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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.               
 

 
 
 
 
STRAŠIDELNÁ ZOO aneb HALLOWEEN 2011 v Zoo Brno 
 
Brno, 13. 10. 2011 – Strašidelná zoo aneb Halloween 2011, to je název 
akce pro širokou veřejnost, která v sobotu 22. října proběhne v brněnské 
Zoo. Těšit se můžete na soutěže, strašidelný bál i lampiónový průvod.  
 

Celé sobotní dopoledne (9 – 12 h) bude pro 
návštěvníky zoologické zahrady připravena tradiční 
soutěž o nejkrásněji vydlabanou dýni. Dýně budou 
k dispozici přímo v zoo a ty nejhezčí kousky 
vyzdobí areál zahrady.  
 
Odpoledne bude program pokračovat od 14 do 16 
hodin Strašidelným bálem s Klotyldou a Matyldou.  

Rozhodně doma nezapomeňte halloweenské masky, ty nejlepší budou odměněny. 
V 16:45 čeká na návštěvníky Ohňová show, a to přímo u plastiky oblasti Beringie, 
ve spodní části zoo, hned za expozicí tygrů.  
Vše završí od 17 do 18 hodin Lampiónový průvod v maskách, který se vydá se 
strašidelným průvodcem v 17 hodin od Beringie. 
  
Pokladny zoo budou v tento den otevřeny do 17 hodin. Z bezpečnostních důvodů 
prosíme návštěvníky, aby si na lampiónový průvod přinesli pouze lampióny 
elektrické. 
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Za kaštany volňásek do brněnské zoo! 
Volnou dětskou vstupenku do Zoo Brno získá každý, kdo v měsíci říjnu 
přinese do zoologické zahrady plný kbelík kaštanů. 1 kbelík = 1 dětská 
vstupenka.  
Volnou vstupenku získají „sběratelé kaštanů“ poté, co pracovnice pokladny 
zkontrolují množství a kvalitu kaštanů, ty nesmí být v žádném případě plesnivé. 
Všem, kteří se do sběru zapojí, předem děkujeme! 
 
Změna otvírací doby Zoo Brno 
Od října se v brněnské zoo změnila otevírací doba! S příchodem kratších dnů a 
chladnějšího počasí jsou brány zoo návštěvníkům otevřeny od 9.00 do 17.00 
hodin. Tedy o hodinu méně než v jarních a letních měsících. Poslední vstupenky 
si návštěvníci koupí v 16.00 hodin, poté jsou pokladny uzavřeny.  
 
Otevírací doba 
Listopad až únor  9.00 – 16.00 hod 
Březen a říjen   9.00 – 17.00 hod 
Duben až září   9.00 – 18.00 hod 
Poslední vstup do zoo je možný 1 hodinu před uzavřením areálu. 
 
Více informací: 
Lucie Kapounová 
tisková mluvčí  
tel: +420 608 738 325 
      +420 725 505 376  
e-mail: kapounova@zoobrno.cz 
www.zoobrno.cz 
 
 
 


