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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.               
 

 
 
Už druhý měsíc láme brněnská zoo rekordy v návštěvnosti 
 
V extrémně  teplém  červenci přišlo do brněnské zoologické zahrady více než 46 
tisíc lidí. Podobně jako v měsíci červnu je to nejvyšší návštěvnost od roku 1997. 
Zatímco  v červnu  velkou  část návštěvníků  tvořily  školní  výlety,  červenec patřil 
rodinám s dětmi a turistům. 
 
Nejvíce lidí přišlo do zoo v první polovině měsíce července, kdy bylo krásné počasí 
bez  tropických  teplot.  Nejnavštěvovanějšími  dny  byly  opět  soboty  a  neděle.  
Zvířata  se  s vysokými  teplotami  vyrovnávala  relativně dobře,  ale návštěvníků  se 
zvyšujícími se teplotami ubývalo. Například o víkendu 27. a 28. července přišlo jen 
1000 lidí. V posledních letech jsou stabilně nejsilnějšími měsíci červenec a srpen a 
naopak dlouhodobě nejslabším je leden. 
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Se strážníky za zvířátky do zoo 
 
Aktivní zábavu si přijďte užít do brněnské zoologické zahrady, kde se v sobotu 
10. srpna již potřetí uskuteční akce s názvem Se strážníky za zvířátky. Od 9 do 15 
hodin bude na Mniší hoře pro rodiny s dětmi připravena dobrodružná soutěžní 
stezka  a  za  úspěšně  zodpovězené  otázky  mohou  malí  dobrodruzi  získat  od 
Městské policie Brno hezké dárky. 
 
Při plnění úkolů na  jednotlivých stanovištích se mohou děti zabavit připravenými 
atrakcemi,  strážníci  přivezou  do  areálu  zahrady  například  skákací  pytle  nebo 
„prohazovadlo“, které otestuje přesnou mušku při vrhání míčků. Stanovišť bude 
celkem sedm a soutěžní mapku si mohou děti vyzvednout na prvním z nich  ‐ na 
Tygřích skalách. Do programu se zapojí i Jednotka psovodů, která nabídne ukázku 
poslušnosti služebních psů. Hlídka předvede  také součásti služební výstroje,  jako 
jsou helmy, neprůstřelné vesty a speciální rukávy pro výcvik psů. 
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Křtiny zebřího kluka s Igráčkem 
 
 
Přijďte s Igráčkem pokřtít zebřího kluka. V sobotu 10. srpna proběhnou na Safari 
v brněnské  zoo křtiny hřebečka  zebry Chapmannovy, který  se narodil ve druhé 
polovině června. Chovatelé mu spolu s adoptivními rodiči dali jméno Falco. 
 
Adoptivní  rodiče,  firma EFKO, pokřtí malou  zebru  společně  s chovateli v 15:00 u 
výběhu na Safari. Přijďte a dozvíte se různé zajímavosti ze života našich zeber. Už 
od  13:00  budou  probíhat  také  kreativní  dílničky,  kde  budou mít  děti možnost 
potisknout si svoji figurku Igráčka i zebry. Dalším lákadlem tohoto slavnostního dne 
bude  foto‐tabule  se  zebrou,  u  které  se  budou moci  děti  vyfotit  a  odnést  si  tak 
památku na tento zebří den. 
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