
Milí turisté! 

Tak  jsme si 22.září vyšli s hůlkami do ZOO. Byl krásný slunečný den a 
procházka zoologickou zahradou tak byla příjemným zážitkem. Nejdříve 
jsme navštívili lachtany, kteří si užívali plavání v novém bydlišti, které 
vytváří scenérii skalnatého mořského pobřeží. Potom jsme se šli podívat na 
tučňáky, kteří neustále chodí ve fraku. O kousek dál jsme obdivovali 
elegantní vzhled plameňáků. Nejdéle jsme se zdrželi u goril, kterým zrovna 
gruntovali kvartýr a my čekali, až bude hotovo, ošetřovatelka rozhází 
krmení a vpustí gorily dovnitř. Potom někteří museli odejít, aby stihli cvičení 
paměti. Ostatní pokračovali k velkým želvám, kde jsme si přečetli drby o 
želvákovi Eberhardovi. Prý je mu šedesát a stále nemá partnerku, ale prý 
má ještě sto let života před sebou, tak jaký spěch. Na slony a hrochy jsme 
se dívali z kruhové terasy. Hroši mají malé hrošátko a mezi slony je slonice 
Shanti, která je hvězdou z filmu „Pan Tau“. Procházku jsme přerušili, neb 
nám kručelo v žaludku, a tak jsme šli nabrat kalorie do restaurace Oceán. 
Bylo to tam jak v závodní jídelně, jídlo jsme si museli přinést na tácu…Z 
oběda jsme navštívili lední medvědy, kde jsme si přečetli drb o medvědici 
Boře, která se prý při svém příchodu k medvědu Alíkovi spolčila s jeho 
dcerou a obě ho terorizovaly, ty feministky! Teď je z ní vdova. Další obětí 
proradných žen je kasuár Kašík. Zamiloval se do Káči, ta pak snesla vejce, 
ale Kašík je musel sám vysedět i vychovávat děti. Káča se prý tvářila, že se 
jí to netýká. Kolem budoucího pavilonu slonů, na jehož stavbu 
mimochodem dvě z nás přispívají, jsme došli do Afrického domu, podívat se 
na elegantní žirafy. Těm se nějak ven nechtělo, tak jsme se jim dívali 
prosklenou stěnou do kvartýru. Ještě jsme se podívali na roztomilé surikaty 
a pak jsme se již vydali k východu. V ZOO jsme strávili pět hodin, a ti, co 
ještě nepospíchali domů, šli na kafčo do zahrady Trojského zámku. 

 Příští čtvrtek se nikam nejde, protože jedeme navštívit zámek Hluboká. 

 Zdraví vás Dana H. 

 


