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Lední medvědice Cora bude s medvíďaty do venkovního výběhu vypuštěna oproti
avizovanému konci března či začátku dubna již v nejbližších dnech. Další aktuální
informace obdržíte na tiskové konferenci Zoo Brno 21. 2. 2008.
15 000 000 návštěvník Zoo Brno poletí na Bali
V nejbližších dnech či týdnech se v brněnské zoo očekává již 15 000 000 návštěvník. Ten spolu s jedním
dospělým a jedním dítětem obdrží hodnotnou cenu – letecký zájezd na Bali. Cenou útěchy pro 15 000 001
návštěvníka budou hodinky ROTAX, které věnovala firma Zlatá růže CZ, s.r.o. Cenu na Bali věnovaly
společnosti STEL-INVEST, s.r.o., TOPIL, s. r.o., OKNO-komplet, s.r.o., ELKAT, a.s., Jiří Barák, Luděk
Fadrhonc. K 31. 1. 2008 brněnskou zoo doposud navštívilo 14 983 681 návštěvníků.
Tradiční ples Zoo Brno
Již 8. zoobál ve stylu country se koná 29. 2. 2008 v prostorách restaurace Bohéma v budově Janáčkova
divadla. Hlavním partnerem večera je Vesternové městečko Šiklův mlýn. Hostem večera bude Laďa
Kerndl, o hudební program se postará Country kapela Noví kaskadéři, které před půlnocí vystřídá Pavel
Helán s doprovodnou skupinou. Půlnoční kankán je v režii tanenční skupiny Abanico. Překvapením pro
návštěvníky bude nepochybně možnost vyzkoušet si svou odvahu na elektrickém býků. 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 a vstupenky jsou slosovatelné. Mezi výhrami je např. i potapěčský kurz, mobilní
telefon, hodinky ROTAX, volné vstupy do zoo, divadel, dárkové balíčky atd.
Jarní provoz Zoo Brno
V měsíci březnu a měsíci říjnu je zoo otevřena od 9.00 do 17.00 hod, od dubna do září od 9.00 do
18.00 hod., v listopadu až únoru od 9.00 do 16.00 hod. Vstupné zůstává po celý rok stejné, tj. dospělí
zaplatí 70 Kč, děti do 15 let, senioři a studenti 40 Kč.
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Zoo Brno, která má za sebou více jak půlstoletí existence, nabízí návštěvníkům na ploše 65 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.

