
                                                                                                                              TISKOVÁ ZPRÁVA                                                                                                                                    

Strana 1 / 1 

 

   www.zoobrno.cz           zoo@zoobrno.cz                                                                   27.8. 2015 

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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.               
 

 

 

Den v zoo věnovaný adoptivním rodičům 

Zoologická zahrada Brno jako každý rok i letos uspořádá v neděli 30. srpna 
zábavné odpoledne pro adoptivní rodiče zvířat. V programu se objeví atraktivní 
komentovaná krmení, historický šerm, bublinkový klaun i známé osobnosti z řad 
herců a sportovců. 

Kromě tanečních a hudebních vystoupení na pódiu u Dětské zoo je od 13:00 
naplánováno komentované krmení vlků arktických spojené s křtem tříměsíční 
vlčice Lily. Kmotrem bude herec Igor Ondříček a noví adoptivní rodiče, společnost 
SPP. Ve 14:00 proběhne na Safari u Africké vesnice komentované krmení žiraf 
věnované žirafě Taziyah, která odjíždí příští týden do Mnichova. Rozloučit se s ní 
dorazí i její kmotra, bývalá basketbalová reprezentantka a kamarádka Zoo Brno 
Ivana Večeřová. „Jsem rád, že můžeme touto cestou poděkovat všem příznivcům 
naší zoo z řad firem, různých zájmových organizací i jednotlivcům. Věřím, že si i 
letos svůj den na Mniší hoře užijí,“ řekl ředitel Zoo Brno Martin Hovorka. Adoptivní 
rodiče mají v tento den vstup do zoo zdarma, ale program bude přístupný i 
běžným návštěvníkům. 

PODIUM 

14:00 – 14:15 Noví Kaskadéři 

14:15 – 14:40 folklorní soubor Vinohraďánek 

14:45 – 15:00 Orlí tanec + mistrovské práskání bičem (Hokoka Blaketu) 

15:00 – zdravice ředitele MVDr. Martina Hovorky, Ph.D 

15:05 – 15:25 historický šerm (SHŠ Přemyslovci) 

15:25 – 15:40 folklórní soubor Jánošíček 

15:40 – 16:00 bublinkový klaun Divadlo Koráb 

16:00 – 16:15 Noví kaskadéři 

16:15 – 16:20 dog dancing Kateřina Vašíčková 
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16:20 – 16:30 Noví kaskadéři 

16:30 – 17:00 kejklíř Čabík  

17:00 – 17:15 Mimi fortunae 

17:15 – 17:30 Noví Kaskadéři 

INDIÁNSKÉ TÝPÍ 

11:00 hod, 13:00 a 16:00 Hokoka Blaketu: Svěcení týpí, Válečný tanec, Stvoření 
indiána, Lovecký tanec v maskách, Lovecký tanec s dětmi, Souboj na život a na 
smrt 

PŘED AFRICKOU VESNICÍ 

9:00 – 17:00 

Šiklův mlýn - hod tomahawky 

 

 

Monika Brindzáková 

tisková mluvčí  

Zoo Brno a stanice zájmových činností 

725 505 376 

brindzakova@zoobrno.cz 

www.zoobrno.cz 
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Fáben si musel dárek rozbalit sám 

Nejstarší obyvatel brněnské zoo, šimpanz Fáben, oslavil ve čtvrtek 27. srpna své 
36. narozeniny. Popřát mu přišla nejen jeho chovatelka, ale také novináři a ke 
gratulaci se připojily i kamarádky Gina a Mary. Za odměnu jim dal Fáben 
ochutnat z pečlivě zabaleného narozeninového překvapení. 

Fáben se narodil v roce 1979 ve Švédsku, odtud pak společně se samicí Nymbou 
putoval přes Lipsko, Bratislavu a Bojnice a v roce 1996 dorazil do Brna. V Brně 
nahradil uhynulého samce Filipa a dělal společnost samicím Pegy a Dady. „Fáben 
sice není chovný samec, ale je to nekonfliktní a pohodové zvíře. Taky je velmi 
vděčný strávník. Největší radost mu udělají banány, ale taky třeba cibule nebo 
pórek. A taky má rád, když ho drbu na zádech,“ říká chovatelka Mariana Hubíková. 
Od roku 2012, kdy uhynula poslední stará samice, zůstal v expozici sám, a proto 
mu byly v roce 2013 vybrány nové šimpanzí společnice Gina a Mary, které přijely 
ze Zoo Plzeň. Protože na rozdíl od předchozích samic jsou Gina a Mary mírnější 
povahy, dokázal si Fáben za dva roky společného soužití vybudovat docela silnou 
roli vůdce skupiny.  
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Žirafa Taziyah zamíří do Mnichova 

Žirafí skupina brněnské zoologické zahrady se příští týden rozloučí s dvouletou 
samicí Taziyah, která bude v Zoo Mnichov v ryze dámské společnosti žiraf 
z různých koutů Evropy.  

