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Zoo Brno, která má za sebou více jak půlstoletí existence, nabízí návštěvníkům na ploše 62 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.               
 

 
 
Kam v sobotu s vnoučaty? Do zoo! Soutěžit a pokřtít žirafy! 
 
Brno, 3. 5. 2011 - termín 7. května 2011 by si měli do kalendáře zapsat 
prarodiče, kteří si chtějí se svými  vnoučaty užít zábavný den v brněnské 
zoo. Právě část sobotního programu Zoo Brno je totiž babičkám a dědečkům 
s vnoučaty ušita přímo na tělo.  
 
Vše propukne v 10.00 hod dopoledne. Pro návštěvníky bude připraveno sedm 
soutěžních stanovišť a za každý splněný úkol dostanou prarodiče s vnoučátky 
razítko do kartičky. Tu obdrží u vstupu do zoo. Odměna bude na soutěžící čekat 
na posledním stanovišti (na pódiu).  
 
Stanoviště: 

1. U gejzírů v Beringii – Krmení dravé zvěře 
2. Před indiánskou chýší  - Hádankový kvíz 
3. Pavilón tropických ptáků – Opičí dráha  
4. U trampolíny před Tropickým královstvím – Pod lupou 
5. U tee pee – Pátrací akce 
6. Safari vyhlídka – Zoo kurz kreslení 
7. Poblíž pódia – Vystřihovánky 
8. Konečné stanoviště „Na Pódiu“ – Vyhodnocení  
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Křtiny žiraf 13,00 – 16,30   
 
Zábavné soutěžní dopoledne v brněnské zoo v sobotu 7. 5. 2011 vyvrcholí 
křtem dvou žirafích mláďat, která se narodila na podzim loňského roku.  
(5. září 2010 se narodila samička - rodiče Tosha a Jamie, 10.listopadu 2010 se 
narodil sameček - rodiče Janette a Jamie). 
 
Hlavní část programu proběhne na prostranství vyhlídky na SAFARI  
v 14,30 hod. Mláďata žirafy síťované pokřtí ředitel Zoo Brno a ředitel Rádia 
Petrov. Jména žirafí samičky a samečka vychází ze svahilštiny a vybírána jsou 
hlasováním na facebooku, na stránce Zoo Brno.  
 
Od 13,00 do 16,00 hod. budou probíhat další soutěže pro děti, tentokrát na pěti 
stanovištích v horní části zoo. Děti, které na tuto akci přinesou výkres žirafy 
(A4 velikost, tvrdý papír, barevný) nebo plyšovou hračku žirafy – a na 
pokladnách se tímto prokážou, budou mít nárok na slevu dětského vstupného. 
Obrázky budou vyhodnoceny a 3 nejlepší dostanou od Zoo Brno drobný dárek. 
 
 
Rozhovory novinářům poskytne ředitel Zoo Brno Martin Hovorka v době mezi 
13:30 – 14:00 hod.   
 
Další informace a zajištění novinářských vstupů:  
Lucie Kapounová 
Tel.: +420 608 738 325 
www.zoobrno.cz  
 


