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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.               
 

 

Vánoce v Zoo Brno,4. 12.2011 
Kdy: 4. 12. 2011, 10.00 – 16:00 
Kde: Zoo Brno 
 
Přijďte si 4. prosince užít předvánoční neděli do brněnské zoo! Už od rána 
je v zoo připraven bohatý program pro celou rodinu! Zazpívá Ilona Csáková 
a Karel Gott Revival. Společně nazdobíme strom pro zvířátka a v 16:00 
hodin ho slavnostně rozsvítíme! Jen čtvrtého prosince dopoledne je vstup do 
zoo za 50 Kč a od 13.00 hodin vstup zdarma! Za vlastnoručně vyrobenou 
vánoční ozdobu navíc získáte dětskou vstupenku pro příští návštěvu zoo. 
 
Od 10.00 hod. na Vás čeká v Centru služeb „ježíškova dílna“, ve které si můžete 
vyrobit vánoční ozdoby. Kdo chce zdobit perníčky nebo proniknout do tajů 
korálkování, pro toho je od rána připraven vánoční workshop v Kamčatské 
chalupě.  
Od 14.00 hodiny začínáme zdobit vánoční strom u Beringie,který zoologické 
zahradě darovala společnost Lesy města Brna, a.s. Právě u Beringie vypukne 
v neděli odpoledne hlavní program. Vystoupí Ilona Csáková, Karel Gott Revival, 
Dětský sbor Brno nebo folklórní soubor Komíňáček. Celým programem Vás 
provede moderátorka Monika Brindzáková.  
 
Přijďte se podívat na zvířata, která milují zimu! Pobavíte se při komentovaných 
krmeních, poučíte se ukázkami Koňské záchranky, nadchnete se procházkami 
s velbloudicí Majdou, lamami a poníky. Vánoční vesnička Vám nabídne teplo 
Kamčatské chalupy, ve které si můžete poslechnout vyprávění o Beringii užít si 
pohádky v režii herců Divadelního studia „V“ nebo se zapojit do perníčkové a 
korálkové dílny.  
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A nejen to, zahřeje Vás horký čaj i punč, můžete si pochutnat na vánočních 
perníčcích, domácí zabíjačce či medovině a užít si atmosféru svátečně 
vyzdobené zoo.  
Vánoce v Zoo Brno znamenají dárky pro všechny milovníky zvířat. 
Jen čtvrtého prosince dopoledne je vstup do zoo za 50 Kč a od 13.00 hodin 
vstup zdarma! A navíc každý, kdo donese vlastnoručně vyrobenou ozdobu na 
náš vánoční strom, získá volnou dětskou vstupenku do Zoo Brno.   
 
 
Podrobný program 
 
10.00 – 14.00  
Ježíškova dílna – vyrábění vánočních ozdob, ve spolupráci s Centrem volného 
času Lužánky! 
(Centrum služeb, restaurace U tygra, bezbariérový přístup!) 
 
10.00 – 16.00 
Vánoční vesnička v Beringii 

• Přijďte se zahřát punčem a ochutnat tradiční pochoutky z grilu! Vánoční 
vesnička Vám nabídne také stánky s keramikou, modrotiskem, svíčky, 
perníčky a mnoho dalšího! 

• Vánoční workshop v Kamčatské chalupě, naučte se zdobit perníčky a 
podlehněte kouzlu „korálkování“! 

 
14:00 – 16:00 Hlavní vánoční program 
(expozice Beringie - pódium) 
14:00 zahájení, moderátorka Monika Brindzáková, ředitel Zoo Brno Martin 
Hovorka 
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14:10 Dětský sbor Brno 
14:30 Velbloudice Majda, povídání s chovatelem zvířat 
14:45 Karel Gott Revival 
15:05 Folklórní soubor Komíňáček 
15:20 Monika Brindzáková a hosté, zdobíme stromeček pro zvířátka 
15:35 Karel Gott Revival a Dětský sbor Brno, vánoční písně 
15:50 Ilona Csáková 
16:00 Rozsvícení vánoční stromu za účasti představitelů města Brna  
 
Doprovodný program 

• Komentovaná krmení   

• Kamčatská chalupa - povídání o „Kamčatce“, pohádkové improvizace 
Divadelního studia „V“ 

• Koňská záchranka – před restaurací U tygra, 14 – 16 hod 

 
 
Akce se zúčastní mimo jiné i děti z dětských domovů a také Ústavu sociální 
péče pro tělesně postiženou mládež Kociánka, kteří se zapojili aktivně a pro 
zvířátka připravují vánoční ozdoby na strom.  
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Přijďte v prosinci do Zoo v Brně a vychutnejte si vánoční 
atmosféru plnými doušky!  
 
 
 

• ADVENTNÍ DÍLNA, v sobotu 17. 12. 2011 
 
Možnost vidět jak naše pra, pra, prababičky spřádaly vlnu na kolovrátku, 
budou mít všichni ti, kdo v sobotu 17. prosince navštíví Dětskou zoo. Právě 
tady vyroste „Adventní dílna Zoo Brno“.  
 
Děti si mohou samy vyzkoušet, co vše lze z vlny vyrobit, že to nejsou jen 
ponožky, čepice nebo rukavice, které však umí krásně hřát.  
Komu víc voní perníčky, ten bude mít možnost se do své oblíbené sladkosti 
zakousnout.  
Kamčatská chalupa v Beringi zase nabídne ukázky drátkování a výrobu vánočních 
ozdob. I zde budou mít návštěvníci brněnské zoo možnost si vše vyzkoušet. 
 
