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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.               
 

 
 
Uhynulo mládě velbloudice Majdy 
 
Velbloudí samička, která se narodila 10. března 2013 velbloudici Majdě, ze zatím 
nezjištěných  příčin  uhynula.  K pitvě  byla  převezena  na  Veterinární  a 
farmaceutickou univerzitu v Brně. Kompletní  informace a  rozbory budeme mít 
k dispozici během následujících dnů. 
 
Porod mláděte proběhl spontánně, ale chovatelé museli v prvních dnech mláděti 
pomáhat při krmení – velbloudě nedokázalo samo přijímat potravu od matky. To 
se  však  později  naučilo  a  chovatelé  doufali,  že  bude  samička  natolik 
životaschopná,  aby  překonala  první  kritické  týdny  po  porodu.  Bylo  to  již  třetí 
mládě desetileté velbloudice Majdy, která přijela do brněnské zoologické zahrady 
v roce 2005 z Bratislavy. V roce 2008 odchovala samičku Alexandru a v roce 2011 
samce Abdula. 
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Velikonoce v brněnské zoo  
 
Celé tři dny, od 30. 3. do 1. 4., se program v zoologické zahradě ponese v duchu 
Velikonoc  a  věříme,  že  tak  definitivně  přivítáme  jaro.  Zveme  všechny  děti  a 
rodiče na velikonoční jarmark, soutěžní stezku, výtvarné dílny, speciální nedělní 
program v Dětské zoo a zejména na zvířecí mimina. 
 
Největším  lákadlem budou určitě čtyřměsíční  lední medvíďata, která  jsou od 16. 
března  s medvědicí  Corou  ve  výběhu.  Návštěvníky  čekají  také  mláďata  takina 
indického, telátko, kůzlátka kamerunská, roční medvědi Kuba a Toby nebo tapířice 
Celestýnka. V plném provozu bude Dětská zoo, kde  jsou děti se zvířaty v přímém 
kontaktu a mohou se například povozit na ponících nebo si pohladit kůzle. Celé tři 
dny  bude  v areálu  zoo  Velikonoční  jarmark,  který  nabídne  kraslice,  perníčky, 
keramiku  a  spoustu  dobrot  pro  mlsné  jazýčky.  Někteří  řemeslníci  dají 
návštěvníkům možnost vyzkoušet si jejich řemeslo. Nebudou chybět komentovaná 
krmení  zvířat  v pravidelných  časech,  více  na  www.zoobrno.cz.  V neděli  je  připraven 
odpolední program u Dětské Zoo a v pondělí soutěžní stezka zahradou. Pondělní 
návštěvníci budou mít  také možnost  rozhodnout o  tom, které mládě  z brněnské 
zoo  postoupí  do  finálového  kola  soutěže  Baby  ZOOm  2013,  kterou  pravidelně 
vyhlašuje Unie  českých a slovenských zoologických zahrad. Vybírat se bude mezi 
malými ledními medvíďaty, mláďaty takina indického a tapířicí Celestýnou. 
 
Neděle 31. 3. – Program u Dětské zoo 
12:30–13:30  stříhání oveček 
13:30–14:30  cirkus Legrando a jejich škola cirkusu 
14:30–15:00  národopisný soubor „Děcka ze Skoronic“ 
15:00–16:00  cirkus Legrando 
  
Otevírací doba: 
30. a 31. 3.  9:00 ‐ 17:00 (poslední vstup do zoo v 16:00) 
1. 4.     9:00 ‐ 18:00 (poslední vstup do zoo v 17:00) 
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Ptačí den pro školáky a pro nositele ptačího příjmení 
 
Zoologická  zahrada města  Brna  již  tradičně  pořádá  soutěž  „Den  ptactva  pro 
školy“. V letošním roce se uskuteční ve středu 3. dubna a v tento den budou mít 
vstup  zdarma  nejen  soutěžící  školáci  s  doprovodem,  ale  také  všichni  nositelé 
ptačích příjmení.  
 
Předem  přihlášená  čtyřčlenná  družstva  druhého  stupně  základních  škol  a 
odpovídajících  ročníků  víceletých  gymnázií  s doprovodem  mají  sraz  v 9:15 
v promítacím  sále  správní  budovy.  Z každé  školy  se  může  soutěžního  klání 
zúčastnit  jedno družstvo a šanci přihlásit se mají školáci až do konce března, a to 
na  adrese  bochnickova@zoobrno.cz. Procházka  zahradou  spojená  se  soutěžním  kvízem 
rozhodne o  vítězích,  ti pak dostanou diplom a malý dárek.  Soutěžit  se bude do 
12:00. 
 
Ve  stejný  den  mohou  přijít  oslavit  Den  ptactva  do  zoologické  zahrady  také 
všichni  Špačkové,  Datlové,  Slavíci  a  Drozdi  –  tedy  nositelé  ptačích  příjmení. 
Celou středu 3. dubna budou mít vstup do zahrady zdarma. 
 
Otevírací doba: 
Od 1. 4. je zahrada otevřena od 9:00 do 18:00 /poslední vstup v 17:00/ 
 
 
 
 
Monika Brindzáková 
tisková mluvčí Zoo Brno 
725 505 376 
brindzakova@zoobrno.cz 
www.zoobrno.cz 

 


