najdou na webu www.zoobrno.cz. Kontaktní osobou je Zuzana Sommerová, tel. 
číslo: 546 432 360, e-mail: sommerova@zoobrno.cz. 
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Ukázka programu Jarních prázdnin v Zoo Brno: 

Pondělí: návštěva tropické království, chovatel dětem ukáže krmení kajmanů a 
piraní. Děti se dozví zajímavosti o chovaných želvách a prohlédnou si celou 
expozici tropů. Po obědě se v promítacím sále podívají na přírodopisný film 
Země tygrů - o tygrech chovaných v národním parku Rantabark v Indii, na film 
naváže prohlídka s výkladem expozice Tygří skály. Po prohlídce si děti shrnou 
získané vědomosti, vyplní pracovní list na téma tygrů a proběhne soutěž o 
nejkrásněji namalované tygry.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Více informací: 
Lucie Kapounová 
tisková mluvčí  
tel: +420 608 738 325 
      +420 725 505 376  
e-mail: kapounova@zoobrno.cz 
www.zoobrno.cz 
 
 
 
 


