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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 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.               
 

 

 

Na narozeniny Nanuka a Komety dorazilo 500 gratulantů 
 

Nedělní slavnostní komentované krmení k prvním narozeninám nejslavnějších 

mláďat brněnské zoo, ledních medvíďat Komety a Nanuka, sledovalo spolu se 

zástupci adoptivních rodičů dalších 500 návštěvníků.  Oslavenci dostali speciální 

dorty, spousta dárků na hraní i k jídlu a hosté šampaňské.  

 

Celá oslava se odehrála u výběhu ledních medvědů, kde se sešli zástupci 

zoologické zahrady, hosté z řad adoptivních rodičů a všichni nadšení fanoušci 

brněnské rodiny ledních medvědů. Chovatelé připravili pro Coru s medvíďaty tři 

speciální dorty z ryb, zeleniny a ovoce zalité v rosolu. Dárek v podobě prázdného 

pivního sudu přinesli adoptivní rodiče z HC Kometa Brno a společně s patrony 

z Městského divadla Brno popřáli medvědům zdraví a ještě hodně nadšených 

návštěvníků. Jeden sud do nového bazénu dostal také lední medvěd Umca. 

S prázdnou nepřišli ani návštěvníci – k výběhu přinesli tři umělé bójky a koš mrkve 

a jablek. Chovatel Jaroslav Jasínek obohatil komentované krmení o pozvánku do 

zahrady v zimním období: „Dívat se, jak skotačí medvíďata na sněhu a ledu je velký 

zážitek, určitě si to nenechte ujít.“, řekl Jasínek. Nechyběl ani plyšový maskot 

ledního medvěda, který návštěvníkům rozdával šampaňské k přípitku.  

 

23. listopadu oslavila šesté narozeniny také první dvojčata Cory a Umcy, Bill a 

Tom, narozená v roce 2007. Tom je dnes v Zoo Praha a Bill v německém 

Gelsenkirchenu. 
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