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______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Zoo Brno, která má za sebou více jak půlstoletí existence, nabízí návštěvníkům na ploše 38 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 spolu se 
Stanicí mladých přírodovědců 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.               
 

 
 

Klokaní poplach se šťastným koncem 
 
Páteční ráno začalo v Zoologické zahradě města Brna dramaticky  ‐ telefonátem 
Městské policie Brno a žádostí o pomoc při odchytu klokana, který volně pobíhá 
v zahrádkářské oblasti městské části Brno‐Tuřany.  
 
Tříčlenná skupina složená z vedoucího provozního zoologa a dvou kurátorů  ihned 
vyrazila na místo, klokana za pomoci sítě odchytila a přivezla do zázemí zahrady. 
Celé  akci byl přítomen  také  veterinář pro případ  zranění  zvířete.  „Celý odchyt  i 
transport  samečka  klokana  rudokrkého  proběhl  bez  zranění,  jen  kvůli  eliminaci 
stresu  ve  stísněných  prostorách  přepravní  bedny  mu  byla  podána  uklidňující 
sedativa“,  řekl  veterinář  Stanislav Mazánek.  Vzhledem  k tomu,  že  se mezi  tím 
našel  jeho  majitel,  opět  následoval  transport  malého  uprchlíka  do  Jižanského 
dvorku v Horních Heršpicích. Při předání klokana jsme se dozvěděli, že se jedná o 
samečka Skippiho, na kterého už tam netrpělivě čekala samička Viki a jejich malý 
potomek. Po několikakilometrové pouti, kterou klokánek absolvoval po svých, pak 
v přepravní bedně se po krátké návštěvě v zoologické zahradě vrátil opět domů.  
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