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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.               
 

 
 
Účastníci EARAZA 2013 prožili v Brně čtyři zajímavé dny  
 
Od 26. do 30. května byla Zoologická zahrada města Brna pořadatelem odborné 
konference EARAZA 2013, na kterou přijeli zástupci 70 zoologických zahrad ze 14 
zemí. Odborná  část  v hotelu  Santon, přijetí u primátora města Brna, návštěva 
starobrněnské baziliky Nanebevzetí Panny Marie, Muzea  J. G. Mendela a výlet 
do Moravského krasu ‐ to byla jen část programu pro účastníky konference. 

 
Vedle  schválení  rozpočtů  a  hodnocení  hospodaření  organizace  byla  letos 
věnována pozornost enviromentálnímu vzdělávání, novým moderním expozicím, 
záchranným  programům  ohrožených  druhů  zvířat  domácí  fauny  a  problémům 
chovu a rozmnožování medvědů v zoologických zahradách.   Mezi  významnými 
hosty  byl  také  prezident  EARAZA  Vladimir  V.  Spicin  a  G.  Dick  výkonný  ředitel 
Světové asociace zoo a akvárií /WAZA/. V Brně se volilo i nové prezidium asociace 
EARAZA, prezidentem byl opět zvolen Vladimir Spicin a  členem prezídia se nově 
stal  i  ředitel  Zoo  Brno Martin Hovorka.  Záštitu  nad  celou  akcí  převzal  primátor 
Statutárního města Brna Roman Onderka, který  také účastníky konference přijal 
v Rytířském sále Nové radnice. 
 
EARAZA – Euroasijská regionální asociace zoo a akvárií byla založena v roce 1994 a 
zakladateli  byly  zoologické  zahrady  v Moskvě,  Novosibirsku  a  Seversku.  Dnes 
asociace sdružuje 69 zoo, mezi nimi také 9  českých.  Informační a metodologické 
centrum,  sídlící v Moskvě, poskytuje  členům aktuální  informace  týkající se všech 
oblastí provozu zoologických zahrad. V rámci EARAZA funguje 5 pracovních skupin, 
které se zabývají jak ochranou ohrožených druhů, tak problematikou zoologického 
vzdělávání. Od roku 2008 funguje i elektronická knihovna čítající přes 2000 titulů. 
 
Vladimir V. Spicin – v systému zoologických zahrad přes 50 let a posledních 35 let 
byl  ředitelem moskevské zoo, dnes  je  jejím prezidentem.  Inicioval vznik EARAZA, 
jejímž  je  prezidentem,  je  členem  Rady  Evropské  asociace  zoo  a  akvárií  /EAZA/, 
členem  Ruské  akademie  přírodních  věd,  autorem  stovek  článků  a  editorem 
četných vědeckých, metodických a vzdělávacích publikací. 
Hostem tiskové konference byla i ředitelka Zoo Bratislava Miloslava Šavelová. 
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Den dětí v Zoo Brno 
 
V sobotu 1. června mohou přijít děti do zoologické zahrady oslavit svůj svátek se 
zvířátky a také s Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou.  
Bude pro ně připravena zábavná stezka složená z jednoduchých úkolů /například 
stavění  komínu  z  kostek,  házení  kroužků  na  cíl,  skákání  přes  švihadlo  nebo 
malování na chodník. Děti  si na  začátku  stezky U Tygra vyzvednou hrací kartu a 
pak už budou jen sbírat razítka na jednotlivých stanovištích. Pro všechny účastníky 
jsou připraveny diplomy a drobné dárky. Akce potrvá od 9:00 do 17:00 v celém 
areálu zahrady. 
 

Den otců s Elfíkem  
 
Den otců s názvem „S Elfíkem do zoo“ pořádají  České dráhy spolu s brněnskou 
zoologickou zahradou.  
Maskot  slon  Elfík  zve  celé  rodiny  s dětmi  prožít  zábavné  sloní  a  železniční 
odpoledne  v neděli  16.  června od  14:00 do  17:00. 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. Program bude 
soustředěn na Dětské zoo. 
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