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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.               
 

První adventní neděli do zoo jen za 20 korun 

 

První adventní neděli 1. prosince je již potřetí připraveno „Rozsvícení vánočního 

stromu“. Návštěvníky čeká Vánoční vesnička, svátečně laděný program a od 

12:30 jednotné vstupné 20 korun. Program na pódiu před Beringií začne ve 

14:00 a hosty budou herečka Chantal Poullain a primátor města Brna Roman 

Onderka. 

 

První prosincová neděle bude mít i letos předvánoční atmosféru se stánky 
s lidovými řemesly a oblíbenými dílničkami pro nejmenší návštěvníky. Zájemci si 
budou moci pochutnat na sladkých i slaných specialitách. U výběhů budou 
probíhat oblíbená komentovaná krmení medvědů ledních, medvědů kamčatských, 
lemurů, bizonů a drápkatých opic. Na pódiu před Beringií vystoupí od 14:00 žáci 
muzikálové sekce ZUŠ Smetanova pod vedením Jany Matysové, zatančí děti 
z Dětského folklorního souboru Javorníček a ty nejmenší potěší návštěva zvířátek 
přímo pod vánočním stromem. Návštěvníci si budou moci koupit novou knihu 
Chantal Poullain a nechat si ji od autorky osobně podepsat. Paní Chantal společně 
s primátorem města Brna Romanem Onderkou rozsvítí v 16:00 vánoční strom pro 
zvířata, který zoologické zahradě věnovaly Lesy Města Brna. Je to krásná 
sedmimetrová jedle. Děti, které přinesou vlastnoručně vyrobenou vánoční 
ozdobu, budou mít vstupenku do zoo zdarma.  
 

 

14:00 – 16:00 Hlavní program (pódium před expozicí Beringie) 
 

14:00  Zahájení -  ředitel Zoo Brno Martin Hovorka 
14:10  Muzikálová sekce ZUŠ Smetanova 8, Brno pod vedením Jany Matysové 
14:45 Lamy a poníci pod vánočním stromem - povídání o zvířatech 
15:00 Zdobení vánočního stromečku 
15:10 Chantal Poullain- pozvánka na autogramiádu 
15:20 Dětský folklorní soubor Javorníček Brno 
15:55 Adventní přání s primátorem Romanem Onderkou, Chantal Poullain a ředitelem 
Zoo Brno Martinem Hovorkou  
16:00 Rozsvícení vánočního stromu 
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Mikuláš pro dětské onkologické pacienty v Zoo Brno 

 

Malí pacienti Kliniky dětské onkologie i letos dostanou Mikulášskou nadílku 

v brněnské zoologické zahradě a společně se zvířátky si připomenou blížící se 

Vánoce. V úterý 3. prosince 2013 se uskuteční v pořadí již 16. Mikulášská 

besídka. 

 

První část programu bude probíhat od 13:00 v přednáškovém sále správní budovy, 
kde děti a další hosty přivítá ředitel zoo Martin Hovorka. Vánoční atmosféru 
navodí sbor studentů pedagogické fakulty Masarykovy univerzity pod vedením 
Blanky Knopové zpěvem vánočních koled a určitě sálem zavoní i vánoční cukroví. 
S pohádkou „Zpívání o zimě a Vánocích“ vystoupí Brněnské písničkové tetiny. 
Druhá část vánočního setkání se odehraje od 14:30 na prostranství před expozicí 
Beringie, kam za dětmi přijde nejen Mikuláš, anděl a čert s dárečky, ale chovatelé 
přivedou i irského coba, poníky a lamy, které budou děti moci samy nakrmit. Po 
Mikulášské nadílce se slavnostně rozsvítí krásný vánoční strom.  
 
Zoo Brno spolupracuje s Klinikou dětské onkologie Fakultní dětské nemocnice v 
Brně již od roku 1998. Návštěvy malých pacientů se konají jednou měsíčně od 
března do prosince, s přestávkou o letních prázdninách. Jedenkrát ročně zahrada 
uspořádá pro tyto děti výlet do jiné zoologické zahrady nejen v České republice, 
ale i v zahraničí. Celkem se od roku 1998 do roku 2013 uskutečnilo 80 návštěv, 

kterých se zúčastnilo 1228 dětí a 1070 rodičů (ev. jiných osob či zdravotnického 

personálu). 
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Kuba a Toby budou ozdobou ekoparku v Charkově 

 

Zájem o kamčatská medvíďata Kubu a Tobyho projevil Feldmanův 

ekopark v Charkově. Vyřešil se tím problém, jak naložit s téměř 

dvouletými samci, kteří by již v příštím roce nemohli sdílet jeden 

výběh se samicí Kamčatkou. Po dokončení nezbytných 

administrativních procesů odcestuje dvojice medvědů na Ukrajinu. 

 
Brněnská medvíďata jsou prvními narozenými mláďaty medvěda kamčatského 
v České republice. Obývají expozici Beringie, kde jsou ve výběhu s matkou 
Kamčatkou. Otec Jelizar je v oddělené části výběhu, protože není vyloučené, že by 
mohl mláďatům ublížit. „Když se medvíďata v únoru 2012 narodila, byl o ně velký 

zájem ze strany některých zahrad, po roce ale tento zájem z nejrůznějších důvodů 

pominul a my jsme stáli před rozhodnutím, jak budeme situaci řešit. Samci po 

dosažení pohlavní dospělosti nemohou zůstat ve výběhu s matkou. Pokud by 

zůstali, museli bychom je kastrovat, proto jsme rádi, že se našel zájemce na 

Ukrajině, i když se s nimi budeme loučit neradi.“, říká ředitel Zoo Brno Martin 
Hovorka. Feldmanův ekopark v Charkově je v současnosti budován, a to na 
obrovské ploše, která se nedá srovnávat s žádnou zoologickou zahradou v Evropě. 
Součástí ekoparku bude i zoologická zahrada a právě tam najdou Kuba a Toby 
nový domov. 
 
Dvacetiletá medvědice Kamčatka a stejně starý samec Jelizar /v Zoo Brno od 
2010/ budou po odchodu medvíďat opět spojeni do jednoho výběhu a budeme 
doufat, že se jim podaří přivést na svět další mláďata. 
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Nová zvířata 

 

Kapybary - V listopadu byla ze Zoo Ljublana /Slovinsko/ přivezena roční samice 
kapybary a vznikl tak pár společně se stejně starým samcem, který je v zoo od léta 
letošního roku. 

 

Mládě pakoně modrého se narodilo 15. listopadu. V kalendáři je ten den Leopold, 
proto dostal hřebec jméno Leo. Z narození mláděte máme velkou radost, 
v současnosti máme skupinu tří samic, jednoho samce a nového mláděte. 

 
Malá losí slečna – Mladá půlroční samice losa evropského přijela z Innsbrucku a 

omladila tak současnou brněnskou losí skupinu. Nyní chováme tři samice a 
jednoho samce a doufáme v další mláďata. 
 
 

 

 
 

Monika Brindzáková 
tisková mluvčí Zoo Brno 
725 505 376 
brindzakova@zoobrno.cz 
www.zoobrno.cz 
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