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______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Zoo Brno, která má za sebou více jak půlstoletí existence, nabízí návštěvníkům na ploše 38 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.               
 

 
Křtiny medvíďat – 8. 5. 2012 

 
Brno, 4. 5. 2012 - zveme Vás na křest medvíďat kamčatských, který se 
uskuteční v úterý 8. května v 15:00 v brněnské zoo! Kmotry mláďat jsou 
zpěvačka Ilona Csáková a primátor města Brna Roman Onderka. Jména pro 
medvíďata můžete vybírat až do nedělní půlnoci. Zatím s jasnou převahou 
vítězí Toby a Kuba! 
 
Program křtu medvíďat kamčatských. 
Doprovodný program na pódiu u Beringie začíná už v 14:00. Po úvodním slově 
ředitele Zoo Brno Martina Hovorky se mikrofonu chopí Monika Brindzáková, 
moderátorka České televize, která bude slavnostním odpolednem provázet. Celý 
program se ponese v duchu medvíďat, kterým tento den patří! Přijďte jej 
prožít s námi do brněnské zoo! 
 
Vystoupí: 

- Ilona Csáková 
- Karel Gott Revival 
- Bubenické seskupení Ústavu sociální péče Kociánka 
- Dětský sbor Brno 
- Divadlo Kufr 

 
Rozpis komentovaných krmení 8. 5. 2012 – Zoo Brno 
10:30 Lachtan 
11:00 Šimpanz 
11:30 Klokan, Emu 
12:00 Stříkoun lapavý 
12:30 Pekari bělobradý  
13:00 Surikaty 
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13:30 Medvěd kamčatský 
 
Výběr jmen: 
Až do nedělní půlnoci (6. 5. 2012) můžete hlasovat a vybírat jméno pro 
medvíďata kamčatská. Hlasovat v anketách můžete prostřednictvím webových 
stránek www.zoobrno.cz nebo na facebooku Zoo Brno, poslat svůj hlas můžete i 
na mail medvidata@zoobrno.cz. V tuto chvíli s jasnou převahou vedou jména 
Toby a Kuba, která vyhrála i v hlasování rádia Krokodýl nebo anketě Idnes.cz. 
Svoje jméno a křestní list dostanou medvídci v úterý 8. Května 2012 v 15:00!   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Více informací: 
Lucie Kapounová 
tisková mluvčí  
tel: +420 608 738 325 
      +420 725 505 376  
e-mail: kapounova@zoobrno.cz 
 


