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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.               
 

 
ZVÍŘÁTKA TAKÉ NEKOUŘÍ! 
 
Brno, 16. 5. 2012 – podpořit boj proti kouření, získat volnou vstupenku do 
zoo a zbavit se nefunkčního elektrospotřebiče. To vše můžete zvládnout už 
tuto sobotu 19. 5. 2012 v brněnské zoologické zahradě! Kancelář Brno - 
Zdravé město právě tady pořádá tradiční akci „ZVÍŘÁTKA TAKÉ 
NEKOUŘÍ“.  
 

 
U příležitosti Světového dne bez tabáku se 
návštěvníci brněnské zoo mohou již po třinácté 
těšit na celodenní program pro rodiny s dětmi 
„Zvířátka také nekouří", zaměřený na boj s touto 
nebezpečnou závislostí.  
Při této akci, která nese přídomek „S vysloužilci do 
zoo“, může každý získat v tento den volný vstup do 
zoo! Stačí sebou přinést nefungující 
elektrospotřebič. Starou žehličku, fén nebo třeba 
rychlovarnou konvici pak u stánku ELEKTROWIN  
lze vyměnit za volnou vstupenku a malý dárek. 
 
 

 
Pro návštěvníky Zoo Brno bude v době od 11.00 do 16.00 hod. připraven bohatý 
program, vázaný ke zdravému životnímu stylu. 
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Ukázka programu  
 

• Stánek zdraví VZP – měření krevního tlaku, tělesného tuku, zdravotní 
poradenství 

• Stánek Kardiovize Brno 2030 (FNUSA-ICRC) – zdravotní poradenství v 
oblasti 

• hudební skupina Noví Kaskadéři 
• Hasičský záchranný sbor JMK, představení projektu Dráček Hasík 
• Poradna pro zdravou výživu a odvykání kouření 
• taneční vystoupení mažoretek z DDM Helceletova 
• prezentace nordic walking – Chodec.com 
• taneční soubor La Quadrilla – irské tance 
• prezentace projektu společnosti Elektrowin „S vysloužilci do ZOO“ 

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


