
                                                                                                                TISKOVÁ ZPRÁVA                                   
Strana 1 / 1 
 

www.zoobrno.cz     zoo@zoobrno.cz                                                    8. 1. 2009 

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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.               

 

 
 

 
Lední medvíďata Bill a Tom se rozloučí s Brnem 

 
 
Bill a Tom jsou první mláďata medvědů ledních odchovaná v Zoo Brno přirozenou cestou. Medvědí 
dvojčata oslavila 23. 11. 2008 první narozeniny a jak mohou vidět návštěvníci zoo přímo u výběhu nebo 
v přímém přenosu na www.zoobrno.cz, medvídci hodně povyrostli a proto v únoru 2009 přesídlí do jiných 
zahrad. Bill do Zoo Gelsenkirchen v Německu, odkud se zároveň do Brna vrátí otec mědvíďat Umca, 
budoucím domovem Toma bude Zoo Praha. U příležitosti odchodu Toma do Prahy 14. února a Billa do 
Německa 15. února se v Zoo Brno uskuteční setkání návštěvníků, zástupců médií a dalších hostů z řad 
sponzorů a představitelů veřejného života.  
 
Součástí rozloučení s medvíďaty bude i vyhlášení výsledků výtvarné soutěže na téma lední medvíďata 
v Zoo Brno, kterou k této příležitosti vyhlašuje Zoo Brno pro děti od 6 do 17 let, a to ve třech kategoriích: 6 
– 9 let, 10 – 13 let a 14 – 17 let. Vítěze vybere porota složená ze zástupců brněnské zoo a některé 
z brněnských uměleckých škol. Výherci se mohou těšit na zájezd do Zoo Praha, další ocenění obdrží volné 
vstupenky do brněnské zoo a věcné ceny.  
Účastníci soutěže ke kresbě volnou technikou na formát A4 přiloží tyto údaje: jméno a příjmení, věk, 
kontakt (e-mail + telefon) a název díla. Soutěžní práce zasílejte do 9. 2. 2009, a to buď klasickou poštou na 
adresu Zoo Brno, U zoologické zahrady 46, 635 00 Brno, nebo předejte osobně na vrátnici zoo.   

Pro všechny ostatní bez omezení věku Zoo Brno vyhlašuje soutěž o fotografie Toma a Billa v Zoo Brno, a to 
pořízené během ledna či února 2009 (tedy během zimního období). Od každého soutěžícího přijímáme 
pouze jeden (digitální nebo analogový) snímek, který soutěžící doručí do 9. 2. 2009 na adresu zoo, či na 
mail: hruska@zoobrno.cz. Tři nejlepší snímky budou zveřejněny na webu Zoo Brno a jejich autoři obdrží 
volné vstupenky do Zoo Brno.  

Mimoto vyhlašujeme soutěž o nejhezčí básničku na téma medvíďata Bill a Tom z brněnské zoo, a to pro děti 
do 10 let. Básnička by měla mít minimálně dvě a maximálně čtyři sloky, složené vždy ze čtyř veršů. Tři 
nejlepší dětská díla budou zveřejněna na webu zoo a jejich autoři obdrží volné vstupy do zoo a upomínkové 
předměty. Básničky s identifikačními údaji autorů mohou děti či jejich rodiče posílat do 9. 2. 2009 na adresu 
zoo či na mail: hruska@zoobrno.cz. 

Práce zaslané do soutěže se nevracejí a autorská práva k nim přecházejí na Zoo Brno. 
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Chovatelské novinky: 
 
 

 Nový rok přinesl do brněnské zoo dlouho očekávanou, radostnou událost. Několik 
minut po půlnoci nového roku se samici žirafy síťované Janette narodilo zdravé 
mládě, samička. Janette se narodila v roce 2001 v Zoo Dvůr Králové. Je potomkem 
samce Daifu, který žil v letech 1991–98 v Zoo Brno a pak jako geneticky vhodný 
jedinec odešel ke čtyřem samicím do zoo ve Dvoře Králové. Otcem malé žirafy je 
samec Jamie, narozený roku 2000 v britském Whipsnade Wild Animal Parku. 
Janette s Jamiem již v Brně zplodili jednoho potomka – samičku Julii, narozenou 
v prosinci 2006. Julie odešla ve stáří zhruba dvou let do jiné zoo, výměnou za ni 
jsme získali samici Toshu. V Zoo Brno tedy nyní žijí tři dospělé žirafy: samec Jamie 
a samice Janette a Tosha. Březost žirafích samic trvá patnáct měsíců. Malou žirafu 
mohou lidé sledovat na webu zoo: www.zoobrno.cz 
Na přelomu roku a v prvních dnech nového roku se dále narodily dvě zebry 

Grévyho, vylíhlo se 7 želv pardálích a zatím posledním přírůstkem je mládě kakadu bílého.  
 

 
 
 
 
 

Návštěvnost Zoo Brno za rok 2008 
 
V roce 2008 navštívilo brněnskou zoo celkem 326 930 návštěvníků, za rok 2007 to bylo 252 387 
návštěvníků. Za prosinec 2008 přišlo do Zoo Brno 6512 návštěvníků, za prosinec 2007 to bylo 5580 lidí.  
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