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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 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.               
 

 
 
 

Mikuláš pro dětské onkologické pacienty v Zoo Brno 
 
Malí pacienti Kliniky dětské onkologie si i letos užijí Mikulášskou nadílku 
v brněnské zoologické zahradě a společně se zvířátky si připomenou blížící se 
Vánoce. V úterý 2. prosince 2014 se uskuteční v pořadí již 17. Mikulášská 
besídka. 
 
První část programu bude probíhat od 13:00 v přednáškovém sále správní budovy, 
kde děti a další hosty přivítá ředitel zoo Martin Hovorka. Vánoční atmosféru 
navodí sbor studentů pedagogické fakulty Masarykovy univerzity pod vedením 
Blanky Knopové zpěvem vánočních koled a divadlo Paravánek zahraje pohádku 
Vánočníček o čertovi Hudrabovi. „Velice si ceníme dlouhodobé spolupráce s paní 
docentkou Knopovou a jejími studenty a také spolupráce s doc. Hanou Horkou, 
která pomáhá při práci studentů s malými pacienty. Společně tak připravíme pro 
děti krásné odpoledne plné zážitků.“, říká Zuzana Sommerová organizátorka akce. 
Druhá část vánočního setkání se odehraje od 14:30 před expozicí Beringie, kam za 
dětmi přijde nejen Mikuláš, anděl a čert s dárečky. Chovatelé přivedou velblouda, 
poníka a lamy, které si budou děti moci samy nakrmit. Po Mikulášské nadílce se 
rozsvítí vánoční strom.  
 
Zoo Brno spolupracuje s Klinikou dětské onkologie Fakultní dětské nemocnice v 
Brně již od roku 1998. Celkem se od roku 1998 uskutečnilo přes 80 návštěv, 
kterých se zúčastnilo téměř 1400 dětí a doprovodem. Velkou zásluhu na 
organizaci návštěv onkologicky nemocných dětí má od samotného počátku univ. 
prof. MVDr. Dagmar Ježková, která svým citlivým přístupem pomáhá při hladkém 
průběhu všech akcí a přináší radost malým pacientům. Dík patří také pánům Aleši 
Jaroškovi a Pavlu Petrovi z cestovní kanceláře Al & Pa, kteří od roku 2005 vozí děti 
sponzorsky autobusem z nemocnice do Zoo Brno a vozí je po areálu zahrady.  
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Čtyřnásobnou matkou v šestnácti 
 
 
 „Cora je úžasná matka.“, řekl se slzami v očích hlavní chovatel ledních medvědů 
v moskevské Zoo, který podobně jako tisíce dalších lidí sledoval před dvěma lety 
přímý přenos z porodního boxu brněnské lední medvědice. Dnes slaví Cora 
šestnácté narozeniny a už se může pyšnit odchovem čtyř mláďat. 
 
Cora se narodila 27. listopadu 1998 v St. Petersburgu, její babička i matka pochází 
z Moskvy a zejména díky babičce, která byla zasloužilou matkou, je nositelkou 
velmi silných mateřských genů. V Brně přivedla na svět již čtyři mláďata, která pak 
pečlivě odchovala. Jeden sameček z prvního vrhu žije v Zoo Praha, druhý v Zoo 
Gelsenkirchen, samička Kometa z druhého odchovu je v Zoo Rostov na Donu a 
sameček Nanuk bude zanedlouho odjíždět do Zoo Nikolajev. „Cora přijela do Brna 
v roce 2000 jako třináctiměsíční mládě a už na ni ve výběhu čekal skoro stejně 
starý medvěd Umca. Nejprve se si na sebe docela bolestivě zvykali a Umca 
z tohoto seznamování občas vyšel i s nějakým šrámem, ale nakonec se z nich stal 
ideální rodičovský pár.“, říká ředitel Martin Hovorka. První páření chovatelé 
zaznamenali v roce 2003 a 2004, ale plodné bylo teprve to v roce 2005, kdy Cora 
porodila dvě mláďata, která nebyla životaschopná a stejná situace se opakovala i 
v roce 2006. 23. listopadu 2007 rodila Cora potřetí a na svět přivedla dva samečky, 
v historii českých zoo první úspěšně odchovaná dvojčata ledních medvědů. Po 
jejich odchodu do jiných zoo v únoru 2009 Cora vůbec nezabřezla a o rok později 
porodila jedno mládě, které žilo jen dva a půl dne. I v roce 2011 porodila dvě 
mláďata, z nichž jedno se narodilo mrtvé a druhé uhynulo několik hodin po 
porodu. S velkým napětím se očekával porod v roce 2012, který nakonec dopadl 
úspěšně, a to narozením dvou silných mláďat Komety a Nanuka, kteří 24. 
listopadu letošního roku slaví druhé narozeniny. Nanuk si je připomene v neděli 
30. listopadu při slavnostním rozsvěcování vánočního stromu v zoo a pro Kometu 
chystají ve stejný den narozeninovou oslavu v Rostově. Po odjezdu Nanuka do 
nového domova budou Cora a Umca opět spojeni do jednoho výběhu. 
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Strom pro zvířata rozsvítí Ilona Csáková 

 
V neděli 30. listopadu se již počtvrté rozsvítí vánoční strom pro zvířata 
v brněnské zoologické zahradě. Otevírací doba bude standardní a vstupné od 
13:00 dobrovolné. Hudební program proběhne na pódiu u Beringie, v Africké 
vesnici bude možné přispět na pomoc africkým sirotkům a ochutnat ghanskou 
kávu a čokoládu a vánoční strom rozsvítí zpěvačka Ilona Csáková.  
 
Poslední listopadová a zároveň první adventní neděle i letos přivítá návštěvníky ve 
sváteční atmosféře zoologické zahrady, umožní návštěvníkům setkat se s jejich 
oblíbenými zvířaty, vyzkoušet si výrobu svíček nebo vánočních věnců a nahlédnout 
do tajů kovářského řemesla. Labužníci si budou moci pochutnat na sladkých i 
slaných specialitách a v době předvánoční pomoci potřebným. „Letos bude našim 
hostem v Africké vesnici společnost Bwindi Orphans, která nabídne pravou kávu a 
čokoládu z Ugandy a také ručně vyrobené ozdoby ugandských žen. Zakoupením 
těchto výrobků nebo speciální poukázky tak mohou návštěvníci pomoci africkým 
sirotkům.“, říká marketingový specialista Marek Zona. Komentovaná krmení 
budou probíhat u lachtanů medvědích, velbloudů dvouhrbých, lemurů kata a u 
výběhu ledních medvědů budou moci děti popřát k narozeninám medvědici Coře 
a dvouletému Nanukovi. Program na pódiu před Beringií zaplní zpěv Akapella 
skupiny MINIMINY, děti z Tanečního studi a Ondrášek a dopní ho soutěž 
Koulovaná s medvědem. Po vystoupení Ilony Csákové se v 16:00 slavnostně 
rozsvítí sedmimetrový smrk pro zvířata v zoo, který i letos zoologické zahradě 
věnovaly Lesy města Brna.  
 
Děti, které v období od 25. 11. do 24. 12. přinesou vlastnoručně vyrobenou 
vánoční ozdobu, mají v ten den vstup do zoo zdarma.  
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