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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.               
 

Chcete přispět na Heikův nový výběh? 

Vzhledem ke skutečnosti, že podporu Heikovi z brněnské zoo už vyjádřily stovky lidí, rozhodla se zoo v 
rámci spolupráce s Českou pojišťovnou, a. s., zapojit do pomoci s úpravou výběhu dželad i nejširší 
veřejnost. Nutné úpravy výběhu si vyžádají několik stovek tisíc korun, které budou vynaloženy na zvýšení 
plotu okolo výběhu a úpravu zeleně, finančně i technicky nejnáročnější budou pak nové rozvody 
elektrického ohradníku. Poslední změnou je plánované rozšíření skupiny tří samců dželad v Zoo Brno o 
partnerky s cílem posílení skupinové integrity dželad v brněnské zoo. 
 
Heikovi příznivci mohou přispět brněnské zoo zakoupením suvenýrů (hrnky, klíčenky, trička) s obrázky 
Heika nebo do konce ledna 2010 posláním textových zpráv na číslo 902 77 40. Jedna stojí 40 korun, zoo z 
ní dostane 34. Odesilatel může na základě zpětného potvrzení na mobil navštívit zdarma zoo, a to při 
otevírání upraveného výběhu, v jarních měsících. 
SMS ve tvaru HEIKO můžete posílat od 16. 11. 2009 do 31. 1. 2010 na telefonní číslo 902 77 40. Cena  
SMS je 40 Kč včetně DPH.  Po odeslání SMS obdržíte děkovnou SMS, která Vám poslouží jako VIP 
vstupenka na slavnostní otevření Heikova nového výběhu. Pro tuto příležitost si prosím děkovnou SMS do 
mobilního telefonu uložte.  
 
Prostřednictvím klíčového partnera Zoo Brno – České pojišťovny - proběhne také výtvarná soutěž pro děti 
mateřských a 1. stupně základních škol. Její vyhodnocení  je plánováno na 21. 3. 2010 v Zoo Brno. 
 

 
 

POZVÁNKA 
NA ZAHÁJENÍ VÝSTAVY 

,,totemová zvířata“ 
36 obrazů a 2 drakoptaci autorky Zdeňky Klanicové 

 
Přijďte si vybrat své totemové zvíře 

 
Čtvrtek 3. 12. 2009 v 17.00 hod na Radnické ulici 6 v v prostorách Stálé akvarijní výstavy Zoo Brno 

 
Výstava potrvá až do Vánoc, pod stromeček si tak 

můžete nadělit zajímavý a netradiční obraz, všechny vystavené exponáty jsou prodejné. 
 

V PROGRAMU VERNISÁŽE VYSTOUPÍ: 
 

- Karel Heřman ČANKI ŠOU - démonický zpěv 
- a někdo z herců HaDi - čtené slovo 

- autorka bude odpovídat na vaše všetečné otázky 
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Občerstvení 

- šťastné víno od Hrdinů. 
 

 
      Pozvánka na Tiskovou konferenci Zoo Brno 

 
 

Vážení přátelé, 
dovolujeme si Vás pozvat na vánoční tiskovou konferenci 
s obědem v restauraci U tygra v areálu brněnské zoo. 
Těšíme se na Vás ve čtvrtek 10. 12. 2009 ve 13.00 hod. 

 
 
 
 

Z organizačních důvodů potvrďte laskavě účast na mail: hrazdira@zoobrno.cz,  
případně na mobil: 725 505 376 

 
 

MVDr. Martin Hovorka, Ph.D.                            
Mgr. Pavel Hrazdíra 
 
 


