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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.               
 

 

 
Ve výběhu uvidíme celou medvědí rodinku! 

Brno, 14. 6. 2012 – v pondělí osmnáctého června budou v brněnské zoo 
zahájeny práce na rozdělení výběhu kamčatských medvědů. Důvodem je 
fakt, že chovatelé nemohou do stávajícího výběhu umístit medvědici 
s mláďaty a současně samce. Ten by totiž mohl medvíďatům ublížit.  

 

Téměř pětiměsíční medvědí bráškové Kuba a Toby 
patří v současnosti k nejatraktivnějším návštěvnickým 
lákadlům brněnské zoo. Lidé se za nimi sjíždí nejen ze 
všech koutů České republiky, ale i ze zahraničí. 
Méďové, spolu se svou mámou, obývají překrásný 
výběh Beringie, kde se v tuto chvíli střídají se svým 
otcem Jelizarem. Důvodem, proč není celá medvědí 
rodinka dohromady, je fakt, že samec by mohl 
mláďatům ublížit.  

Výběh pro medvědy kamčatské tedy bude rozdělen na dvě části. Se stavebními 
úpravami se začne už v pondělí 18. 6. 2012 a dokončeny by měly být do 20. 7. 
2012.  Výběh však bude během této doby pro medvědy uzavřen max. na 5 až 7 
dnů, a to ještě ne o víkendech a svátcích.  

Termíny, kdy návštěvníci zvířata ve výběhu uvidí, se dozví z webových stránek 
www.zoobrno.cz, na facebooku a také prostřednictvím informačních tabulí 
v areálu Zoo Brno.  
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Více informací:  
Lucie Kapounová 
tisková mluvčí  
tel: +420 608 738 325 
E-mail: kapounova@zoobrno.cz 
www.zoobrno.cz 
 
 


