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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.               
 

 
 

Cora po třech letech opět porodila 
 
Lední medvědice Cora z brněnské zoologické zahrady porodila o víkendu jedno mládě. 
Porodní box je monitorován kamerou a podle zvukových i pohybových projevů 
medvíděte je prognóza úspěšného odchovu příznivá. Z bezpečnostních důvodů bude 
v nejbližších týdnech uzavřena cesta kolem výběhu ledních medvědů. Cora porodila 
první dvě životaschopná medvíďata v roce 2007 a další dvě v roce 2012. Aktuální 
informace a první videa z porodního boxu budou k dispozici na tiskové konferenci ve 
čtvrtek 26. listopadu 2015 v 11:00. 
 
Tisková konference Zoo Brno se uskuteční ve čtvrtek 26. listopadu 2015 v 11:00 
v restauraci U Tygra v areálu zahrady. 
 
Témata: 
 
-              První zprávy z porodního boxu lední medvědice Cory /video/ 
-              Zoo nekuřácká a další plány na rok 2016 /hostem bude náměstek primátora 
města Brna Martin Ander/ 
-              Adventní akce 
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