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Maskot Heiko dostal míč! 
 

První jarní den letošního roku byl z pohledu českého basketbalu velmi významný. V rámci znovuotevření expozice 
dželad v brněnské zoologické zahradě byl totiž veřejnosti poprvé představen i opičák Heiko, coby živý maskot českého 
reprezentačního týmu v rámci blížícího se Mistrovství světa v basketbalu žen, které se uskuteční v České republice na 
přelomu září a října letošního roku. 
Notorický „útěkář“ Heiko, který již v minulosti dokázal dvakrát uniknout ze svého výběhu, se maskotem českých 
basketbalistek nestal náhodou. „Velmi nám imponuje jeho nezdolná vůle po svobodě a vynalézavost. Rádi bychom, 
kdyby se podobnými vlastnostmi prezentovaly v průběhu na šampionátu i české hráčky. Dalším důležitým momentem 
při volbě tohoto maskota byla i velká podpora široké veřejnosti, která v rámci kampaně: Heiko, nedáme tě! dokázala 
sdružit více než čtyřicet tisíc lidí. Nakonec i díky nim se podařilo Heika udržet v brněnské ZOO a organizační výbor 
mistrovství světa by si pokládal za čest, kdyby podobnou podporu získal i český reprezentační celek,“ uvedl 
místopředseda ČBF a jeden z členů nejužšího vedení přípravného výboru MS Jiří Zídek. 
Nově upravený výběh, do kterého byl Heiko vypuštěn po několikaměsíční karanténě byl v neděli 21. března doslova 
v obležení, přičemž nechyběly ani opravdové celebrity. Jedním z těch, kteří se přišli na populárního paviána podívat, byl 
i brněnský primátor Roman Onderka. „Troufám si tvrdit, že Heiko je momentálně jedním z nejpopulárnějších obyvatel 
jihomoravské metropole a je jenom dobře, že se jeho jméno spojí s dalším projektem, který přispěje ke zviditelnění 
Brna. Tím mám na mysli právě světový šampionát basketbalistek, v jehož rámci zde odehrají české hráčky své zápasy 
v základní skupině. Zároveň v současné době řešíme možnost, jakým způsobem dostat Heika na slavnostní zahájení 
celého mistrovství, které proběhne v Brně na Špilberku. Doufáme, že se nám to podaří vše vykomunikovat, protože 
takové zahájení by bylo svým způsobem světově unikátní,“ prohlásil brněnský primátor. 
Heiko pochopitelně dostal celou řadu dárků, mezi nimiž nechyběl ani ryze basketbalový dar. Kromě šeku na deset tisíc 
korun od vedení České basketbalové federace, který jako sponzorský příspěvek převzal ředitel ZOO v Brně MVDr. 
Martin Hovorka, dostal Heiko i basketbalový míč s podpisy reprezentantek a kouče národního týmu Lubora Blažka. Za 
všechny hráčky pak tento neobvyklý dar předávala jedna z klíčových opor národního celku Hana Horáková. „Většina 
z nás Heikův příběh zná, a i když to možná bude směrem k vedení zoologické zahrady znít podivně, tak jsem mu svým 
způsobem držely palce. Doufejme, že podobnou vůli a touhu nevzdávat se předvedeme i my na palubovce v rámci 
světového šampionátu,“ prohlásila bezprostředně před tím, než umístila míč do výběhu, kapitánka basketbalistek Frisco 
Sika Brno. 
A jak na vše reagoval hlavní hrdina Heiko? Když ho krátce po poledni poprvé po dlouhé době vypustili ošetřovatelé do 
výběhu nejprve se dlouho rozkoukával, jako by hledal nové únikové cesty a teprve pak si šel prohlédnout dárečky. „Já si 
stejně myslím, že zase uteče. Poznal, že být na svobodě je zábavné a je natolik inteligentní, že určitě zase něco 
vymyslí,“ prohlásil s lehkou skepsí v hlase ředitel zahrady Martin Hovorka. „Možná bychom potom mohli v rámci 
odchytu využít právě basketbalistky českého národního týmu, protože pro ně by to mohlo být vítané zpestření  fyzické 
přípravy,“ neodpustil si pak na závěr lehkou ironickou poznámku. 
 
 
 
 
 
 
 
 


