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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.               
 

 
 

3 500 návštěvníků a 700 nefunkčních spotřebičů 

V sobotu  18.  května  navštívilo  brněnskou  zoologickou  zahradu  3 500 

návštěvníků, kteří přišli na akci „Zvířátka  také nekouří“ Kanceláře Brno‐zdravé 

město.  Možnosti  přinést  nefunkční  elektrospotřebič  určený  k ekologické 

recyklaci a získat tak volnou vstupenku do zoo využilo více než 700 lidí.   

U příležitosti Světového dne bez tabáku se od 11:00 do 16:00 v areálu soutěžilo, 

tančilo,  zpívalo  a  hrálo.  Pro  dospělé  návštěvníky  byli  k dispozici  odborníci  na 

odvykání  kouření  z Masarykova onkologického ústavu, na  zdravou  výživu  a  také 

zdravotníci  z Fakultní  nemocnice  u  sv.  Anny  s programem  prevence 

kardiovaskulárních  onemocnění.  Celý  program  doplnily  ukázky  profesionálních 

hasičů, vystoupení tanečního souboru La Quadrilla a skupina Noví Kaskadéři. Velký 

ohlas u veřejnosti sklidila také možnost získat volnou vstupenku do zoo výměnou 

za nefunkční spotřebič. Mezi více než 700 různými elektrospotřebiči bylo nejvíce 

varných konvic. 

 

 

 
Monika Brindzáková 
tisková mluvčí Zoo Brno 
725 505 376 
brindzakova@zoobrno.cz 
www.zoobrno.cz 
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