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Letní probuzení 
v zoo

Přešťastná jsem se nadechla. Vzduch byl tak čerstvý, jako 
kdyby ho přede mnou ještě nikdo nedýchal. Ospalé letní 
ráno mě vítalo nesmělým jemným světlem, které same-
tově rozzářilo Gagiho peří i  černobíle pruhovanou srst 
zeber horských. Do koníků v pyžamu, jak je Radek lás-
kyplně nazýval, se s vycházejícím sluncem pomalu vléval 
život. Zívali a hladově začali spásat první šťavnatá stébla 
trávy.

Tučňáci královští si vytřepali ospalost z peří a nadšeně 
ťapkali do venkovního výběhu. A to s takovým kvapem, 
že se zdálo, že každou chvíli ztratí rovnováhu a přepad-
nou na bok. Rodinka zajíců stepních s  radostným oče-
káváním vyhopsala ze svého úkrytu a všichni se s potě-
šením protahovali, zatímco se sumaterští tygři zdravili 
hlasitým řevem. 

Jemný jas ranního slunce se zářivě třpytil na rybníčku 
papoušků kea jako pozlátko a  já si stáhla sluneční brý-
le z  vlasů na  nos. S  Gagarinem jsme si udělali pohodlí 
v trávě na kopečku u zeber. Odsud seshora byl prostě ten 
nejkrásnější výhled na zoopark Zoo-Ráj.
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Jak já miluji tyto neobyčejné časné chvíle, kdy trávník 
ještě halí těžká a hustá mlha a kdy se ještě před okamži-
kem pokojně dřímající zoo pomalu probouzí! Ranním ti-
chem se nesly spokojené výkřiky chápanů, lachtanů a pa-
poušků ara. Dlouho předtím, než vstaly moje mamka se 
ségrou, jsem se vyhrabala z peřin, abych tady venku byla 
první. Ještě před ošetřovateli zvířat a návštěvníky. Jen já 
a zvířata.

Dva čápi našlapovali dlouhými kroky šumící loukou 
u výběhu ledních medvědů a pátrali po chutné žabí sní-
dani. Závistivě je u toho pozorovali lemuři límcoví, kteří 
si na svou snídani budou muset ještě chvíli počkat. Be-
linda, čerstvá takiní máma, jemně pobízela drobným 
šťouchnutím svůj rozkošný přírůstek Bennyho, aby vstal 
a pořádně se napil jejího mateřského mléka, aby se pak 
s ním a stádem mohla potulovat po rozlehlé pastvině.

Takini jsou neobyčejná stvoření, která vy-
padala jako smontovaná ze dvou zvířecích 
druhů. Představovala jsem si to tak: 
bůh, nebo kdo tyto úžasné savce tvo-
řil, dal do nějakého obrovského po-
hárku na vrhání kostek jednu kozu 
a jednoho bizona, pořádně zatřepal 
– a  to zvíře, které se pak na ponku 
stvořitele objevilo, to byl takin.
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Nechala jsem svůj pohled i myšlenky, ať se toulají. Jak 
neuvěřitelně krásně tu bylo, skoro jako v ráji! To, že jsem 
ještě před několika měsíci žila v  centru velkoměsta, mi 
dneska připadalo tak nějak neskutečné. Od  té doby, co 
mamka přijala místo ředitelky zooparku Zoo-Ráj, jsme 
s mou pětiletou sestrou Františkou už nežily v betonové 
poušti, ale uprostřed největší a  nejkrásnější botanicko- 
-zoologické zahrady na světě. Společně s devíti tisíci dru-
hy zvířat a šesti tisíci druhy rostlin! Pro mě to byl splněný 
sen. Sice když jsem nad tím hlouběji přemýšlela, byl to 
vlastně kec. Protože když budu upřímná, nikdy v životě 
jsem o tomhle ani nesnila! Vždyť takový ráj jsem si nikdy 
neuměla ani představit!

