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LEDNÍ MEDVÍĎATA HLEDAJÍ SVÁ JMÉNA
Zoo Brno vyzývá nejširší veřejnost, aby se zapojila do pojmenování páru ledních medvíďat, která se
v brněnské zoo narodila v listopadu loňského roku. Podle mínění
zoologů se s největší pravděpodobností jedná o samečka a
samičku. Návrhy jmen mohou lidé zasílat písemně na adresu zoo
(Zoo Brno, U zoologické zahrady 46, 635 00 Brno), na její e-mail
(zoo@zoobrno.cz), zatelefonovat na číslo 546 432 311, případně
své návrhy vhodit do schránek k tomuto účelu připravených u
pokladen zoo. Návrhy jmen mohou občané zasílat od 3. 4. do 17.
4. 2008. Od 18. 4. do 30. 4. 2008 budou navržená a zveřejněná
jména hlasovatelná na webových stránkách Zoo Brno
(www.zoobrno.cz). Jmény s nejvyšším počtem hlasů pak budou
medvíďata slavnostně pokřtěna. Při rovnosti hlasů rozhodne
mezi vítěznými jmény los. Křest medvíďat se uskuteční (termín
bude upřesněn) za účasti osobností politického a kulturního
života, včetně zástupců sponzorů a médií. Všichni navrhovatelé vítězných jmen získají volnou
rodinnou vstupenku.

PTAČÍ DEN

V úterý 1. dubna se v Zoo Brno uskutečnil „Ptačí den pro školy“. Této soutěže, která prověřovala zábavnou
formou znalosti ptačí říše, se zúčastnila čtyřčlenná družstva druhého stupně brněnských základních škol a
odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. V letošním roce soutěžilo celkem 19 družstev. Výherci se stali:
1. místo – Gymnázium Vídeňská, 2. místo – ZŠ Vedlejší, 3. místo – ZŠ Nedvědice.
Tradiční „Ptačí den“ v Zoo Brno se uskuteční v sobotu 5. dubna 2008 také pro širokou veřejnost. Ta
se může těšit na soutěžní stezku po areálu zoo, která se uskuteční mezi 10.00 – 16.00 hod. Zájemci o
účast v soutěži obdrží na pokladnách odpovědní lístek s mapkou ptačí soutěžní stezky. Vyplněné
lístky vhodí do připravené schránky ve správní budově (u horního vchodu). Odpovědní lístky se
správnými odpověďmi budou slosovány, výherci obdrží poštou odměnu.
Navíc - stejně jako v předchozích letech - budou mít všichni návštěvníci s „ptačím“ jménem (jako
např. Sojka, Holub, Sova atd.) v tento den vstup do zoo zdarma.

______________________________________________________________________________________________________________________________________
Zoo Brno, která má za sebou více jak půlstoletí existence, nabízí návštěvníkům na ploše 62 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 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.

TISKOVÁ ZPRÁVA

Strana 2 / 1

www.zoobrno.cz

zoo@zoobrno.cz

3. 4. 2008

DEN ZEMĚ A JARNÍ ZOOTROFEJ

Další soutěže doplněné kulturním programem se v Zoo Brno uskuteční u příležitosti oslav Dne země
v sobotu 19. 4. 2008. Návštěvníky čeká mj. nejen tradiční „Jarní zootrofej“, ale také vystoupení oblíbené
country kapely Noví Kaskadéři. Soutěžní stezka bude tentokrát zaměřena na obojživelníky. Návštěvníci se
při této příležitosti seznámí mj. i s nejaktuálnější kampaní EAZA (Evropské asociace zoo a akvárií) ,,Žáby bijí na poplach“. Kromě toho se budou moci zúčastnit výtvarné dílny, ochutnávky výrobků zdravé
výživy a dalšího kulturního programu v areálu zoo.

Otevírací doba Zoo Brno
Od dubna až do září je Zoo Brno otevřena každý den od 9.00 do 18.00 hod.
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