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Tradiční ples Zoo Brno bude 29. 2. 2008

Již 8. Zoobál – tradiční ples ve stylu country - pořádá brněnská zoo 29. 2. 2008 v prostorách
restaurace Bohéma v budově Janáčkova divadla. Hlavním partnerem večera je Vesternové městečko
Šiklův mlýn. Hostem plesu bude Laďa Kerndl, o hudební program se dále postará country kapela
Noví kaskadéři, které před půlnocí vystřídá hudební skupina Pavla Helána. Půlnoční kankán bude v
režii tanečního sdružení Abanico. Překvapením pro návštěvníky bude nepochybně možnost vyzkoušet
si svoji odvahu a výdrž při jízdě na elektrickém býku.
Vstupenky v ceně 350 Kč je možné zakoupit v Zoo Brno a v prostorách Stálé akvarijní výstavy na
Radnické ulici 6. V ceně vstupného je večeře, vstupenky jsou slosovatelné a vyhrát můžete mj. i
potapěčský kurz.

Zoo Brno má novou chovnou skupinu vlků arktických

Díky dlouhodobému úsílí chovatelského
týmu brněnské zoo se podařilo pro
brněnskou zoo získat samce vlka arktického,
který byl do Brna dopraven 21. 12. 2007.
Ćtyřletý vlk pochází z maďarské zoo v Sóstó
a spolu se dvěma brněnskými vlčicemi
vytváří novou chovnou skupinu. Brňané se
tak v jarních měsících mohou těšit na
očekávaná vlčata, která se spolu s ledními
medvíďaty jistě stanou častým cílem návštěv
malých i velkých milovníků zvířat. V
souvislosti s plánovaným odchovem vlka
arktického se v současnosti v zoo realizuje i
úprava výběhu a ubikací vlků tak, aby byly
podmínky
pro
jejich
odchov
co
nejoptimálnější.
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Návštěvnost brněnské zoo v roce 2007 opět vzrostla

Bilance počtu návštěvníků brněnské zoo se v roce 2007 oproti roku 2006, kdy zoo navštívilo 229 902
tisíc občanů, zvýšila na 252 387 platících návštěvníků. Jde o zatím nejvyšší počet návštěvníků
bněnské zoo od roku 1990.
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Zoo Brno, která má za sebou více jak půlstoletí existence, nabízí návštěvníkům na ploše 24 hektarů jedinečnou příležitost setkat se s cca osmi stovkami zvířat přibližně
200 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 zábavním střediskem plným fauny a flóry. Je také výzkumným 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 záchranné 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.

