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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.               
 

 
 
Slunečný víkend přilákal do ZOO téměř 2000 návštěvníků 
 
Zejména sobotní velmi slunečné počasí nalákalo do brněnské zoologické zahrady 
rodiny  s dětmi  a  také  fanoušky  pořadu  Záhady  Toma Wizarda.  Všichni,  kteří 
v odpoledních hodinách navštívili Tropické království, mohli vidět hrdiny tohoto 
pořadu  České  televize  přímo  při  natáčení  a  odnést  si  domů  jejich  fotku 
s autogramem.  
 
Díl,  který  se  v ZOO  natáčel,  se  bude  jmenovat  „Voda  pro  námořníky“  a  bude 
odvysílán  19.  4.  2013  na  ČT2.  Zájem  vzbudila  také  speciální  prohlídka  terária 
varana  komodského  se  zajímavým  výkladem  o  jeho  chovu. Nejvíce  se  účastníci 
prohlídky zajímali o přirozené nepřátele tohoto nejmohutnějšího ještěra na světě 
a  také  o  schopnost  varanů  se  rozmnožovat  partenogeneticky,  tedy  bez  účasti 
samce.  Zájmu  návštěvníků  se  samozřejmě  těšili  i  ostatní  obyvatelé  Tropického 
království  jako  jsou  leguáni,  kosmani,  želvy,  kočky  pouštní  a  nově  také  dva 
chameleoni  obrovští.  Pozornosti  návštěvníků  neunikl  ani  nový  levhart Daan,  ve 
vodě  skotačící  kamčatští medvědi Kuba a Toby nebo pětičlenná  skupina  lemurů 
kata. 
 
Od  pátečního  poledne může  veřejnost  hlasovat  pro  jména  ledních medvíďat  a 
větší  návštěvnost  se  tedy  projevila  i  na  webových  stránkách,  a  to  na 
www.zoobrno.cz a na stránkách adoptivních rodičů www.hc‐kometa.cz . K dnešní 
14. hodině bylo na obou stránkách celkem 8825 hlasujících. Žebříček vedou jména 
Nanuk, Bella, Kometa a Rondo. 
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Maškarní bál v ZOO Brno 
 
Jaro  je  za  dveřmi  a  v zoologické  zahradě  ho  budeme  vítat  tradičně  už  tuto 
sobotu 9. 3. 2013 Maškarním bálem. Zveme do ZOO všechny děti v maskách a 
s dobrou  náladou.  O  zábavu  se  budou  starat  písničkové  Tetiny  a  během 
odpoledne zvolíme také nejkrásnější zvířecí masku. 
 
Maškarní  bál  s  písničkovými  Tetinami  proběhne  od  14  do  16  hodin  ve  Správní 
budově  ZOO.  V maskách  mohou  přijít  dospělí  i  děti,  ale  rozhodně  to  není 
podmínka.  Zatančit,  pobavit  se  a  soutěžit  budou  moci  všichni.  Kdo  přijde  v 
převlečení za jakékoliv zvíře, může se zúčastnit soutěže o nejlepší masku, která je 
nejstrašidelnější, nejbarevnější nebo nejnápaditější. 
Více informací: sommerova@zoobrno.cz, tel.: 546 432 361. 
 
Připraven  je  nejen  program  Maškarního  bálu,  ale  také  sobotní  komentované 
krmení. 
 
10:30 – 10:45    Lachtan 
11:00 – 11:15    Medvědi kamčatští 
11:00 – 11:15    Kůň Převalského 
12:00 – 12:15    Surikaty 
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