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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 spolu se 
Stanicí mladých přírodovědců 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.               
 

 

 
Ptačí den pro školáky a pro nositele ptačího příjmení 
1. duben 2014, 9:00 – 12:00 
 
Soutěž „Den ptactva pro školy“. V letošním roce se uskuteční 1. dubna a v tento 
den budou mít vstup zdarma nejen soutěžící školáci s doprovodem, ale také 
všichni nositelé ptačích příjmení. Předem přihlášená čtyřčlenná družstva druhého 
stupně základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií s doprovodem 
mají sraz v 9:15 v promítacím sále správní budovy. Z každé školy se může 
soutěžního klání zúčastnit jedno družstvo a šanci přihlásit se mají školáci až do 
konce března, a to na adrese bochnickova@zoobrno.cz. Procházka zahradou 
spojená se soutěžním kvízem rozhodne o vítězích, ti pak dostanou diplom a malý 
dárek. Soutěžit se bude do 12:00. Ve stejný den mohou přijít oslavit Den ptactva 
do zoologické zahrady také všichni Špačkové, Datlové, Slavíci a Drozdi – tedy 
nositelé ptačích příjmení. Celé úterý 1. dubna budou mít vstup do zahrady 
zdarma.  
 
Velikonoční pondělí aneb pomlázka v zoo 
21. duben 2014, 9:00 – 18:00 
 
Zábavná soutěž pro nejmenší s názvem „Hledej vejce“, velikonoční stezka pro 
školáky, pohádka pro všechny, jarní zoomimina a komentovaná krmení oblíbených 
zvířat – to vše v jarně vyzdobené zoo na Velikonoční pondělí. 
 
Oslavy Dne Země v Zoo Brno 
26. duben 2014, 13:00 – 17:00 
 
Od 13:00 do 17:00 hod. si mohou malí návštěvníci zoo u příležitosti Dne Země 
zasoutěžit na několika stanovištích v areálu zoo. Soutěže pro ně připravili studenti 
Provozně ekonomické fakulty Mendelovy Univerzity v Brně. V rámci akce 
proběhne vyhlášení vítězů výtvarné a literární soutěže ke kampani Evropské 
asociace zoologických zahrad - Od pólu k pólu. Pravidla soutěže naleznete na 
http://www.zoobrno.cz/pro-deti-a-skoly/souteze 
 
Od 1. Dubna máme otevřeno od 9:00 do 18:00, poslední vstup v 17:00 
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Poslední týden s Kometou 

 
Samička ledního medvěda Kometa odcestuje do Zoo v Rostově na Donu ve 
čtvrtek 3. dubna. Návštěvníci mají poslední týden na to, aby se s ní přišli 
rozloučit a viděli brněnskou medvědí rodinku pohromadě. Speciální rozlučkové 
komentované krmení proběhne v sobotu 29. března v 11:00 za účasti zástupců 
adoptivních rodičů z HC Kometa Brno.  
 
Komentovaná krmení budou probíhat celý víkend a v pondělí ve stejném čase, tj 
v 11:00. Ve čtvrtek 3. 4. v poledne Kometu naložíme do přepravní bedny, kam se ji 
chovatelé budou snažit dostat bez uspávacích prostředků. „Věřím, že se nám 
podaří Kometu nalákat do bedny na její oblíbený rybí tuk a nebudeme ji muset 
usapat, to je pro zvíře vždy velmi nepříjemné.“, říká chovatel Jaroslav Jasínek. 
Medvědice nyní váží cca 100kg a bude převezena v menší přepravní bedně, což jí 
umožňuje cestovat běžným letadlem bez více přestupů, kdy by se doba přepravy 
protáhla až na tři dny. Na pražské letiště bude odpoledne dopravena autem, 
odlétat z Letiště Václava Havla bude ve večerních hodinách a cesta do Rostova na 
Donu trvá necelé tři hodiny. Od 4. 4. 2014 bude jejím novým domovem tamní 
zoologická zahrada, která v minulém roce postavila pro lední medvědy novou 
expozici připravenou i pro odchov ledních medvíďat. „Kometa bude pohlavně 
dospělá přibližně v pěti letech, zatím tedy bude žít samostatně. Rostovští 
chovatelé do ní vkládají velké naděje na založení nové chovné linie.“, říká ředitel 
Martin Hovorka. Její bratr Nanuk zatím zůstává s matkou Corou v Brně, odjet by 
měl na konci léta do ukrajinského Nikolajeva. 
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Mravenečník bude roztomilým sousedem varana 
 
