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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.               
 

 
 
 
Děti mohou prožít jarní prázdniny v brněnské ZOO 
 
Brněnská ZOO  i  letos nabízí dětem ve věku od 7 do 11  let atraktivní program na 
jarní prázdniny, které letos proběhnou 11. ‐ 15. února. Pozorování zvířat, zajímavé 
povídání o ledních i kamčatských medvědech, pohled do zázemí zahrady, soutěže 
a další nevšední zážitky čekají na děti každý den od 8:00 do 16:00 hodin. Program 
bude  přizpůsoben  aktuálnímu  počasí,  ale  určitě  se  mohou  těšit  například  na 
návštěvu Tropického království. Tam mimo jiné uvidí také nový přírůstek – mládě 
vzácného varana komodského. Ani  letos nebude chybět velmi oblíbená návštěva 
Stanice mladého  přírodovědce,  kde  se  kluci  a  holky  budou moci  naučit,  jak  se 
správně starat o domácího mazlíčka /morče, králíka apod./.  
 
Rodiče mohou  své děti přihlásit na  jednotlivé dny nebo na celý  týden, a  to buď 
telefonicky  na  čísle  546  432  361  nebo  e‐mailem  na  adrese 
sommerova@zoobrno.cz. Jeden den stojí 300 korun, v ceně  je oběd, pitný režim, 
zdravotní  a  pedagogický  dozor  a  výtvarné  potřeby.  Další  důležité  podrobnosti 
najdou  zájemci  o  Jarní  prázdniny  v  ZOO  na  našich  webových  stránkách 
www.zoobrno.cz.  
 
 
 
 
 
Monika Brindzáková 
tisková mluvčí ZOO Brno 
Tel.: 725 505 376 
E‐mail: brindzakova@zoobrno.cz 
www.zoobrno.cz 
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Ledním medvíďatům v brněnské ZOO se daří dobře  
 
Lední medvíďata, která se v brněnské ZOO narodila 24.  listopadu minulého roku, 
jsou  v pořádku  a  všichni,  kteří  sledují  on‐line  přenos  na  webových  stránkách 
mohou vidět, že přibývají na váze, mají otevřené oči a snaží se postavit na vlastní 
nohy. Každým dnem se v této snaze zdokonalují. 
 
Kolem osmého týdne by měla mít mláďata už plně funkční zrak  i sluch a měla by 
se  začít  lépe orientovat  v prostoru. Medvědice Cora  se o ně  stále  vzorně  stará, 
většinu  dne  je  zahřívá  vlastním  tělem  a  v pravidelných  intervalech  je  kojí. 
Mateřské mléko ledních medvědů obsahuje 30,6 % tuku, což je nejvyšší procento 
mezi  všemi  šelmami.  Důvodem  je  zřejmě  potřeba  nahradit medvíďatům  velké 
energetické ztráty, spojené s udržováním stále tělesné teploty v přírodě, kde jsou 
nepříznivé  klimatické  podmínky.  Mláďata  chovaná  v zoologických  zahradách 
začínají přijímat pevnou stravu ve 4. měsíci života.  
 
Aktuální video najdete na http://leteckaposta.cz/802013391 
 
Dále sledujte on‐line přenos na www.zoobrno.cz 
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