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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.               
 

 
 
 

České dráhy přivezou do zoo modrého slona  
 
Den otců s názvem „S Elfíkem do zoo“ pořádají  České dráhy spolu s brněnskou 
zoologickou  zahradou  tuto  neděli  16.  června  od  14:00  do  17:00. Maskot  celé 
akce,  slon  Elfík,  zve  celé  rodiny  s dětmi  prožít  zábavné  sloní  a  železniční 
odpoledne.  
 
V programu  vystoupí  divadlo  Malá  scéna  Zlín  s představením  Pipi  Dlouhá 
punčocha,  žongléři Mixtrix a  jejich workshop a připraveny  jsou  i  sloní a vlakové 
soutěže o  skvělé  ceny. Celý program bude  soustředěn  v prostorách Dětské  zoo. 
Partnerem akce  je Všeobecná zdravotní pojišťovna, která na tento den připravila 
měření tlaku a obsahu tuku v těle. Zájemci se budou moci zaregistrovat do Klubu 
pevného  zdraví  a  pro  tatínky  a  jejich  děti  jsou  připraveny  soutěže  a dárky.  Ve 
stanovených  časech  proběhne  také  oblíbené  komentované  krmení  ledních 
medvědů, kamčatských medvědů a dalších zvířat. 
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Zoo Brno zve širokou veřejnost na bowling  
 
Pokud  si  netroufnete  nakrmit  tygra  nebo moderovat  hodinový  pořad  v rádiu, 
můžete  změřit  své  síly  s chovateli  Zoo  Brno  a moderátory  rádia  Kiss Hády  na 
turnaji v bowlingu. Bowling CUP 2013  je  jednou  z akcí, kterou chce Zoologická 
zahrada města Brna připomenout své letošní šedesátiny.  
 
Zve všechny amatérské milovníky bowlingu nebo  i úplné začátečníky starší 10  let 
na prázdninový turnaj. Celé dva měsíce bude možnost hrát bowling jen pro radost 
nebo zapsat své nejlepší výkony do turnajové tabulky Bowling Cihelna v nákupním 
centru Tesco v Králově Poli. Podmínkou  je vytvořit tříčlenný tým, zaregistrovat se 
na adrese   bowling@cihelnacentrum.cz a v období od 1. 7. 2013 do 28. 8. 2013 
odehrát  nejméně  šest  her.  Registrace  probíhá  již  v průběhu  června  a  týmy  pak 
budou hrát za zvýhodněné ceny. Hraje se o hodnotné ceny partnerů akce a Zoo 
Brno,  například  zážitkové  programy  „Ošetřovatelem  kopytníků  v zoo“  pro  dvě 
osoby v ceně 6 850,‐Kč nebo „Ošetřovatelem šelem v zoo“ pro dvě osoby v ceně 3 
850,‐Kč, roční nebo jednodenní rodinnou vstupenku do zoo a další. 
Více informací o turnaji najdete na http://www.zoobrno.cz/cs/aktuality/zoo‐brno‐
bowling‐cup‐2013.html 
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