Samozřejmě jsem věděla, jak vypadají sloni, žirafy 
nebo nosorožci. Jasně že jsem počítala s exotickými zví-
řaty. Ale ne s tolika! A tak exotickými! Do té doby jsem 
neměla ani páru o tom, že tu žijí také stvoření s takovými 
legračními jmény, jako jsou kančil menší nebo kočkodan 
Rolowayův, mám-li jmenovat aspoň dva druhy. Kančil 
menší je nejmenší sudokopytník světa, něco jako mini-
jelen s  očkama jako knoflíčky na  super tenkých nožič-
kách. A kočkodan Rolowayův nemá nic společného s ně-
jakou Mickou nebo Mourkem. Jedná se o velmi ohrožený 
druh opic, které svými legračními fousky na bradě připo-
mínají surikaty.
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Přitom moje mamka vždycky říkala, jak bohatou mám 
fantazii. Myslím, že docela přeháněla. Konečně, nikdo 
v naší rodině nemá tak velkou fantazii jako moje sestra 
Františka. Pokud šlo o to, vymyslet si zase nějaký nesmy-
sl nebo si pomoct z nějakého vlastními silami způsobe-
ného průšvihu, byla nepřekonatelná. Nikdo si nedokázal 
vykonstruovat tak dramatické, rafinované a působivé pří-
běhy a výmluvy jako Františka.

Zrovna včera u  čištění zeleniny pro gorily hrdě a  se 
všemi detaily líčila, jak jednoduše ve školce svému oblí-
benému Lukášovi udělila pořádnou lekci a jak se z toho 
pak bez problémů vymluvila. Lukáš, její velký nepřítel, jí 
jednou zase mocně, což zdůraznila, lezl na nervy. Proti 
tomu musela nutně něco okamžitě podniknout, vysvět-
lovala mi nevinně. Uprostřed výuky prý hlasitě vykřikl 
a žaloval na ni: „Paní učitelko, Františka po mně právě 
hodila papírovou kouli!“

A co udělala má sestřička?
Podle jejího vyprávění vzorně seděla na  svém místě, 

zůstala absolutně klidná a  vzhlížela jako to neviňátko. 
Dokázala jsem si ji živě představit včetně toho, že i pouhý 
její bezelstný pohled znemožnil paní učitelce uvěřit, že by 
mohla provést takovou lumpárnu.

Paní učitelka se jí přátelsky zeptala: „Je to pravda, 
Františko? Hodila jsi po Lukášovi papírovou koulí?“
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Františka udělala působivé psí oči a energicky zakrou-
tila hlavou. „Ne, paní učitelko, to jsem neudělala. Papíro-
vou kouli jsem po něm nehodila.“

Pokárala jsem ji, že takto paní učitelku obelhala. Ona 
ale rozhodně zakroutila hlavou, až jí hnědé lokny jen lé-
taly. „To teda ne!“ protestovala hlasitě. „Já po něm tu kou-
li střelila gumičkou – nehodila jsem ji!“

A  taková Františka byla! Lukáš byl přísně pokárán, 
a když se na přání paní učitelky Františce před celou tří-
dou za tu drzou lež musel omluvit, ještě na něho má malá 
sestřička udělala dlouhý nos. Vůbec bych se nedivila, 
kdyby se jí za to brzy pomstil.

Ale nemusela jsem si dělat žádné starosti, protože 
i s tím by si hravě poradila. Františčinou hlavní úlohou 
v životě bylo dohánět mě i ostatní k šílenství. Člověk ni-
kdy nevěděl, co dalšího zas vyvede. Ale i když se to teď 
třeba nezdá, mám svou malou ségru moc ráda. Stačil 
jediný pohled do  jejích oříškově hnědých kulatých očí 
a veškerá zlost na ni byla v  tu ránu pryč. Kromě toho 
momentálně nebylo nic, co by mi mohlo zkazit nála-
du. Byly letní prázdniny a celé dny jsem mohla dělat, co 
jsem dělala úplně nejradši – pomáhat vedoucímu od-
dělení Radku Bílkovi pečovat o zvířata, se svou nejlep-
ší kamarádkou Mílou kreslit ty nejkrásnější exempláře, 
trávit čas se svými schovanci, houserem Gagarinem 
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a gorilí holčičkou Banžou – pro mě nemohlo existovat 
nic hezčího.

Dokud se neobjevil můj nepřítel Max. Max, který byl 
o  několik let starší než já, pracoval každý den letních 
prázdnin v zoo a chtěl tu nastálo jako ošetřovatel nastou-
pit hned, jak ukončí školu. Otřásla jsem se při představě, 
že bych ho tu pak musela snášet permanentně.

