
Mláďata v přírodě většinou pomoc nepotřebují Při procházce přírodou v okolí Brna 
narazíme na řadu živočišných druhů. Ze vzácnějších druhů ptáků jsou to například čáp černý, volavka 
popelavá, kavka obecná, poštolka obecná, krahujec obecný, holub hřivnáč a vlha pestrá, ze savců 
například jezevec lesní, bobr evropský, kuna skalní a některé druhy netopýrů, mezi nimiž se může 
objevit i netopýr Saviův, jehož první nálezy na území České republiky byly učiněny před několika lety 
právě v našem regionu. Za objev tohoto vzácného druhu vděčíme občanům, kteří nalezené netopýry 
zanesli do sídla ekologického institutu Veronica na Panské ul. č. 9 v Brně či do Zoo Brno, která 
netopýry, pokud nepotřebují veterinární zásah, předává Přírodovědecké fakultě Masarykovy 
univerzity.  

Chvályhodný zájem veřejnosti o zvířata v naší přírodě však může mít i stinné stránky. 
K chybám dochází hlavně v jarním období. Lidé často narazí na mládě, které se jim zdá  opuštěné. 
Vyjmutí takového tvora z jeho přirozeného prostředí mu ale může jen uškodit; v takových případech 
platí zásada Nic nedělat – pokud ovšem není zvíře zraněné.  

Když někdo najde zraněné zvíře, které je plaché a před člověkem prchá, měl by zavolat 
odborníky ze zoo (721 235 232), z Veroniky (542 422 750) či z brněnského Ptačího centra (543 239 
396 nebo 602 542 228). Ve večerních a nočních hodinách se může obrátit na pohotovost veterinární 
fakulty (729 100 605). Platí zásada, že zoo přijímá savce a z příslušníků ostatních skupin jen ty, kteří 
nepotřebují veterinární zásah, Veronica přijímá netopýry, plazy a obojživelníky, Ptačí centrum 
samozřejmě ptáky. Nepohyblivé zraněné zvíře může nálezce do zmíněných institucí sám dopravit. Měl 
by s ním manipulovat jen v rukavicích či přes papír nebo textil, dotyk holou rukou zraněného 
živočicha stresuje. 
 
 
Narodil se takin Mládě takina indického, vzácného sudokopytníka z Himálaje, se v brněnské 
zoo narodilo 4. 5. 2007. Je to v pořadí již čtvrtý takin narozený v Brně. V brněnském výběhu žije od 
30. dubna 2003 s rodičovským párem jeho nejstarší dcera. Sameček narozený v květnu 2005 bohužel 
uhynul po vnitřním zranění, jehož původ se nepodařilo zjistit. Zhruba před rokem (6. března 2006) se 
narodila další samička. Poslední mládě je sameček. Přes den se pohybuje ve výběhu s matkou, ta má 
však letos málo mléka, a tak v noci chovatelé mládě přikrmují. Jelikož takini po měsíci života začínají 
přijímat i rostlinnou potravu, proběhne snad umělý odchov hladce. 

Takin, který váží až 400 kg, připomíná pižmoně či malého bizona. Divoká populace v 
současné době čítá jen asi 5000 jedinců. I v zoo se takinové vyskytují zřídka, vzácné jsou i jejich 
odchovy v zajetí, v Evropě se to zatím podařilo jen v pěti zahradách. Zoo Brno chová takiny od roku 
1999, kdy získala pár z berlínského Tierparku. U nás takina indického chovají zoologické zahrady v 
Praze a Brně, takini v liberecké zoo patří k poddruhu takin zlatý. 
 
Chov losů úspěšně pokračuje Chov losů evropských započal v brněnské zoo v roce 
2000 příchodem samce samce Fredyho ze Zoo Chomutov, později se k němu přidružily samice Jitka 
ze švýcarské Zoo Langenberg a Sylva ze Zoo Suhl v Německu. Letos to bylo již potřetí za sebou, kdy 
chovné samice porodily mládě, starší se narodilo 10. 5., mladší 15. 5.  Losi, největší příslušníci čeledi 
jelenovitých, obývají severní Ameriku a severní Eurasii. Jsou to samotáři, do menších skupin se 
shlukují jen za tuhých zim. Samice doprovázejí mláďata do doby, než opět porodí. Dříve žili i ve 
střední Evropě, poslední los v českých zemích byl uloven roku 1570. Po druhé světové válce začali na 
naše území migrovat losi ze severního Polska, menší populace se ustálily na Třeboňsku a na Šumavě. 
 
 
Totemy – indiánské symboly  Takový je název výstavy fotografií, která bude zahájena 
dnes v 17.30 hod. ve sklepení Stálé akvarijní výstavy za přítomnosti rady kanadského velvyslanectví 
v Praze Yvona Turcotta. Na vernisáži promluví i šéf pořádající Společnosti přátel Kanady a rozhlasové 
stanice Canada International (RCI) Stanislav Dvořák. Autory vystavených snímků jsou kanadští 
fotografové českého původu Milan Dvořák a Ivan a Draha Neveselí, kteří fotografovali totemy 
v kanadských muzeích, skansenech a na kanadských veřejných prostranstvích. Výstava je premiérová, 
v Brně potrvá do 1. 7. 2007 a pak bude cestovat po dalších českých městech. 



Společnosti přátel Kanady a RCI byla založena v roce 1990 v Telči, ale posluchači českého a 
slovenského vysílání kanadského rozhlasu se začali sdružovat již před sametovou revolucí. Společnost 
spolupracuje s kanadskou ambasádou v Praze, s redaktory RCI, Českým a Slovenským sdružením 
v Kanadě, Komenského institutem v Montrealu a s odborem krajanských styků českého ministerstva 
zahraničí. Za dobu 15 let své existence uspořádala řadu besed a výstav o České republice v Kanadě a o 
Kanadě v České republice, některé z nich byly doprovázeny beneficí ve prospěch postižených dětí. 
 
 
Akce pro veřejnost chystané na konec května 
 
ZVÍŘÁTKA TAKÉ NEKOUŘÍ – BRNO, ZDRAVÉ MĚSTO                       26. 5. 2007 
Program na pódiu U Velblouda: 
11.00 - 16.00  - Country kapela Noví kaskadéři, country předtančení Abanico, moderuje 
Pavel Štěpánek 
14.30 - Brněnské písničkové Tetiny Matylda a Klotylda 
20.30 - 23.00 -  večerní prohlídka zoo (pokladny otevřeny od 09.00 do 22.30) 
 
DEN DĚTÍ SE ZOO BRNO                27. 5. 2007 
Program na pódiu U Velblouda: 
11.00 - country kapela Noví kaskadéři 
11.20 – propagace kampaně Chraňme Madagaskar 
11.30 - country kapela Noví kaskadéři 
12.00 - divadlo Koráb: Kocour v botách 
13.00 - country kapela Noví kaskadéři 
13.20 - country předtančení Abanico 
13.30 - country kapela Noví kaskadéři 
13.50 - country předtančení Abanico 
14.00 - country kapela Noví kaskadéři 
14.30 - Bob Frídl a Aťka Bednářová 
15.00 - Zemanovo dřevěné divadlo  
 
 
                                                                                                                                          Eduard Stuchlík 


