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______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Zoo Brno, která má za sebou více jak půlstoletí existence, nabízí návštěvníkům na ploše 62 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.               
 

 
 
 
 
Žirafa Janette oslaví narozeniny, popřát jí můžete i Vy! 
 
Brno, 18. 8. 2011 -  své desáté narozeniny oslaví v pondělí 22. 8. 2011 
samička žirafy síťované jménem Janette. Přesně v 11:00 dopoledne jí 
můžete společně s chovateli brněnské zoo poblahopřát přímo u výběhu 
Safari. Pokud Vás zajímá, co mají žirafy nejraději a jak vypadá takový 
ideální dort pro toto překrásné zvíře, nezapomeňte se zapojit do řad 
gratulantů! 
 
Při příležitosti žirafích narozenin má Zoo v Brně dárek i pro své návštěvníky. 
Každý, kdo pro Janette vyrobí narozeninové přáníčko, bude zařazen do soutěže 
o volné vstupenky do Zoo Brno a prohlídku zázemí, kde žirafy žijí. Blahopřání 
pro žirafu mohou návštěvníci zoo vhazovat do speciálně určeného koše, který 
bude již o tomto víkendu (20. – 21. srpen) umístěn u výběhu Safari.  
 
 

 
Janette se narodila 22. Srpna 2001 

a je tedy v nelepším „žirafím“ věku. 

Většinu dne tráví tím, že hledá 

něco dobrého na zub. Má klidnou 

povahu a je zasloužilou matkou. 

Spolu s ní můžeme ve výběhu vidět 
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i její mládě, samce Versta, který se narodil v listopadu 2010.  Na svět přitom 

Janette přivedla v roce 2006 i samičku Julii, která později odputovala do zoo 

ve Dvoře Králové. 

 
 
Zoo Brno – nové přírůstky! 
 

Tři mláďátka mary stepní se v těchto dnech narodila 
v brněnské zoo. První přišlo na svět v  pondělí 15. 8. 
2011 a dvě další ve středu 17. 8. 2011. Všechna jsou čilá 
a při troše štěstí je návštěvníci již mohou vidět 
„hopkat“ ve výběhu. Pondělní mláďátko navíc chovatelé 
již očipovali. Zjistit pohlaví však u tak malého hlodavce 
není jednoduché a proto ukáže až čas, zda jde o samce 
nebo samičku. 
Mary žijí ve volné přírodě v trvalých párech, které se 
sdružují do skupin. Samec svou družku doprovází kvůli 

ochraně a taky proto, aby odehnal potenciální soky. Po téměř 3 měsíční březosti 
rodí samice 1 až 3 mláďata do své nory, a to mnohdy dvakrát až třikrát ročně.  
V brněnské zoo skupinu tvoří celkem 6 dospělých jedinců a 6 mláďat,  
návštěvníci jejich expozici najdou ve spodní části zoo, naproti tygřinci.  
 
 
 
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 ve 14.00 hodin a ten letošní bude stát 
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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. 

 
 
Více informací: 
Lucie Kapounová 
tisková mluvčí  
tel: +420 608 738 325 
E-mail: kapounova@zoobrno.cz 
www.zoobrno.cz 
 