Max byl strašně namyšlený. Každý ho zbožňoval kvůli 
jeho údajně pěkným blonďatým vlasům, modrým očím 
a jeho šarmu, který jsem teda zatím vůbec nezaregistro-
vala. A on si to vychutnával.

Byla jsem jediná, kdo ho měl rád asi tak jako trn v patě. 
Mílu nepřestávalo unavovat tvrdit, že jsem se do  něho 
zamilovala. Od té doby, co se Míla zabouchla do ošetřo-
vatele žiraf Tobiho, musela jsem přihlížet, jak moje ka-
marádka, chytrá jako liška a vždy připravená ke konfron-
taci, pravidelně v  jeho přítomnosti mutovala v  tulivého 
kolouška. Příšerné!

No jo, kdyby neexistoval ten nesnesitelný Max a mam-
ka nemusela tolik pracovat, bylo by všechno perfekt-
ní. Její předchůdce Petr Horák přivedl zoo svým špat-
ným hospodařením do červených čísel a mamka se teď 
musela ohánět, aby nějak zoopark Zoo-Ráj zachránila 
před krachem. Někteří z ošetřovatelů nevěřili, že ve své 
funkci obstojí, protože byla vlastně bioložka a ještě před  
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několika měsíci trávila veškerý čas ve výzkumných  la-
boratořích. Truchlili po Horákovi, který vyplnil, co jim 
na očích viděl.

Odhodila jsem pramen vlasů z čela i  temné myšlen-
ky a zase se soustředila na krásu, která mě obklopovala. 
S požitkem jsem naslouchala, jak se pásly zebry a nespo-
čtu dalším exotickým zvukům zooparku. Zoo otevírala až 
za dvě hodiny, a tak jsem si mohla dopřát čas. Představa, 
že za chvíli navštívím Banžu, gorilí holčičku, které jsme 
před pár dny zachránili život, vyčarovala na mé tváři ra-
dostný úsměv. Banža byla vážně to nejrozkošnější zvíře, 
které jsem kdy ve svém životě viděla. Jen několik týdnů 
staré gorilí mládě, velké černé kulaté oči, ručičky stejně 
malinké jako miminko, jemňoučká srst na hlavě a úsměv, 
při které každý roztál jako mléčná čokoláda na sluníčku. 
Jak ty poslední týdny s  Banžou byly vzrušující! A  jak 
vzrušující měly být další prázdninové týdny!

A to proto, že zoopark Zoo-Ráj zase očekával další pří-
růstek. Naše slonice Molly byla březí. A vedoucí oddělení 
Radek Bílek se MĚ zeptal, jestli chci být u porodu a po-
máhat Molly při péči o mládě. MĚ, Lei Frankové! A ne 
Maxe, což mě těšilo přímo ďábelsky. Obyčejně to byl prá-
vě on, komu bylo dopřáno slízat všechnu smetanu.

Jaké to vlastně mohlo být, zažít porod slůněte? Půjde to 
rychle? Jak se bude Molly chovat ke svému mláděti? Ne-
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zraní se to maličké, když z takové výšky spadne na zem? 
Byla jsem tak zvědavá, až jsem se nemohla dočkat.

Ale samozřejmě nemohl nikdo přesně říct, kdy to sku-
tečně přijde. Veterinář doktor Krátký sice oznámil, že 
Molly může mládě přivést na svět každou chvílí, ale to už 
bylo před třemi dny. 

Když Gagarin začal znuděně cupovat tkaničky mých 
tenisek a netrpělivě mě silným zobákem štípnul do lýtka, 
probrala jsem se ze zamyšlení.

„Dobře, já vím, už chceš za svou Banžou. Však už pů-
jdeme,“ uklidňovala jsem ho. Vstala jsem, otřepala si trá-
vu z džínsů, sešla kopec a zamířila k opičinci. Gagi mě 
s kolébajícím se pozadím následoval.

Mého housera a Banžu spojovalo neobvyklé přátelství, 
díky kterému naše gorilí holčička ještě stále žila. A když se 
Gagarin nemohl svému adoptivnímu dítěti denně zobá-
kem probírat srstí, předváděl pěkné divadýlko. To potom 
tak dlouho stál před opičincem, kejhal a mlátil křídly, až 
jsem to vynervovaná vzdala a šla s ním Banžu navštívit.

