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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.               
 

 
 

ADVENTNÍ DÍLNY V ZOO BRNO 
 
Brno, 15. 12. 2011 - Možnost vidět například to, jak se kdysi spřádala 
vlna na kolovrátku, budou mít v sobotu 17. prosince návštěvníci brněnské 
zoo. Právě tady vyrostou mezi 13.00 – 16.00 hodinou hned dvě „Adventní 
dílny“. Po celý den je navíc pro všechny připraven dárek v podobě 
zlevněného vstupného, děti jdou do zoo zdarma a dospělí za 50,- Kč. 
 
Jedna z adventních dílen bude umístěna v dětské zoo, kde si můžete vyzkoušet, 
co všechno lze z vlny vyrobit, že to nejsou jen ponožky, čepice nebo rukavice, 
které však umí krásně hřát. Kamčatská chalupa v Beringii zase nabídne ukázky 
drátkování a výrobu vánočních ozdob. I zde si mohou děti i dospělí vyrobit 
ozdoby na stromeček a užít si sváteční odpoledne.  
 
V 15 hodin bude u příležitosti slavnostního zprovoznění nového unikátního 
ekokoutku v horní části zoo, naproti výběhu tapírů, vylosován výherce 
moderního tabletu Samsung Galaxy Tab. Po celé odpoledne bude na akci k 
dispozici stánek s informacemi o třídění odpadů a propagačními předměty z 
recyklovaných materiálů.  
 
Více informací: 
Lucie Kapounová 
tisková mluvčí  
tel: +420 608 738 325 
E-mail: kapounova@zoobrno.cz 
www.zoobrno.cz 
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V brněnské zoo vyrostl recyklační ekokoutek 
 
Brno (17. prosince 2011) - Unikátní ekokoutek, který atraktivní a zábavnou 
formou prezentuje problematiku třídění a využívání odpadů, začal dnes 
fungovat v Brně.  Téma návštěvníkům tamní zoologické zahrady 
zprostředkovává speciální informační tabule s otočnými válci se vzorky 
recyklovaných materiálů.  Z těch je také vyrobena většina prvků a 
mobiliáře. Ekokoutek vznikl díky společnému projektu autorizované obalové 
společnosti EKO-KOM, a. s., Jihomoravského kraje, ZOO Brno a 
Statutárního města Brno. 
 
„Na malém prostoru jsme se snažili zprostředkovat malým i velkým 
návštěvníkům brněnské zoologické zahrady zajímavé informace o třídění odpadu 
a jejich recyklaci,“ uvedla Jana Krčmářová z autorizované obalové společnosti 
EKO-KOM, a. s., která informační aktivity na podporu třídění odpadů 
v Jihomoravském kraji financuje.  
 
Centrálním prvkem expozice je informační panel s 9 průhlednými otočnými válci. 
„V nich jsou umístěny ukázky recyklovaných materiálů z vytříděných odpadů – 
například takzvaný PET-flake – rozdrcené a vyčištěné „vločky“ z plastových 
lahví, které následně slouží třeba k výrobě umělých vláken,“ poznamenala 
Krčmářová.  Ve válcích si zájemci mohou prohlédnout také materiály či výrobky 
z papíru, nápojového kartonu a skla. Informační tabule obsahuje kromě 
otočných válců také zajímavé údaje týkající se třídění a rovněž informace o 
výrobě a zpracování jednotlivých komodit včetně popisu prezentovaných 
exponátů. 
 
Zábavný aspekt místa a propojení s tematikou přírody a zoo představuje 
jedenáctimetrová skokanská dráha se speciálním povrchem z recyklované pryže, 
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na které si každý zájemce může vyzkoušet, jak daleko doskočí a porovnat své 
výsledky například s veverkou, koněm, zajícem či klokanem, jejichž nejlepší 
výkony jsou označeny přímo na dráze a podrobněji popsány na informační tabuli. 
 
„Ekokoutek zaměřený na třídění a využití odpadů účelně doplňuje témata 
z oblasti životního prostředí, která už v naší zoo prezentujeme. Věříme, že se 
zábavná a hravá forma expozice bude líbit nejen dětem, ale i dospělým 
návštěvníkům,“ popsala tisková mluvčí ZOO Brno Lucie Kapounová. 
 
Stručně o aktivitách na podporu třídění odpadů 
 
Cílem aktivit, které jsou součástí dlouhodobého projektu autorizované 
obalové společnosti EKO-KOM, a. s., a Jihomoravského kraje, je zvýšení 
množství a kvality separovaného odpadu. Důraz je kladen zejména na 
aktivity cílené do oblasti s vysokým potenciálem (Brno, Blanensko, 
Břeclavsko, Hodonínsko), ve kterých občané ve třídění nedosahují tak 
dobrých výsledků jako v ostatních částech kraje. Obyvatelé regionu se 
v rámci kampaně mimo jiné mohli setkat se speciálními polepy svozových 
automobilů, venkovními akcemi se zábavným programem a soutěžemi. Více 
informací je k dispozici na internetových stránkách www.tridime-
jihomoravsky.cz. 

 
Mgr. Miroslav Grass 

hlavní koordinátor 

informačních aktivit 

Eufour PR, s. r. o. 

grass@eu4.cz 

tel.: 777 152 707 


