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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.               
 

 
 

Mary už je plnoletá 
 
Pátek  27.  září  bude  Zoo  Brno  patřit  nejen  běžným  návštěvníkům,  ale  také 
adoptivním rodičům z řad mateřských, základních a středních škol. Více než 250 
dětí  popřeje  k narozeninám  dvouletému  levhartovi  Daanovi  a  osmnáctileté 
šimpanzici Mary.  
 
Den adoptivních rodičů pořádá zoologická zahrada pravidelně každý rok a vždy pro 
ně  připraví  speciální  překvapení.  Letos  to  bude  nejen  vstup  zdarma  a 
komentovaná krmení zvířat, ale také oslava narozenin. V září slaví narozeniny dva 
noví  obyvatelé  zahrady,  a  to  dvouletý  levhart  Daan,  který  přišel  v únoru 
z nizozemské zoologické zahrady v Arnhemu a osmnáctiletá šimpanzí slečna Mary. 
Narodila  se  v roce  1995  ve  Varšavě  a  do  Brna  přijela  v červnu  letošního  roku 
z Plzně.  Chovatelé  pro  oba  oslavence  připraví  dárek  z jejich  nejoblíbenějších 
laskomin  a  adoptivní  rodiče  i  návštěvníci  se  budou moci  zeptat  na  zajímavosti 
chovu šimpanzů a levhartů v zoologické zahradě. 
 
   9:30 výběh levhartů ‐ levhart Daan  
10:30 venkovní expozice šimpanzů – samice Mary  
11:00 komentované krmení medvědů ledních 
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Den seniorů  
 
K Mezinárodnímu  dni  seniorů  se  letos  připojí  i  brněnská  zoologická  zahrada. 
Symbolické  vstupné,  jízda  zoovláčkem  zdarma  a  speciální  komentované 
prohlídky expozice Beringie – to vše je pro seniory připraveno v úterý 1. října.  
 
Všichni senioři budou mít po celý den vstup za symbolických deset korun a  jízdu 
zoovláčkem po areálu zahrady zdarma. Probíhat budou pravidelná komentovaná 
krmení  /surikaty v 10:30,  ve  13:30  na  Safari  a v 15:00  drápkaté  opičky  v 
Tropickém  království/  a  speciální  prohlídky  expozice  Beringie  s odborným 
výkladem / ve 14:00 a v 15:00/. 

 

Mezinárodní den zvířat 

V pátek 4. října si již poněkolikáté připomeneme Mezinárodní den zvířat a všichni 
nositelé zvířecího příjmení budou mít v tento den vstup do Zoo Brno zdarma.  
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