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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.               
 

 

Soutěž pro školáky: Přineste starý mobil do Zoo Brno, 
podpořte strážce pralesa! 

Brno, 22. 3. 2012 – brněnská zoo již druhým rokem pokračuje v projektu 
na podporu strážců pralesa a ochranu goril v kamerunské rezervaci Dja. 
Aktuálně tak vyhlašuje soutěž pro školáky, kteří v případě, že vyberou co 
největší množství nefunkčních telefonů, mohou vyhrát pro svou třídu volný 
vstup do Zoo Brno - i s průvodcem.  

Projekt na podporu strážců pralesa a ochranu goril v kamerunské rezervaci Dja 
byl zahájen v roce 2010 a jeho cílem je vybrat a předat k recyklaci co největší 
množství vysloužilých mobilních telefonů. Za každý telefon společnost REMA 

Systém totiž vyplácí 10 Kč, které jsou následně použity na nákup 
vybavení pro strážce kamerunské rezervace, ve které žijí mimo 
jiné i gorily. Během loňského roku se v rámci projektu vybralo 
celkem 7.302 starých mobilních telefonů. Do akce se zapojily 
zoologické zahrady z celé České republiky, včetně Zoo Brno, kde 
záchytné tubusy pro staré mobilní telefony naleznete hned na 
třech místech, u pokladen, v Centru služeb a ve vestibulu Správní 
budovy.  

Projekt navíc letos v Zoo Brno pokračuje speciální soutěží pro 
školáky. 

 
SOUTĚŽ PRO ŠKOLY: 
 
Úkolem školáků, kteří se do soutěže zapojí, je vybrat co největší množství 
nefunkčních telefonů, které mohou od 1. 4. do 31. 5. 2012 průběžně 
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odevzdávat v brněnské zoologické zahradě, a to pracovníkům Propagačně-
vzdělávacího úseku, případně je nechat řádně označené na služební vrátnici. 
Třída, která vybere největší množství telefonů, získá volný vstup do brněnské 
zoologické zahrady, a to se speciálním průvodcem. Nezapomeneme však ani na 
třídy, které skončí na druhém a třetím místě, ty se mohou, kromě volného 
vstupu do Zoo Brno, zúčastnit výukového programu dle vlastního výběru.  
Výherci budou vyhlášeni 1. června 2012! 
 
 
 
 
 
 

POZVÁNKA NA TISKOVOU KONFERENCI ZOO BRNO 
Rádi Vás přivítáme na pravidelné tiskové konferenci Zoo Brno, která 
se uskuteční ve čtvrtek 29. března 2012 v 11:00 v prostorách 
Urban centra. (Mečová 5, Stará radnice, 602 00 Brno)  
 
Tématem tiskové konference bude aktuální situace okolo medvíďat 
kamčatských, výběr jmen pro medvíďata a jejich slavnostní křest. Dále pak 
čerstvé přírůstky Zoo Brno a také připravovaná akce „Velikonoce v zoo“.  
Na místě budete mít navíc možnost získat unikátní audiovizuální materiál. 
 
Více informací: 
Lucie Kapounová 
tisková mluvčí  
tel: +420 608 738 325 
      +420 725 505 376  
e-mail: kapounova@zoobrno.cz 
 


