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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.               
 

 
 
 
Medvědí slečna dostala jméno NORIA 
 
Dnes dopoledne pokřtila tenistka Lucie Šafářová brněnskou lední medvědí 
slečnu a dala jí jméno NORIA. Je to jméno inspirované finským románem 
s tematikou globálního oteplování a Lucie ho vybírala ze čtyřiceti nejkrásnějších 
návrhů fanoušků ledních medvědů. 
 
Brněnská rodačka, loňská vítězka Australian Open a finalistka French Open Lucie 
Šafářová jako kmotra také nakrmila lední medvědy speciálními ledovými dorty a 
popřála malé samičce i brněnské zoo hodně spokojených návštěvníků. „Jsem 
pyšná na to, že jsem mohla pokřtít tak vzácné zvíře, jako je lední medvěd. Setkala 
jsem se s chovateli, kteří se o zvířata v brněnské zoo starají, měla jsem možnost 
nakrmit medvědy, lemury a žirafy a budu mít na dnešní den opravdu krásné 
vzpomínky,“ řekla kmotra Lucie Šafářová.  Mezi přítomnými hosty, kteří se 
účastnili křtu a pozdravili návštěvníky Zoo Brno, byla i ministryně školství Kateřina 
Valachová a primátor města Brna Petr Vokřál. Autorkou návrhu jména Noria je 
Lenka Škutilová, která nám napsala: „Krásné jméno pro tuto medvědí princeznu by 
bylo Noria, což je hrdinka románu Strážkyně pramene od finské spisovatelky Emmi 
Itäranta, jejíž svět podlehl zkáze jménem globální oteplování, jako se v současnosti 
děje i s životním prostředím ledních medvědů.“ Na autorku čeká pozvání do 
brněnské zoo. Na dopolední program dorazilo do zoo 2300 návštěvníků.  
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