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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.               
 

 
 

Jména pro medvědy vybíráme společně! 
 
Brno 29. 2. 2012 -  narodili se před měsícem, před pár dny otevřeli oči, 
váží zhruba 1,5 kg, začínají jim růst zuby a chystají se na svůj první krok. 
2 mláďata medvěda kamčatského jsou miláčky Zoo Brno už nyní, byť jen 
prostřednictvím přenosu z online kamery, umístěné v porodním boxu. Lidé je 
nejen sledují, navíc jim už teď zkouší vybrat jména. 
 
Vzhledem k tomu, že chovatelé do brlohu nesmí, neznají zatím pohlaví mláďat. 
Lidé tak mohou opravdu pouze tipovat, jaká jména by medvídkům „slušela“. 
Z těch nejčastěji uváděných pak bude vybráno několik návrhů, ze kterých 
veřejným hlasováním vzejde již konkrétní jméno, které medvídě získá při křtu.  
Zájem o výběr jmen je mezi lidmi velký, hlasují prostřednictvím tisku, rádií, 
facebooku a nově mohou své tipy zasílat i na e-mailovou adresu 
medvidata@zoobrno.cz, kterou Zoo Brno k tomuto účelu zřídila.  
 
 
Nové přírůstky Zoo Brno: 
Brněnská zoo má další mládě takina, malý býček se narodil v úterý 28. 2. 2012 a 
jeho matka ho po porodu odmítla. Má tedy podobný osud, jako takin narozený 
zhruba před deseti dny, který je uměle odchováván (daří se mu dobře, za den 
již vypije přes 2,5 litru mléka, skvěle přibírá).   
 
Pozvánka na Zoo-Karneval! 
 
V plném proudu jsou v brněnské zoo přípravy na tradiční maškarní bál, který se 
uskuteční už tuto sobotu 3. 3. 2012 od 14.00 hod. ve Správní budově Zoo 
Brno. Uvítáme, když děti i dospělí přijdou ve zvířecích maskách! Jen tak mohou 
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soutěžit o nejlepší masku, o tu – která je nejstrašidelnější, nejbarevnější, nebo 
třeba nejnápaditější! Zoo-karneval začíná ve dvě odpoledne, ale návštěvníky 
přivítají brány zoo po celý den. Připravena jsou i komentovaná krmení, jejichž 
rozpis najdete na www.zoobrno.cz.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Více informací: 
Lucie Kapounová 
tisková mluvčí  
tel: +420 608 738 325 
      +420 725 505 376  
e-mail: kapounova@zoobrno.cz 
www.zoobrno.cz 
 
 
 
 
 


