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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 součástí 
Národní sítě záchranných stanic. V jejím rámci pečuje o zraněná zvířata z okolní přírody, která po vyléčení a rekonvalescenci vrací opět na místo nálezu. Zoo Brno 
rovněž provozuje záchytné CITES-centrum, které přijímá zvířata zadržená celníky nelegálním obchodníkům. Spolu se Stanicí mladých přírodovědců brněnská zoo 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.               
 

 
 
 
Králem ZOO bálu se stal papoušek 
 
Sobotního maškarního  bálu  v zoologické  zahradě  se  zúčastnilo  téměř  80  dětí 
převážně předškolního věku. Želvy,  tygříci, dráčci a opičky v doprovodu  rodičů 
zaplnili Správní budovu brněnské ZOO. Od 14 do 16 hodin se tančilo a soutěžilo a 
vrcholem odpolední zábavy bylo vyhlašování nejkrásnějších masek.  
 
Písničkové  tetiny připravily pro děti  spoustu  legračních  soutěží  a her  a  v závěru 
bálu vybraly 11 dětí v nejkrásnější masce a ty pak dostaly plyšovou hračku. Králem 
ZOO  bálu  se  stal  chlapeček  v barevném  kostýmu  papouška.  Program  letošní 
karnevalové zábavy zpestřila  skupina mažoretek Lessies, která za svá vystoupení 
sklidila velký potlesk. Každoročně  se ZOO bálu účastní  zejména děti ve  zvířecích 
maskách, ale ani letos nechyběla princezna, kouzelník a čarodějnice. Maškarní bál 
v zoologické zahradě má dlouholetou tradici a těší se velké oblibě u dětí i rodičů. 
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