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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.               
 

 
 
 
Prvňáčci jdou prvního září do brněnské zoo zadarmo! 
 
Brno, 31. 8. 2011 – volný vstup do brněnské zoo mají 1. září děti, které 
jdou ten den poprvé do školy. Zoologická zahrada v Brně tak chce 
prvňáčkům zpříjemnit náročný den, kterým odstartují svoji „školní éru“.  
 
Děti se mohou těšit na řadu atrakcí, například komentované krmení zvířat, jízdu 
na ponících nebo dětskou zoo. Tady na ně čeká nejen plný dvorek domácích 
zvířek, ale také velké množství průlezek, skákadel a houpaček, kde si mohou po 
škole doslova a do písmene „zařádit“.  
 
Rozpis komentovaného krmení 
10.00 - 10.15     Medvěd kamčatský - Beringie 
11.00 - 11.15      Zvířata Safari 
11.45 - 12.00     Šimpanzi 
12.15 - 12.30     Surikaty 
15.00 - 15.15 Pekari 
15.30 - 15.45 Tamarín žlutoruký 
 
 
Vzácným dvojjazyčníkům se daří dobře! 
 (dvojjazyčník warenův) 
 
Ve středu 24. srpna se v zoo v Brně narodila mláďata dvojjyzyčníka.  Jde o 
kriticky ohrožený druh plazů, který je v Evropě vidění jen v několika málo 
zoologických zahradách, včetně brněnské zoo.  
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Právě v Brně se podařilo odchovat celkem 24 mláďat, která už v této chvíli sama 
přijímají potravu a daří se jim dobře. Mláďata se živí mini cvrčky a většinu dne 
odpočívají tak, že jsou zavrtaná do speciálního substrátu.  
Co bude s mladými dvojjazyčníky dál se uvidí nejdříve za půl roku, s největší 
pravděpodobností ale poputují do jiných zoologických zahrad. 
 
Dvojjazyčníci obývají ve volné přírodě prostorově omezenou lokalitu (asi 100 km 
čtverečních) listnatých lesů na severu Haiti a Dominikánské republiky. Velikost 
populace těchto ještěrek je v současnosti odhadována pouze na několik desítek 
jedinců, dá se tedy říct, že jsou na pokraji zániku. Ve své domovině je totiž 
tento plaz pronásledován lidmi, kteří věří v jeho jedovatost. Dvojjazyčníci jsou 
údajně dodnes používáni i k rituálům voodoo. 
 
 
Příměstské tábory v Zoo Brno 
 
Příměstské tábory v brněnské zoo mají svou dlouholetou tradici. Letošní 
prázdniny využilo nabídku příměstského tábora v brněnské zoo 189 dětí, které 
byly rozděleny celkem do 7 turnusů.  Děti se v rámci programu seznámily se 
zoologickou zahradou, účastnily se pozorování zvířat, sportovních i 
společenských her, absolvovaly celodenní výlet a zkusily si zajímavé zoo-kvízy.  
 
 
www.facebook.com/zoo.brno 
Na facebookové stránce Zoo Brno se každý den dozvíte, co nového se v zoo 
děje. Přidáváme nově i kategorii „SEZNAMKA“, kde se každé pondělí ráno 
objeví nový článek o jednom ze zvířat brněnské zoo. Které zvíře to bude, to 
vyberou sami fanoušci stránky www.facebook.com/zoo.brno 
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Více informací: 
Lucie Kapounová 
tisková mluvčí  
tel: +420 608 738 325 
      +420 725 505 376  
e-mail: kapounova@zoobrno.cz 
www.zoobrno.cz 
 
 
 
 


