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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.               
 

 
 
 
Jméno malé lední medvědici vybere tenistka Lucie Šafářová 
 
Už brzy se dozvíme jméno lední medvědice, kterou viděli už statisíce příznivců u 
nás i v zahraničí na internetu a která za poslední měsíc přilákala tisíce 
návštěvníků do brněnské zoologické zahrady. Křtiny proběhnou v sobotu 16. 
dubna v 11:00 a jméno oznámí slavná brněnská rodačka, loňská vítězka 
Australian Open a finalistka French Open Lucie Šafářová.    
 
Veterinární prohlídka na konci března ukázala, že mládě je samička a deset dnů 
pak lidé posílali své návrhy jmen na FB a e-mail Zoo Brno. Celkem přišlo 2800 
nápadů, ze kterých definitivní jméno vybere kmotra Lucie Šafářová a oznámí ho 
právě v den křtin. „Máme radost velkého zájmu veřejnosti i novinářů o medvědí 
slečnu. Naše video se dostalo i na takové zpravodajské servery jako jsou 
Dailymail.co.uk nebo Mashable.com. Od 27. března se na video na našem FB 
podívalo přes 415 tisíc lidí z celého světa,“ říká Michal Vaňáč, vedoucí útvaru 
vnějších vztahů. Sobota 16. dubna se na Mniší hoře ponese v duchu ledních 
medvědů. Na návštěvníky čekají komentovaná krmení, povídání o ledních 
medvědech, nejzajímavější videa z porodního boxu a autogramiáda slavné kmotry. 
Naše Středisko ekologické výchovy Hlídka připravilo v Dětské zoo program 
s názvem „Za mláďátky do zoo“, kde bude kvízová trasa pro menší i větší děti, 
zvířátkové tvoření a sladké odměny. V sobotu také zahájíme soutěž se společností 
FujiFilm „S Instaxem do zoo“ o zájezd do Legolandu. Děti si mohou vytvořit své 
vlastní fotoalbum a navštívit dílničku s medvědí tematikou. Nebudou chybět ani 
zástupci adoptivních rodičů HC Kometa Brno se stanovištěm hokejových 
dovedností a maskot ledního medvěda bude rozdávat dětem zmrzliny zdarma.  
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