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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.               
 

 

 

ADOPTIVNÍ RODIČE MÍŘÍ DO BRNĚNSKÉ ZOO! 
 

Brno, 24. 8. 2012 – máte v brněnské zoo adoptovaného hada, tygra, medvěda, surikatu? 

Poslední prázdninový víkend pak patří právě Vám. Již tradiční akce, setkání adoptivních 

rodičů a sponzorů, se letos uskuteční v sobotu 25. srpna. Brány zoologické zahrady města 

Brna jsou však otevřeny Všem, kteří si chtějí užít den plný komentovaných krmení, 

soutěží a zábavy.  

 

Sponzoři přispívají na chod Zoo Brno již od jejího 

založení a adoptivní rodiče se k nim přidávají letos již 

patnáctým rokem. Adoptivním rodičem nebo 

přispěvatelem na chov se v Zoo Brno může stát 

takřka kdokoliv. Dítě zastoupené svým zákonným 

zástupcem, školní kolektiv, nezisková organizace, 

politická strana, fyzická i právnická osoba či firma.  

Každoroční úhrn všech finančních darů dohromady 

tvoří nemalou částku, a to kolem 1 miliónu korun.  

Mezi nejčastěji adoptovaná zvířata patří surikaty a 

vlci arktičtí. Surikaty z brněnské zoo mají 20 adoptivních rodičů, vlci pak o jednoho patrona 

méně. Naopak některým zvířatům v Zoo Brno adoptivní rodiče chybí úplně, takovými 

sirotky jsou například: korovec mexický, orlície bornejská, tereka hnědá či velbloud 

dvouhrbý.   

 

Program Setkání adoptivních rodičů a sponzorů, sobota 25. 8. 2012  

Nahlášení adoptivní rodiče a sponzoři mají volný vstup do zoo již od 12.00 hod. Pro ostatní 

je vstup zpoplatněn.  Program na pódiu U velblouda začíná přesně v 14.00 hodin. V rámci 

programu se představí uskupení country and western - Noví kaskadéři. Dále vystoupí 
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taneční divadlo Mimi Fortunae a děti pobaví Divadlo Koráb. Všichni vystupující jsou sami 

také adoptivními rodiči některého z našich zvířat.  

Jako doprovodný program je připravena jízda na ponících, komentované krmení, malování 

na obličej a prezentační stánek fotoaparátů Canon, kde si návštěvníci budou moci zdarma 

nechat vytisknout svou fotografii. Od 15:00 hodin si adoptivní rodiče a sponzoři mohou v 

indiánské vesničce opéct špekáčky. 

 

• Komentované krmení zvířat v době akce:  

10.00 - 10.15 Medvědi kamčatští 

10.30 - 10.45 Lachtan 

11.00 - 11.15 Kůň Převalského 

11.45 - 12.00  Anubi 

12.00 - 12.15  Surikaty 

13.30 - 13.45 Safari 

14.15 - 14.30 Kotul + Kea 

14.45 - 15.00 Pekari     

     

• Jízda vláčkem pro adoptivní rodiče a sponzory zadarmo, dle jízdního řádu. 

• Jízda na ponících pro děti adoptivních rodičů a sponzorů zadarmo od 14:00 - 17:00 

hod. 

 

Více informací: 

Lucie Kapounová 

Tisková mluvčí  

tel: +420 608 738 325 

      +420 725 505 376  

e-mail: kapounova@zoobrno.cz 

www.zoobrno.cz 

 
 
 


