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Nejen prázdniny zpestří návštěvníkům brněnské zoo 
KOMENTOVANÉ KRMENÍ! 

 
Brno, 11. 8. 2011 – Komentované krmení v brněnské zoo má svou 
tradici a pravidelnost. Pokračuje i o letních prázdninách a je 
vyhledávaným a velmi oblíbeným programem návštěvníků zahrady. 
Časy a místa komentovaného krmení lze najít na webových 
stránkách www.zooobrno.cz  
 

 
 
Návštěvníci zoo se díky komentovanému krmení mohou dozvědět řadu 
zajímavostí ze života zvířat. A to nejen to, jaké pochoutky mají 
konkrétní zvířata nejraději. Díky zajímavým výkladům chovatelů se 
dozví i jak zvířata žijí, jaká je jejich pozice ve smečce, stádu nebo 
třeba to, jak se rozmnožují a starají o svá mláďata. Již tradičně 



bývá k vidění komentované krmení surikat, lachtanů, tygrů, medvědů, 
paviánů nebo třeba žiraf. Komentované krmení je tak dalším 
atraktivním programem, na který se můžete v brněnské zoo těšit. 
 
ČASY KOMENTOVANÉHO KRMENÍ – www.zoobrno.cz  
 
Pátek – 12. 8. 2011 
12.15 - 12.30 Surikaty 
12.30 - 12.45 Kůň Převalského 
14.30 - 14.45 Lachtani - pouze při příznivém počasí 
15.00 - 15.15 Tygři 
15.30 - 15.45 Kotul, Kea 
 
Sobota – 13. 8. 2011 
10.00 - 10.15    Medvěd kamčatský - Beringie 
11.00 - 11.15 Zvířata Safari 
11.45 - 12.00 Paviáni anubi 
12.15 - 12.30 Surikaty 
12.30 - 12.45 Kůň Převalského 
14.30 - 14.45 Lachtani - pouze při příznivém počasí 
15.00 - 15.15 Pekari 
15.30 - 15.45 Kotul, Kea 
 
Neděle 14. 8. 2011 
10.00 - 10.15 Medvěd kamčatský - Beringie 
11.00 - 11.15 Zvířata Safari 
11.45 - 12.00 Šimpanzi 
12.15 - 12.30 Surikaty 
12.30 - 12.45 Bizoni 
14.30 - 14.45 Lachtani - pouze při příznivém počasí 
15.00 - 15.15 Pekari 
15.30 - 15.45 Tamarín žlutoruký 
 

 
 



Den adoptivních rodičů a sponzorů v ZOO Brno se blíží! 

Setkání adoptivních rodičů a sponzorů brněnské zoo, které je 
každoročně připraveno na poslední srpnový víkend, se letos uskuteční 
v sobotu 27. srpna. Nahlášení adoptivní rodiče a sponzoři mají volný 
vstup do zoo již od 12 hod. Program na pódiu U velblouda začíná  
v 14.00 hodin a ten letošní bude stát opravdu za to. Těšit se můžete 
na hudební i taneční vystoupení, chybět nebude pohádka pro děti 
nebo představení bojového umění. 

 
Jako doprovodný program bude připravena jízda na ponících, 

komentované krmení, ukázka přírodnin a malování na obličej. Od 15 
hodin si adoptivní rodiče a sponzoři mohou v indiánské vesničce opéct 
špekáčky. Prosíme adoptivní rodiče a sponzory, kteří se chtějí Dne 
adoptivních rodičů a sponzorů zúčastnit, aby potvrdili svoji účast na 
e-mail: adopce@zoobrno.cz. 

 
 
Výstava – Do Beringie za poučením i dobrodružstvím! 

 
 
V Knihovně Jiřího Mahena je do 25. srpna 2011 instalována další z 
výstav Urban centra – Do Beringie za poučením i dobrodružstvím. 
Expozice s názvem Beringie byla otevřena 9. října 2010. 
Návštěvníkům brněnské zoo nabízí výpravu do volné přírody. Napříč 
areálem vede naučně-dobrodružná stezka, z níž je možné pozorovat 
přirozeně reagující zvířata. Architektonické řešení Beringie je 
vedeno snahou co nejvíce zachovat reliéf a lesnatý charakter Mniší 



hory a umocnit jej tak, aby vznikl dojem severského lesa, ve kterém 
žijí medvědi, rosomáci a další zvířata této oblasti. 

 

Více informací: 

Lucie Kapounová 

tisková mluvčí  
tel: +420 608 738 325 

E-mail: kapounova@zoobrno.cz 

www.zoobrno.cz 

 


