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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.               
 

 

Den diabetu a Halloween v Zoo Brno 
 
Sobota 9. listopadu bude v zoologické zahradě osvětová i zábavná. Pro 
návštěvníky  jsou  připraveny  dvě  akce  –  jedna  ke  Světovému  dni 
diabetu a druhá pro ty, kteří se rádi trochu bojí.  
 
Světový  den  diabetu  v Brně  se  koná  v Zoo  Brno  poprvé,  a  to  ve  spolupráci  se 
společností Eli Lilly, která se výzkumu a  léčbě cukrovky dlouhodobě věnuje. Tato 
akce  se  koná  při  příležitosti  Světového  dne  diabetu  a  je  zaměřena  nejen  na 
nemocné cukrovkou, ale také na širokou veřejnost.  Edukační program, který bude 
probíhat  na  pěti  stanovištích  od  10:00  do  16:00,  představí  zábavnou  formou 
zásady  správného  životního  stylu  diabetika.  Všichni  držitelé  průkazu  diabetika 
mají po dobu akce vstup do ZOO zdarma /od 9:00 do 15:00/ 
1)Zdravý pohyb  ‐ vyzkoušejte si skákací boty, zaskákejte si s maskotem klokana a 
zúčastněte se mistrovství v tahání dřevěného kačera 
2)Zásady  zdravého  stravování  ‐  víte  například,  co  je  vhodné  jíst  v kterou  denní 
dobu? Znáte kalorické hodnoty jídel, které máte rádi?  
3)Pomůcky diabetika ‐ demonstrace zacházení s aplikačními pomůckami diabetika 
a „Hupíkova výtvarná dílnička“  
4)Poučení  o nástrahách  diabetu  ‐  jízda  zručnosti  a  princip  rovnováhy  příjmu 
a výdeje energie.  
5)Fakta a mýty o diabetu ‐ stanoviště, u kterého  lze v závěrečném kvízu a herních 
aktivitách zopakovat získané vědomosti o cukrovce. 

Halloween  časově  naváže  na  Den  diabetu  ‐  začíná  v 16:00,  krátce  před 
setměním,  a  končí  ve  20:00.  Pro  návštěvníky  je  připraveno  dlabání  dýní, 
ochutnávka dýňové polévky a dýňových muffinů, 1. strašidelná večerní prohlídka 
zoo s komentovaným krmením a ohňová show. Dýně budou připraveny v prostoru 
kolem  restaurace  U  Tygra,  nářadí  na  dlabání  doporučujeme  vzít  s sebou.  
Vyhlásíme a odměníme nejstrašidelnější a nejkrásnější vydlabanou dýni a dárkem 
pro všechny bude ohňová  show v podání Dua  In Flamenus. Strašidelé prohlídky, 
v rámci  které  uvidíte  komentované  krmení  tygra,  rosomáka,  medvědů 
kamčatských a surikat, se nemusí bát ani malé děti.  
 
Více o akcích na www.zoobrno.cz 
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