Historicky prvními žirafami v brněnské zoo byl v roce 1976 pár žiraf 
Rothschildových z Prahy. Chov žiraf síťovaných začal v roce 1987příchodem březí 
samice Valiky ze Zoo Dvůr Králové. V současnosti tvoří skupinu šestiletý chovný 
samec Toník původem z Kolína nad Rýnem, tři chovné samice Tosha /2006, Dvůr 
Králové/, Tabita /2010, Brno/ a Janette /2001, Dvůr Králové/. V posledních dvou 
letech jsme byli úspěšní v odchovu mláďat: rok 2013 se narodila Taziyah, v roce 
2014 Naomi a Timon. „V současnosti se Taziyah blíží k dospělosti, a proto jsme jí 
museli hledat nový domov. Na základě doporučení koordinátora EEP programu 
chovu žiraf síťovaných byla vybrána Zoo Mnichov,“ řekla kurátorka savců Zoo Brno 
Miroslava Friedman. Příprava na odjezd z Brna začala už v červenci, kdy byly 
Taziyah odebrány vzorky krve ke kontrole zdravotního stavu a způsobilosti 
k transportu. Převoz žirafy zajistí přepravce, který má dlouholeté zkušenosti 
s transporty afrických kopytníků. Vzhledem k početné populaci žiraf síťovaných 
evropské zoologické zahrady stále častěji sestavují výhradně samičí expoziční 
skupiny, aby se zamezilo dalšímu rozmnožování a s tím spojenými problémy 
s umisťováním mláďat. Součástí takové skupiny bude v Mnichově i naše žirafa 
Taziyah.  
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Mniší hora a 1000 mil pro jeden cíl  

Areál zoologické zahrady si vybrali jako místo pro cílovou pásku pořadatelé 
charitativní štafety „1000 mil pro jeden cíl“. V neděli 6. září zde ukončí 1600 
kilometrů dlouhý běh československých vlčáků s jejich chovateli, který startuje 30. 
srpna v Košicích. Výtěžek této akce bude věnován nadaci Krtek. Návštěvníci Zoo 
Brno budou svědky doběhu posledního psího závodníka, pro děti bude připraven 
doprovodný program s nadací Krtek a s Klubem chovatelů československých 
vlčáků.  

Běh zoologickou zahradou 

Zoo Brno se rozhodla uspořádat v sobotu 19. září nultý ročník Běhu zoologickou 
zahradou. Zázemí a veškerý servis pro závodníky bude zajišťovat profesionální tým 
Rungo.cz a zoologická zahrada připraví celodenní doprovodný program pro rodiny 
běžců a ostatní návštěvníky. Záštitu nad celou akcí převzal primátor statutárního 
města Brna Petr Vokřál, který celý závod slavnostně odstartuje v 11:00 před 
Beringií. Pozvání na závod přijali také fotbalista Petr Švancara, herec Dalibor 
Gondík a ve startovním poli se objeví i zástupci Městské policie Brno, Krajského 
ředitelství JMK PČR, jihomoravských hasičů, Armády spásy, brněnské hvězdárny, 
Komety Brno a dalších partnerů Zoo Brno. Celý den budou probíhat zajímavá 
komentovaná krmení zvířat s tématikou „zvířata v pohybu“. Rodiny s dětmi se 
budou moci zúčastnit zábavných rodinných běhů a štafet. Ve spolupráci s několika 
brněnskými sportovními kluby budou v areálu zahrady k dispozici atraktivní 
sportovní trenažéry. Od 13:00 bude na pódiu u Dětské zoo vyhlášení výherců běhu 
a předání cen, hrát bude kapela Kanci paní nadlesní a těšit se můžete také na 
taneční vystoupení a ukázky karate. Propozice k hlavnímu závodu najdete na: 
http://rungo.idnes.cz/craft-rungo-beh-brnenskou-zoo-propozice-fdk-
/behani.aspx?c=A150615_110150_behani_ura. Trasa měří 7,3 km. 

 


