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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 spolu se 
Stanicí mladých přírodovědců 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.               
 

 
 

Šedesát let Zoo Brno přišlo oslavit 6000 návštěvníků 
 
Víkendové  oslavy  proběhly  o  tomto  víkendu  v areálu  zoologické  zahrady  na 
Mniší hoře. Sobota byla plná sluníčka a nadšených návštěvníků, kteří se bavili až 
do  pozdních  odpoledních  hodin.  Nedělní  oslava  s brněnskými  sportovci  byla 
ohrožena mraky a deštěm, ale konečná víkendová návštěvnost byla 6000 lidí.                              
 
Sobotní program si užívaly zejména děti – neustále plno bylo u výběhu  ledních  i 
kamčatských medvědů,  u  expozice  šimpanzů  a  na  jízdu  na  koni  se  stály  fronty. 
Velkou  atrakcí  byl  kovář  se svojí  kovadlinou,  hrnčíř  s keramickým  kruhem  nebo 
zástupci  společnosti  SAKO  a  jejich  „jízda  v popelnici“.  V programu  na  pódiu  u 
Dětské zoo sklidil největší potlesk Roman Vojtek, který nejen zpíval, ale předvedl i 
odzemek.  Divácky  velmi  atraktivní  bylo  vystoupení  siláka  Železného  Zekona, 
orientální  tance  v podání  Dua  In  Flamenus  a  Zatoulané  pohádky  Vojenského 
uměleckého  souboru Ondráš. Adoptivní  rodič  levhartů  cejlonských  a  dlouholetý 
kamarád brněnské zoo Laďa Kerndl přijel zazpívat dokonce i přes to, že ho trápila 
chřipka.  Herci  z Městského  divadla  Brno,  Dětský  sbor  Brno,  Komíňáček,  kapely 
Zimour a  Jazoo, divadlo Na stromě a další utvořili dohromady krásný zážitek pro 
4 000  návštěvníků,  z nichž  poslední  odcházeli  až  před  devatenáctou  hodinou. 
Nedělní  program  s Unií  sportovních  klubů  Brno  navštívilo  i  přes  počáteční  déšť 
2000  lidí.  Velkou  událostí  byly  křtiny  žirafky  síťované,  jejímiž  kmotry  byly 
basketbalové hvězdy Ivana Večeřová a Jiří Okáč. Ivana jí vybrala jméno Taziyah, 
což ve svahilštině znamená vášnivá, čistá duše. Na pódiu u Dětské zoo proběhla 
autogramiáda  těchto  sportovců:  Rugby  klub  Dragon  Brno‐kapitán  extraligových 
mužů  Jaroslav Žemlička; basketbalisté‐Ivana Večeřová a  Jiří Okáč; Valosun Brno‐ 
Beata  Adamcová;  HC  Kometa  Brno‐Miroslav  Holec  a  Libor  Pivko;  FC  Zbrojovka 
Brno‐Milan  Lutonský  a  Václav  Hladký;  Handball  Brno‐Honza  Hubáček  a  Tadeáš 
Zima;  VKKP  Brno‐Marie  Toufarová  a  Veronika  Nálezková;  Dukla  Brno‐Pavel 
Kelemen ‐ dvojnásobný Mistr Evropy 2013 v dráhové cyklistice v disciplínách keirin 
a sprint.  
Záštitu nad celými oslavami převzal primátor města Brna Roman Onderka. 


