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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 centrem oddechu a poznání, je také odborným 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 záchytné 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.               
 

 
Cora se připravuje na porod 
 
Lední mědvědice Cora je opět po roce připravena na porod, který by měl proběhnout 
během listopadu. Nyní je pro bezpečný porod důležité, aby mohli chovatelé samici 
v nejbližších dnech uzavřít do porodním boxu. To se jim, bohužel vzhledem k relativně 
teplému počasí nedaří. 
 
V září byl od Cory oddělen samec Umca, aby měla větší klid před příchodem mláděte a byla jí 
upravena krmná dávka. V posledních dvou týdnech Cora sice občas  do boxu zalézá, ale po 
příchodu chovatelů se opět vrací do volného výběhu. Porodní box je připraven, sleduje se 
v něm aktuální teplota a je podobně jako při minulých porodech vybaven kamerovým 
systémem s mikrofonem. Tak budou moci zoologové i veřejnost na www.zoobrno.cz sledovat 
průběh porodu i dobu bezprostředně po něm.  
 
 

Aktuální otevírací doba Zoo Brno  

Otevírací doba Zoo Brno od 1.11.2012 do 28.02.2013 je 9:00 - 16:00 hod. poslední 
vstup do Zoo je možný v 15:00hod. 

V těchto dnech máte poslední prohlédnout si a vyfotit brněnskou zoologickou zahradu 
v podzimních barvách. 

 

 
Více informací: 
Monika Brindzáková 
tisková mluvčí  
tel:  +420 725 505 376  
e-mail: brindzakova@zoobrno.cz 
www.zoobrno.cz 
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Moderátor Honza Musil pokřtí malou tapíří slečnu  
 
Již tuto sobotu 3.listopadu 2012 pokřtíme nový přírůstek ZOO Brno - samičku tapíra 
jihoamerického, která se narodila letos 27.září. Jméno Celestýnka jí vybrali návštěvníci 
Facebooku a kmotrem  bude moderátor Honza Musil.  
 
Křest začne ve 13:30 u výběhu tapírů nedaleko tropického království. Dobroty a křestní list 
přinese ředitel ZOO Brno Martin Hovorka a chovatelka Martina Kovářová prozradí 
návstěvníkům a novinářům zajímavosti ze života tapírů v zoologické zahradě. Zajímavé bude 
jistě i setkání s brněnským rodákem a známým milovníkem zvířat Honzou Musilem. K této 
slavnostní příležitosti bude mimořádně jezdit vláček po celý den zdarma. Bude to tedy 
poslední možnost projet se letos po zoologické zahradě, protože provoz vláčku je od 
29.10.2012 oficiálně ukončen. 
 
Strašidelný bál 
 
Dalším důvodem,  proč navštívit v sobotu 3.listopadu 2012 brněnskou zoologickou 
zahradu je tradiční Strašidelný bál. Ten bude začínat bezprostředně po skončení křtu 
tapířice, a to v sále Správní budovy. 
 
Jsou zváni rodiče a děti ve strašidelných maskách. Od 14:00 do 16:00 se o jejich zábavu 
budou starat písničkové tetiny – Klotylda a Matylda. Připravena je spousta strašidelných 
písniček, her a nebude chybět ani soutěž o nejstrašidelnější masku. Nebudou chybět ani 
sladkosti a drobné dárky pro ty nejmenší. Těšíme se na všechny čarodějnice, upíry, kouzelnice 
a mágy. 
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