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______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Zoo Brno, která má za sebou více jak půlstoletí existence, nabízí návštěvníkům 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 centrem oddechu a poznání, je také odborným pracovištěm a spolu se Stanicí mladých přírodovědců 
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.               
 

 

MEDVÍĎATA KAMČATSKÁ JSOU DVA KLUCI! 
 
Medvíďatům kamčatským je 13 týdnů, váží 10 kg a hlavně, jsou to kluci!  
To vše zjistili chovatelé brněnské zoo při dnešním čipování. Lidé tak mohou 
od dnešního odpoledne vybírat malým medvídkům jména. 
 

Již zhruba týden má tříčlenná medvědí rodina 
možnost pohybu mimo porodní „brloh“. Zatím tedy do 
vedlejší místnosti a na pedok. Kamčatka po měsících 
hladovění dostává pravidelnou dávku ovoce, zeleniny, 
ryb, ovesných vloček a dalších pochoutek. I malí 
méďové zkouší, co by jim mohlo, kromě mateřského 
mléka, také chutnat. Kamčatka však pohyb svých 
potomků bedlivě hlídá a do výběhu je zatím nechce 
pustit. Respektuje pouze nejbližší chovatele, kterým 

svá mláďata bez obav ukáže. Dnes tak chovatelé medvíďata na malou chvíli 
odebrali, a to z důvodu čipování, zdravotní prohlídky a vakcinace.  Vše proběhlo 
v naprostém pořádku a méďové za asistence svých chovatelů Milana Šebesty a 
Miloslava Waltera poprvé opustili porodní box. Ihned po čipování se však 
medvíďata vrátila zpět ke své mámě.  
 
Při čipování jsme zjistili: 
 

- Medvíďata jsou 2 samci 
- V 13 týdnech váží 10 kg 

 
Výběr jmen pro medvíďata: 
 
Několik týdnů měli lidé možnost zasílat své tipy na jména pro medvíďata 
kamčatská z brněnské zoo. Zájem byl obrovský. Nejvíce lidé své nápady 
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sdělovali prostřednictvím facebookové stránky Zoo Brno, tady celkem 203 
hlasující napsali na 649 návrhů. Někteří totiž posílali rovnou 4 až 6 tipů naráz.  
E-mail medvidata@zoobrno.cz se také nenechal zahanbit, 128 mailů a 426 
návrhů. Celkové skóre?  330 hlasujících a 1075 tipů, jak by se kamčatští 
medvídci mohli jmenovat.  
Ukázka zaslaných návrhů jmen: 
George, Borina, Don, Vasil, Čuk a Gek, Gustav, Boris, Bruno, Avača, Bob, Max, 
Tobi, Maxim, Tara, Yoko, Uršula, Ursus, Lena, Zooja, Dora, Tigil. 
  
V tuto chvíli již víme, že medvíďata jsou oba samečci, a tak můžeme 
zahájit hlasování o konkrétní podobě jejich jmen. 
Vybírat lidé mohou ze tří návrhů pro každé medvídě. A to opět prostřednictvím 
facebooku, e-mailu a nově také na webu www.zoobrno.cz . Hlasování ukončíme 
v neděli 6. 5. 2012, přesně o půlnoci. Vybraná jména dostanou medvíďata při 
křtu, 8. 5. 2012 v 15:00 v Zoo Brno. Ctěnými kmotry se stanou zpěvačka Ilona 
Csáková a primátor města Brna Roman Onderka. Těšit se můžete na zajímavý 
program, který se ponese ve stylu „medvídků“.  
 
Návrhy jmen: 

1. DON, BRUNO, TOBY 
2. VASIL, TIGIL, KUBA 

 
 
V příloze naleznete další fotografie medvíďat. V případě jejich užití prosím o uvedení zdroje.  
Autor: Martin Lukač 
 

Více informací: 
Lucie Kapounová 
Tisková mluvčí  
tel: +420 608 738 325 
e-mail: kapounova@zoobrno.cz 
 
 


