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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.               
 

 
 

Velmi teplý začátek roku v zoo 

 

Teplé počasí prvních lednových dnů přináší příjemné chvíle pro zvířata i pro 

návštěvníky brněnské zoologické zahrady. Zvířata jsou k vidění ve výbězích, jsou 

aktivní a v porovnání s předchozími lety se zvýšila i návštěvnost. Výjimkou jsou 

pouze medvědi kamčatští, kteří se uchýlili do vnitřních ubikací a odpočívají. 

 

Většina zvířecích obyvatel zahrady si teplé počasí posledních dnů opravdu velmi 
užívá a i návštěvníci se nechávají zlákat k procházce po Mniší hoře. Návštěvnost 
prvních lednových dnů letošního roku již v tuto chvíli dosahuje více než poloviny 
měsíční návštěvnosti z předchozích let /do 8. 1. 2014 navštívilo zahradu téměř 
1500 lidí/. Jen medvědi kamčatští /Jelizar, Kamčatka, Kuba a Toby/ se rozhodli 
odebrat k zimnímu odpočinku do zázemí a odpočívat, proto jsou v nejbližší době 
zrušena jejich komentovaná krmení. Kdy opět vyrazí do výběhu, záleží jen na nich. 
Nejnovějšími přírůstky v Zoo Brno jsou od 20. prosince tři lachtani medvědí – 
samec Sema a dvě samice Vafla a Čeburaška. Jestli jim zůstanou tato jména i 
v Brně, zatím není rozhodnuto. Velmi dobře se v novém domově aklimatizovali, 
jsou aktivní a již dnes jsou miláčky návštěvníků. Spolu s nimi obdrželi chovatelé 
také přesný rozpis jejich jídelníčku, dostávají kromě ryb i mořské plody /olihně a 
sépie/, které jsou pro ně obrovskou pochoutkou. V zázemí výběhu mají k dispozici 
bazének se slanou vodou. Zveme všechny, kteří ještě lachtany neviděli na vlastní 
oči, aby využili příznivého počasí a do zahrady vyrazili. 
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