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Lední medvíďata se 14. a 15. 2. 2009 rozloučí s Brňany 
 
 

Bill a Tom narození 23. 11. 2007 jsou první mláďata medvědů ledních odchovaná v Zoo Brno 
přirozenou cestou. O víkendu 14. – 15. 2. 2009 se uskuteční jejich převoz do nových domovů. Bill 
zamíří do Zoo Gelsenkirchen v Německu, odkud se zároveň do Brna vrátí otec medvíďat 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. Akce se po oba dva dny koná od 10.00 hod. do 12.00 
hod. v prostorách Indiánské chýše v sousedství výběhu bobrů. 
Součástí nedělního dopoledního programu bude také vyhlášení výsledků výtvarné soutěže na téma 
lední medvíďata v Zoo Brno. Výherci se mohou těšit na rodinnou volnou vstupenku do Zoo 
Gelsenkirchen v Německu, a to včetně ubytování, dále na volné rodinné vstupenky do Zoo Praha, Zoo 
Brno a věcné ceny. Současně budou také oceněny soutěžní básničky o medvědech spolu s nejhezčími 
zimními fotografiemi medvíďat. Předání cen vítězům se uskuteční v neděli 15. 2. 2009 v cca 11.00 hod. 
za účasti náměstka primátora Martina Andera. 
 
Vzhledem k organizační náročnosti celé přepravy je nezbytné, aby se zástupci médií v žádném 
případě nepokoušeli sestupovat ke spodní části medvědího výběhu. Stresová zátěž pro zvířata bude 
totiž velmi vysoká a v našem zájmu je minimalizovat veškerá rizika tak, aby celý proces nakládky 
proběhl pro všechny zúčastněné pokud možno hladce. S tím souvisí i skutečnost, že obě medvíďata 
budou již od sobotního rána uzavřena ve vnitřní  ubikaci, a to až do jejich sobotního a nedělního 
odjezdu z Brna. Pro fotografy a kameramany proto nabízíme v sobotu 14. 2. 2009 přesně v 10.00 hod. 
možnost hromadného přístupu do chodby v ubikaci ledních medvědů. Zde budete mít mít příležitost 
pořídit si exkluzivní záběry medvíďat těsně před jejich nakládkou a zároveň se dozvědět 
nejaktuálnější informace ke způsobu jejich přepravy. Poté - v 10.15 hod. - se všichni bez výjimky 
přemístí do Indiánské chýše, kde bude připraveno občerstvení. Po nakládce přepravník s medvídětem 
přijede v době mezi 11.00 – 12.00 hod. k Indiánské chýši, kde se pozvaní hosté i návštěvníci zoo budou 
moci s medvíďaty oficiálně rozloučit.  
Tom by měl dorazit do pražské zoo v sobotu odpoledne 14. 2. 2009, příjezd Billa do německého 
Gelsenkirchenu je plánován v pondělí 16. 2. 2009 cca v 9.00 hod. ráno. Příjezd jejich otce Umcy 
z Německa do Brna je předpokládán v úterý 17. 2. 2009 mezi 11.00 hod. – 13.00 hod. Vzhledem 
k velikosti a hmotnosti bude muset být přepravní kontejner s Umcou vyložen za pomoci těžké 
techniky Hasičského záchranného sboru.  V případě zájmu médií je možné z cesty medvíďat do jejich 
nových domovů pořídit obrazový záznam. V tom případě však prosíme média o zapůjčení přenosné 
kamerové techniky vhodné pro pořízení kvalitních profesionálních záběrů.  
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