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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.               
 

 
 
Na křtiny ledních medvíďat dorazilo více než 4000 návštěvníků 
 
Sobotní křtiny  ledních medvíďat navštívilo  v brněnské  zoologické  zahradě  více 
než  4000  lidí.  Jména  vybrala  veřejnost  a  pravá medvíďata  při  křtu  zastoupili 
plyšáci.  Kometu  pokřtil  ledovou  tříští  primátor města Brna Roman Onderka  a 
Nanuka  ředitel Městského  divadla  Brno  Stanislav Moša.  Celý  slavnostní  křest 
uzavřelo  komentované  krmení,  při  kterém  si  lední  medvědi  ve  výběhu 
pochutnali na speciálních dortech. 
 
Křest  proběhl  na  pódiu  u  Beringie  za  účasti  zástupců  HC  Kometa  Brno  a  jako 
sudičky  v programu  zazpívaly  herečky  Alena  Antalová,  Hana  Holišová  a  Ivana 
Vaňková.  Celý  den  se  po  zahradě  pohyboval  velký  plyšový  maskot  ledních 
medvědů,  který  rozdával  zmrzlinu  a  velký  zájem  byl  o  suvenýry  s medvědí 
tématikou. Soutěžní program probíhal u Dětské zoo a u Tropického království, kde 
mohly děti získat drobné ceny nebo si nechat namalovat na obličej zvířecí motiv. 
Speciální křtinové dorty byly připraveny  z ovoce,  zeleniny a  ryb  zalitých v rosolu 
s červenou řepou. Od příštího týdne bude komentované krmení ledních medvědů 
zařazeno do rozpisu v pondělí, pátek, sobotu a neděli vždy v 11:00. 
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