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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.               
 

 
 
Startuje hlasování o jménech ledních medvíďat 
 
V  pátek  1.  3.  2013  v  pravé  poledne  odstartuje  hlasování  o  jménech  ledních 
medvíďat  z  brněnské  ZOO.  Seznam  24  jmen,  pro  která  bude  hlasovat  široká 
veřejnost  prostřednictvím  internetu,  sestavili  pracovníci  zoologické  zahrady 
společně s adoptivními rodiči ledních medvědů – HC Kometa Brno.   
 
Jména budou seřazena v abecedním pořádku a každý hlasující bude mít možnost 
vybrat jedno jméno pro kluka a jedno pro holku. Hlasovat pro své favority mohou 
lidé z jedné IP adresy hned dvakrát, a to na www.zoobrno.cz a www.hc‐kometa.cz. 
Po  ukončení  hlasování  budou  hlasy  z obou  webů  sečteny.  Vybraná  jména  na 
webových  stránkách  jsou  rodu  ženského, mužského  i univerzální, protože  zatím 
není známo pohlaví medvíďat. To zjistíme až při první veterinární prohlídce, která 
proběhne  přibližně  ve  čtvrtém  měsíci  věku  mláďat.  O  stavu  hlasování  budou 
příznivci  ledních  medvíďat  pravidelně  informováni  také  prostřednictvím 
Facebooku. 
  
„Doufáme, že se veřejnost aktivně zapojí do hlasování o jménech medvíďat, která 
určitě přilákají v  letošní sezóně do ZOO nejen pravidelné, ale  i nové návštěvníky. 
Partnerství HC Kometa a ZOO Brno má za cíl propojit aktivity stávajících fanoušků 
a jejich rodin a nabídnout jim nové možnosti atraktivního trávení volného času.“, 
řekl ředitel ZOO Brno Martin Hovorka. 
 
Hlasujte i Vy a rozhodněte, jak se budou medvíďata jmenovat! 
www.zoobrno.cz  a  www.hc‐kometa.cz 
 
 
Monika Brindzáková 
tisková mluvčí ZOO Brno 
725 505 376 
brindzakova@zoobrno.cz 
www.zoobrno.cz 
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Levhartí pár si zvyká na nové prostředí Tygřích skal 
 
Brněnská  ZOO  se  ve  spolupráci  s koordinátorem  chovu  levhartů  rozhodla 
vyměnit levharta Balu a samici Minku, kteří již nejsou vhodní k dalšímu chovu, za 
mladý pár levhartů ze Slovenska a Nizozemí. 
 
Roční  samice  Nayana  z Bratislavy  přicestovala  minulý  čtvrtek  a  samec  Daan 
z Arnhemu byl transportován v úterý 26. 2. 2013. Oba byli odděleně umístěni do 
zázemí  Tygřích  skal  a  tam  zůstanou  zhruba  do  konce  března,  kdy  by měl  odjet 
původní pár Bala a Minka do ruského Starého Oskolu. Transporty jsou pro zvířata 
stresující, a proto první dny po převozu bývají neklidná a nepřijímají potravu. Dnes 
už je samice Nayana po prvním krmení, ale chovatelé předpokládají, že bude ještě 
asi  dva  týdny  trvat  než  nové  prostředí  definitivně  přijme.  Za měsíc  budou  obě 
zvířata  vypuštěna  odděleně  do  levhartího  výběhu.  Základním  předpokladem 
úspěšného  chovu, ve který  chovatelé doufají,  je  tzv. harmonizace páru.  Jestli  se 
dočkáme mláďat levhartů ukáže až čas, nejdříve však za dva roky. 

 