Od včerejšího odpoledne je sousedem varana komodského v Tropickém 
království Zoo Brno samec mravenečníka čtyřprstého. Jedenáctiletý Jaris se 
narodil v Zoo Dortmund a od roku 2008 žil v Zoologické zahradě v Olomouci, kde 
mravenečníky úspěšně odchovávají. Věříme, že pro svůj zjev i chování se stane 
miláčkem návštěvníků. 
 
Jaris je již několikanásobným otcem i dědečkem a své potomky má nejen 
v Dortmundu a v Olomouci. V Brně bude mít zajímavého spolubydlícího a 
nebezpečného souseda - od příjezdu je společně s hlodavcem kuandu ve společné 
expozici, která sousedí s teráriem vzácného varana komodského. Mravenečník se 
krmí vařeným drůbežím masem, ovesnými vločkami, banány a vaječnými žloutky. 
„Zatím je soužití kuandu a Jarise bezproblémové, vypadá to, že si budou 
rozumět.“, říká chovatel Michal Balcar. 
Mravenečník čtyřprstý (Tamandua tetradactyla) zvaný též tamandua nebo 
mravenečník stromový je druh mravenečníka z Jižní Ameriky. Je to samotářské 
zvíře, vyskytující se v mnoha stanovištích od tropických deštných lesů po suché 
savany. Živí se termity, mravenci a včelami. Má velmi silné drápy, které používá k 
rozbití hmyzích hnízd nebo k obraně. Tamandua je středně velký mravenečník s 
délkou těla a hlavy v rozmezí 34– 88 cm. Jeho chápavý ocas je na konci holý a 
dlouhý 37–67 cm. Dospělí váží 1,5 až 8,4 kg. Rozdíly ve velikosti samce a samice 
jsou nepatrné. Při lovu mrvenečníci doslova kmitají jazykem - za minutu ho dokáží 
vysunout až 150x.  
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Tygřice Satu má deset let a ve vedlejším výběhu nového samce 
 
Tygřice Satu, která je v brněnské zoo od roku 2005 oslavuje 27. března deset let. 
Prvním narozeninovým dárkem je nový partner Dandys, který je v Zoo Brno od 
minulého týdne. Další dárky v podobě syrového kozího masa dostane desetiletá 
tygřice před zraky novinářů a návštěvníků. 
 
Satu je pověstná tím, že zatím nepřijala žádného samce jako potencionálního otce 
svých mláďat. Harmonizace páru je přitom u všech zvířecích druhů zásadním 
předpokladem. Od svého příjezdu do Brna se v jejím sousedním výběhu vystřídali 
čtyři samci. Naposledy to byl tygr Dua, který odjel na začátku března do zoo 
v Anglii. Nový potencionální partner pro Satu - dvouletý tygr Dandys z varšavské 
zoo - pohlavně dospěje až za dva nebo tři roky, zatím budou žít v oddělených 
výbězích. Desáté narozeniny oslaví tygřice před zraky novinářů ve čtvrtek 27. 3. a 
s návštěvníky zoo pak v sobotu 29. 3. Ve 13:00 při speciálním komentovaném 
krmení. „Připravili jsme „masový dárek“ i pro Dandyse, který je zatím velmi plachý, 
ve výběhu se moc neukazuje a pro žrádlo si chodí až téměř za tmy, kdy je 
v zahradě úplný klid.“, říká chovatel Milostav Walter. 
 

 
 
Monika Brindzáková 
tisková mluvčí  
Zoo Brno a stanice zájmových činností 
725 505 376 
brindzakova@zoobrno.cz 
www.zoobrno.cz 
 