 
 
 

• ŠTĚDRODOPOLEDNÍ KRMENÍ ZVÍŘÁTEK, 24. 12. 2011 
 
Na Štědrý den, zhruba od 9.30 do 12.00 hodin, se návštěvníci Zoo Brno 
mohou zúčastnit komentovaného krmení hned u několika vybraných výběhů. 
Sváteční krmení bude například u lachtanů, medvědů, opic, lam, velbloudů, 
surikat, kajmanů nebo třeba ovcí a koz z Dětské zoo.  
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Strana 5 / 1 

    

www.zoobrno.cz           zoo@zoobrno.cz                                             
 

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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.               
 

Při vstupu do zahrady, jejíž pokladny se otvírají v 9 hodin, zájemci obdrží 
plánek s vyznačením expozic, kde na ně bude čekat chovatel, který komentované 
krmení povede. Vyznačena bude rovněž doba krmení, které se na každém 
stanovišti uskuteční dvakrát, aby si návštěvníci mohli projít více míst. 
 
Za příznivého počasí se budou moci děti svézt na ponících. 
 
Historie: 
Štědrodenní krmení pořádá Zoo Brno od roku 1997. Od dřívější praxe podávání 
krmiva doneseného návštěvníky z jejich domova jsme však ustoupili. Stávalo se 
totiž, že někteří příchozí, i když byli povinni ukázat zaměstnancům zoo, čím 
budou krmit, dopřáli zvířatům tolik, že ta následně měla zdravotní potíže.  Nový 
způsob organizace Štědrodopoledního krmení rozhodně nijak nezmenšil tradiční 
sváteční zážitek, zájem o návštěvu zoo na Štědrý den v posledních letech to jen 
potvrzuje. Přítomnost chovatele, jeho zasvěcený komentář a jeho odpovědi na 
různé dotazy skvěle zapadnou do sváteční atmosféry, která v zoo v tuto dobu 
pravidelně vládne. 
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Medvědi Jelizar a Kamčatka, znovu rodiče? 

Brno, 1. 12. 2011 - osmnáctiletí medvědi kamčatští Jelizar a Kamčatka 
jsou zřejmě nejatraktivnějšími přírůstky brněnské zoo z roku 2010. Na 
začátku příštího roku si chovatelé v brněnské zoo slibují od Kamčatky a 
Jelizara mláďata. Oba jsou již zkušenými rodiči, společně měli pět 
mláďat, z toho tři byla vypuštěna zpět do volné přírody.  

 

Medvědi Jelizar a Kamčatka 

      Pár medvědů kamčatských, které žádná jiná tuzemská zahrada nechová, do 
Brna přicestoval ze zoo v Rostovu na Donu. Už samotný transport ale nebyl nic 
jednoduchého. Speciální převozní bedny musely být vyrobeny tak, aby se v nich 
mohutná zvířata cítila pohodlně, ale současně aby jejich hmotnost „udržely“. 
Využita byla i těžká technika, včetně jeřábů.  

Osud Jelizara i Kamčatky kopíruje životní příběh i mnohých dalších 
kamčatských medvíďat. Do rostovské zoo, kde v betonovém, nepříliš útulném 
prostoru za mřížemi prožili svůj dosavadní život, se oba dostali jako osiřelá 
medvíďata. Do brněnského výběhu šli možná i proto bez větších potíží, což 
nebývá úplně běžné. Dnes jsou v něm, jako doma.  

Perlička na závěr: Co má rád Jelizar? Sladké… v Rostově prý klidně a rád 
spolykal denně krabici cukru (a podle jeho zubů je to poznat). Na jižní Moravě 
musí jeho touhu po sladkém uspokojit trocha medu. A med, ten Jelizar tuze 
rád!   



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Strana 7 / 1 

    

www.zoobrno.cz           zoo@zoobrno.cz                                             
 

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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.               
 

MMeeddvvěědd  kkaammččaattsskkýý  

     Impozantní tmavě hnědý medvěd je největší suchozemská šelma žijící na 
území Evropy a Asie. V kohoutku samci měří až 135 centimetrů, když se však 
postaví na zadní, jejich výška se pohybuje mezi třemi až čtyřmi metry. 
Úctyhodná je i váha těchto obrů. Zatímco samice jsou samozřejmě drobnější a 
váží kolem čtyř set kilo, u samců je rozpětí váhy mezi 650 až 700 kilogramy, 
obzvláště mohutné kusy ale mohou vážit i tunu. I kvůli tomu nemá medvěd 
kamčatský žádného přirozeného nepřítele, kromě člověka. Pro pytláky na 
Kamčatce a některých přilehlých ostrovech, kde tito medvědi vyskytují, je 
stále vyhledávanou kořistí. Každoročně tu proto také ochránci zvířat najdou 
několik opuštěných mláďat. V některých případech se o své potomky 
nepostaraly samice proto, že se samy staly obětí některého agresivního 
medvěda, mnohdy však spíš proto, že podlehly střele všehoschopných pytláků. 
Tato mláďata často končí v zoologických zahradách.  

Medvěd kamčatský je samotář, ve volné přírodě se dožívá zhruba dvaceti až 
třiceti let, v zajetí může žít i déle. Samice jsou březí 180 až 266 dnů, rodí 
jedno až tři mláďata.  Navzdory své těžké váze medvěd kamčatský rád plave a 
dokáže vyvinout i poměrně velikou rychlost na souši, kde může běžet až 45 
kilometrů v hodině.  
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