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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.               
 

Samec dželady Heiko, který ve čtvrtek 8. 10. 2009 v odpoledních 
hodinách unikl z výběhu v brněnské zoo, byl v úterý 13. 10. 2009 
odchycen a dočasně umístěn ve vyhřívané ubikaci v budově 
veterinární ambulance v areálu Zoo Brno. Zároveň byl vyšetřen a 
byla mu preventivně podána antibiotika. Jeho zdravotní stav je 
v současné době dobrý.  
 
V této souvislosti je třeba zdůraznit, že Heiko rozhodně 
nebude, jak zaznělo v některých médiích (a co tak 
bohužel považuje řada občanů za skutečnost), za svůj 
útěk nijak trestán! Naopak je mu věnována zvýšená 
chovatelská i veterinární péče. Také spekulace o tom, 
zda zůstane v Zoo Brno či bude přemístěn do jiné zoo, 
nejsou na místě, protože o jeho dalším umístění není 
zatím v žádném případě rozhodnuto. 
 
Závěrem je třeba vyjádřit poděkování za podporu, součinnost a profesionální přístup všem 
chovatelům, zoologům, pracovníkům Městské policie Brno a dalším občanům, kteří se na zvládnutí 
této mimořádné události podíleli. Vedení brněnské zoo také upřímně oceňuje konstruktivní 
zpravodajský přístup většiny médií, který byl nejen v zájmu občanů a brněnské zoologické zahrady, 
ale především v zájmu samotného Heika.  
 

 
Halloween v Zoo Brno 

 
Soutěž o nejhezčího "Dobrého ducha zoo" pořádá Zoo Brno u  příležitostí svátku 
Halloween. Návštěvníci mají příležitost dne 24.10. 2009 v době od 10.00 hod. do 
15.00 hod.  ukázat svoji zručnost při výrobě tradiční (či netradiční) Halloweenské 
dýně. Vzhledem k současnému nepříznivému počasí se akce uskuteční v 

přednáškovém sále zoo v 1. patře Správní budovy. Na závěr budou nejhezčí, nejnápaditější či nevtipnější 
výtvory vyhodnoceny a odměněny. Všechny pak budou rozmístěny v areálu zoo. Každý dětský účastník 
akce dostane sladkou maličkost. 
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