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Zoo Brno, která má za sebou více než půlstoletí existence, nabízí návštěvníkům na expoziční ploše 25 hektarů jedinečnou příležitost setkat se s přibližně patnácti 
stovkami zvířat zhruba tří set druhů. V hektickém prostředí velkoměsta – a přesto uprostřed nádherné přírody lesoparku Mniší hory v Brně-Bystrci – představuje ideální 
místo pro odpočinek, relaxaci i poznání. Brněnská zoologická zahrada je nejenom přitažlivým turistickým cílem plným fauny a flóry. Je také výzkumným pracovištěm a 
součástí Národní sítě záchranných stanic. Její záchranná stanice 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.               

 

Srpnová mláďata 
Druhé letošní mládě bizona amerického porodila jeho matka  3. srpna. Samička se narodila ve 

výběhu během otvírací doby, takže světlo světa poprvé spatřila za povzbuzování početné skupiny 
přihlížejících návštěvníků. V současné době se tak v expozici pohybuje jedno menší mládě a druhé, trochu 
větší, narozené 26. června. Podobně to u bizonů vyhlíželo loni – tehdy se v jejich výběhu objevilo po 
jednom mláděti 12. března a 11. května. Chov tohoto druhu má v Zoo Brno dlouholetou tradici, sahající až 
do 60. let 20. století. 

Dalšími přírůstky měsíce jsou dvě lamy alpaky, narozené 6. a 17. srpna. Chovnou skupinu, tvořenou 
jedním samcem a čtyřmi samicemi, jsme sestavili v loňském roce poté, co jsme ukončili dlouholetý chov 
lam krotkých. Tmavohnědý sameček s bílými skvrnami je první alpakou narozenou v naší zoo, jeho mladší 
sestra je po matce celá hnědá.   
      Pětiletá samice tapíra jihoamerického Neny, která loni úspěšně odchovala své první mládě, nás 
potěšila i letos, když 8. srpna přivedla na svět druhou dceru. Její slavnostní křest bude 28. srpna součástí 
Setkání adoptivních rodičů a sponzorů. 
 
Setkání adoptivních rodičů  
a sponzorů proběhne 28. srpna 
 Setkání adoptivních rodičů a sponzorů připravujeme každoročně o posledním srpnovém víkendu, 
kdy si připomínáme významný den zoo – výročí jejího otevření pro veřejnost (30. srpna 1953). Letos se 
tradiční akce uskuteční v sobotu 28. srpna. 
 Oficiální zahájení proběhne ve 14 hod. na pódiu U Velblouda, avšak již půl hodiny předtím, ve 
13.30 hod., proběhne na prostranství před pavilonem Tropické království křest mláděte tapíra 
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jihoamerického. Jméno malé tapířice – jelikož se jedná již o druhého potomka samice Neny – bude začínat 
písmenem B a z návrhů předávaných do zoo veřejností je vylosuje známý swingový zpěvák Laďa Kerndl, 
zvaný moravský Sinatra, patřící rovněž k našim sponzorům. (První mládě tapířice Neny pokřtil Kerndl 
v roce 2009 jménem Adina.) 

Návrhy lidé zasílají v době od 10. do 27. srpna 2010 na e-mailovou adresu hruska@zoobrno.cz. 
Navrhovatel vylosovaného jména bude odměněn. Do slosování o věcnou cenu zařadíme pouze návrhy 
doplněné jménem, příjmením, adresou a telefonem navrhovatelů. Zoo Brno si vyhrazuje právo vyloučit ze 
soutěže návrhy obsahující neslušné výrazy či pojmenování pro zvířata nevhodná.   
  Po křtu se přihlížející mohou přesunout k pódiu U Velblouda, kde bude následovat zmíněné 
slavnostní přivítání účastníků setkání a bohatý kulturní program. V něm například od podlahy zahraje 
rocková kapela Kronek Alband, nápadité kreace předvede Taneční divadlo Mimi Fortunae a pohádkou 
potěší nejen děti, ale i dospělé Absolutní divadlo. Od 15 hod. si adoptivní rodiče a sponzoři budou moci 
v indiánské vesničce opéct špekáčky, zdarma budou mít v ten den i jízdu vláčkem a na poníkovi a samo-
zřejmě i vstup do zoo. 

Sponzoři podporují zoo již od 
jejího založení, adoptivní rodiče se k nim 
přidali v roce 1997, kdy jich bylo (včetně 
sponzorů) celkem patnáct. Jejich počet 
pak vzrůstal, v roce 2009 jsme napočítali 
265 adoptivních rodičů a sponzorů. Úhrn 
příspěvků a věcných darů poprvé 
překročil hranici jednoho milionu korun 
v roce 2002, od roku 2005 se pohybuje 
okolo částky jednoho a půl milionu korun. 
V polovině roku 2010 jsme registrovali 
231 adoptivních rodičů a sponzorů, mezi 
nimiž bylo 165 fyzických osob, 20 práv-
nických osob, 38 neziskovek či škol a 8 subjektů poskytujících věcné dary či bezplatné služby. Úhrn jejich 
příspěvků a věcných darů činil za období leden–červenec 604 472 Kč. I když zmíněné částky pokryjí výdaje 
na chod zoo jen z malé části, jsme vděčni za každý příspěvek a doufáme, že nám adoptivní rodiče a sponzoři 
i nadále zachovají přízeň. Vždyť konečně nemusí jít vždy jen o peníze – smyslem adoptivního rodičovství je 
také budování těsnějšího vztahu mezi zoo a veřejností, provázené šířením znalostí o ochraně přírody.   

 
Zoo Brno na facebooku  

Na sociální síti Facebook si svůj profil zřídila i brněnská zoo. Odkaz na něj zveřejňuje od 18. srpna 
úvodní stránka www.zoobrno.cz. Hlavní předností facebooku  je rychlý přísun informací v psané  i obrazové 
podobě.  Na facebooku Zoo Brno je již k vidění několik fotogalerií, které se týkají narozených mláďat, 
stavby nové expozice komplexu Beringie a rekonstrukce pavilonu opic.  Facebook též nabízí diskusi, do níž 
budou pozváni příznivci zoo. Dostanou v ní např. možnost navrhnout jméno mláděte tapíra, které 28. srpna 
pokřtí zpěvák Laďa Kerndl. Do konce roku bude možné na facebooku zhlédnout mj. přenos ze stáje žiraf, 
kde jsou dvě samice březí, nebo se účastnit ankety k otvírání nové části Beringie či pavilonu opic.                           

                                                                                                                                       Eduard Stuchlík           


