FÉNIXÍ VÝLET DO ZOO S BAZILIŠKEM
a PAPOUŠEM - sobota 21. ledna 2017
Naštěstí jsme dali sraz před Mekáčem a všichni, co přišli včas si
na Papouše, Baziliška a celou rodinku mohli počkat v teple. Po nás
dorazili už jen Marčíkovi. Autobus 112 jsme hravě doběhli a ani jsme
nikoho nenechali na nástupišti. Vstupujeme do ZOO a spolu s námi je tam jen 50 lidí.
U vchodu nás vítá PANDA ČERVENÁ, která je mimořádně aktivní. Pokračujeme kolem LEDNÍHO MEDVĚDA,
který se v ideálním mrazivém dni povaluje v zázemí. Potěšily nás ale VYDRY, které se nadšeně honily
ve vodě i po sněhu. Nevynecháme ani sochu koně před Africkým pavilonem a hurá na HROCHY, je tam
i mláďátko. A to už spěcháme na krmení HRABÁČŮ KAPSKÝCH, protože vidět hrabáče v pohybu, to je teda
něco. Přišli jsme lehce po 10. a malé hrabáče akorát vyjídalo červíky schované v míči, ale rodiče už byli po
jídle a zase spali. Kocháme se i ŽIRAFAMI a poprvé svačíme. Holky si chovají Madlenku, kluky překvapivě
moc nezajímá.
Zahřátí a nakrmení vyrážíme na SLONY, jsou tam obě mláďátka, ale na některé Fénixy to tam prý moc
smrdí. Venku si užíváme údolí slonů, lezeme na slony a zvoníme na zvonce. Blbneme i na malém hřišťátku
a v sítích. Je čas přesunout se do AFRIKY, tam mám já své oblíbené opičky TALAPOUNY, bydlí tam
i „naštvaný“ MEDOJED. Venku před pavilonem se někteří honí, jiní schovávají a lezou po kamenech.
Přesunujeme se přes LACHTANY – kteří se neskutečně předvádí, drží se za ploutve a pózují, jak se dá
až do BORORA na program „ZVÍŘATA V AKCI“. Dnes je na programu LAMÁK „SANČO“ – František Štursa
nám předvádí komunikaci se zvířetem bez řevu a násilí. Sančo se snaží, plivnul jen jednou. Do drezůry se
zapojili i Eliška s Jiříkem a Kačka Bartáková – ta byla vybrána za stylovou čepici se zajíčkem. Takže
na program do ZOO už jen v zajíčkové čepici. Prolézačky v Bororo jsou z důvodu mrazu zavřené, alespoň
máme více času na zvířata.
Oběd si dáváme v restauraci OCEÁN – každý dostává polévku nebo čaj na zahřátí a pak smíme konzumovat
i vlastní zásoby, ti otrlejší si kupují zmrzku a vyjedli jsme i čokoládové donuty. Po obědě už zůstáváme
ve spodní části ZOO, jdeme přes opičí ostrovy ke GAVIÁLŮM a kontrolujeme spící MRAVENEČNÍKY.
V SEČUÁNU jsme našli neskutečně zbarvené ptáčky. A protože u VELKÝCH ŽELV je část Fénixů už příliš
rozběhaná, odebíráme se na hřiště s lodí, aby se všichni dostatečně vybouřili a vyběhali. Navštívili jsme
i dětskou ZOO a nakrmili kozy. Granule pro kozy někteří i ochutnali a prý jim moc chutnaly – já jsem
ochutnávku hrdě odmítla. Na pódiu u dřevěné lodi jsme ještě předváděli a hádali zvířata.
Zavíračka ZOO se nezadržitelně blíží, jdeme tedy zkontrolovat GORILÍ RODINKU. Nemůžeme se vynadívat
jak Ajabu a Nuru dovádí, samice polehávají a Richard to vše kontroluje. Gepardi nám pózují na své dřevěné
vyhlídce, mráz jim fakt nevadí. V pavilonu ŠELEM je toho k vidění spousta, KOČKA RYBÁŘSKÁ, TYGŘI,
LVI, ZMIJE, TRNUCHA a další a další. U VELEMLOKŮ je fronta na sluchátka a poslech VÁLKY S MLOKY
a to už nám hlásí, že se ZOO zavírá. Míříme tedy přes SUPA a ORLA k východu. Ještě naposledy svačíme
u TUČŇÁKŮ, kde se houpeme a blbneme. Uteklo to jako voda a je čas vyrazit na autobus a hurá za rodiči.
Cestou po ZOO jsme si hodně povídali, už vím, že naši Fénixové by nejraději jezdili na dvoudeňáky a ještě
raději na třídeňáky. Zkusíme jeden z výletů udělat i na kolech a příští rok si vyrazíme v zimě na hory.
Každý se v ZOO bavil, jak uměl, někdo zvířaty a četbou cedulek, někdo škádlením mezi děvčaty a chlapci,
někdo hrál dračák, někdo si povídal… Nic jsme neřešili a jen si užívali lednovou mrazivou pohodu. Tak zase
v únoru. Děkujeme, za prima výlet.
Verča s Madlenkou a Václav

ÚASTNÍCI: Jirka a Jéňa, Ivuška, Zuzka a Filip, Bára a Vašek, Jakub S. V. ,
Terka J. , Eliška, Lucka a Kačka, Barča a Johanka, Tereza a Verunka, Vojta

