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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.               
 

 
 

Zoo Brno a stanice zájmových činností 
 
Nový název ‐ Zoo Brno a stanice zájmových činností ‐ oficiálně vstoupil v platnost 
3. prosince a je prvním krokem k tomu, aby mohla brněnská zoologická zahrada 
vykonávat činnost školského zařízení pro zájmové vzdělávání. 
 
 
Změna  názvu  příspěvkové  organizace  je  první  z  náležitostí,  které  jsou  nutné  k 
podání žádosti o zápis do školského rejstříku. V září letošního roku schválilo změnu 
názvu Zastupitelstvo města Brna a podpořilo tak záměr učinit zoologickou zahradu 
provozovatelem  Střediska  ekologické  výchovy  Hlídka  na  Špilberku.  Následovat 
bude podání  žádosti na Krajský úřad  JMK o  zařazení Zoo Brno do  sítě  školských 
zařízení  a  po  nezbytných  administrativních  procesech  bude  moci  zoologická 
zahrada plnit funkci zájmového vzdělávání a následně také žádat o dotace a granty 
nejen  na  práci  s dětmi  a  mládeží,  ale  i  na  činnost  výzkumnou  a  vývojovou. 
„Vnímáme tento krok velmi pozitivně, protože se tak zvýší naše prestiž a budeme 
moci  kromě  chovu  zvířat  naplňovat  jeden  z důležitých  cílů  zoologických  zahrad 
obecně,  a  to  je  environmentální  vzdělávání  veřejnosti.“,  říká  ředitel  Martin 
Hovorka. 
 
 
Monika Brindzáková 
tisková mluvčí  
Zoo Brno a stanice zájmových činností 
725 505 376 
brindzakova@zoobrno.cz 
www.zoobrno.cz 
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Zvířata ze zoo opět na vánočním „Svoboďáku“ 
 
Také  v  letošním  roce  se  Zoo  Brno  připojila  k brněnským  Vánočním  trhům  na 
náměstí  Svobody.  Jak  jinak  než  zoo  koutkem,  ve  kterém  i  letos  najdete  kozy 
kamerunské, ovce cápové a každou neděli i skunka pruhovaného.  
 
Až  do  23.  prosince  budou  zvířata  ze  zoo  k  vidění  a  k  potěšení  zejména  těch 
nejmenších  a  každou  neděli  od  14:00  do  15:00  proběhne  komentované  krmení 
s překvapením. Chovatelé kromě odpovědí na otázky představí návštěvníkům také 
skunka  pruhovaného,  který  je  oblíbeným  hostem  na mnoha  akcích  pořádaných 
mimo  areál  zahrady.  I  letos  si můžete  na  náměstí  pochutnat  na  dobrém  punči, 
koupit si originální ozdobu na stromeček a pořídit fotografii se zvířátky z brněnské 
zoologické zahrady. 
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