V odchovné stanici vládl klid. Primáti ještě spali. Ban-
ža uvolněně ležela ve své postýlce, měla zavřené oči, její 
hrudníček se pravidelně zvedal a zase klesal. Pravou ruč-
kou pevně svírala svou plyšovou husu – dárek od Radka, 
aby u  sebe vždy měla aspoň náhradního Gagiho. Obli-
čej měla rozzářený jemným úsměvem, jako by se jí něco 
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pěkného zdálo. Jak pokojně tu ležela… Byl to nádherný 
pohled. Mohla bych se tak na ni dívat celé hodiny.

Gagi vyskočil na židli vedle její postýlky a začal jí lás-
kyplně čistit srst zobákem. Pomalu a ještě úplně uvolněně 
otevřela gorilí holčička oči, ale jak spatřila Gagiho, byla 
hned úplně čilá. Zabořila svou chlupatou ručičku do jeho 
měkkého peří a srdečně se usmála.

„Dobré ráno, má maličká, no, vyspinkala ses dobře? Je 
čas na snídani,“ pozdravila jsem ji a opatrně vzala do ná-
ruče.

Objala mě ručičkama kolem krku a  zívla tak sladce 
a  roztomile, že jsem se musela hlasitě zasmát. Zabořila 
jsem nos do teplé srsti a vdechla její vůni. Obvykle jsem 
cítila směs psí srsti, mléka a  opičího mláděte. Ale teď 
měla plnou plínku!

„Madam, trošku zapácháte,“ smála jsem se.
Pečlivě jsem ji očistila dětskými vlhčenými ubrous-

ky, nakrémovala zadeček a dala čistou plínku, což Banža 
trpělivě přestála. Zřejmě proto, že dobře 

věděla, že hned potom dostane tep-
lé chutné mléko. Lačně chytila la-
hvičku, kterou jsem jí přidržela 

u  tmavých rtů, a  opička mléko 
mocnými hlty vypila do  po-
slední kapičky.
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„Šikulka,“ pochválila jsem ji a  chtěla ji právě položit 
zpět do postýlky, když vtom se rozlétly dveře. Dovnitř se 
přiřítil rozrušený a ztěžka oddychující Radek Bílek. Pot 
mu stékal po námahou zrudlém obličeji a chvilku to tr-
valo, než popadl dech a mohl promluvit.

„Leo, však jsem věděl, že tě najdu tady. Rychle pojď! 
Konečně je to tu. Molly začala rodit!“
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Molly zmatkuje
V  posledních týdnech sledovali ošetřo-

vatelé slonů březí Molly každou hodinu. Po nocích střída-
vě drželi stráž přímo u porodního kotce nebo ji sledovali 
přes kameru. Veterinář doktor Krátký udělal všemožná 
předběžná opatření, abychom v  případě nepředvídatel-
ných komplikací byli na všechno připraveni. Přesto byl 
ten okamžik porodu tak nějak nečekaný a zvláštní.

Bude to Mollyino první mládě a  Radek mi vysvětlil, 
že nezkušené sloní matky reagují obzvláště citlivě. Znač-
né porodní bolesti, ale také jakékoliv vyrušení jim moh-
ly navodit stres a vyvolat paniku. Což nezřídka kdy vede 
k tomu, že ve zmatku své mládě zapudí, zraní, nebo do-
konce zabijí. Ošetřovatelé by v  takovém případě muse-
li bleskově zareagovat, matku odlákat a slůně zachránit. 
Modlila jsem se, aby Molly mezi tyto zmatkující slonice 
nepatřila.

Molly ve  svém boxu neklidně pobíhala sem a  tam. 
Úplně očividně měla silné bolesti. Ale bylo tu ještě 
něco jiného. Zdálo se, že ji něco strašně rozrušuje, pro-
tože rozzlobeně troubila a  stále dokola narážela hlavou 
do mříže, za kterou jsme všechno dění sledovali. Jeden 
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z jejích nárazů do mříže způsobil tak ohlušující rámus, že 
jsme vyděšeně uskočili.

„To se mi vůbec, ale vůbec nelíbí. Něco není v pořád-
ku. Molly se nechová normálně,“ poznamenala Róza 
a soustředěně slonici pozorovala.

Rózu Selanskou všichni ze zooparku Zoo-Ráj upřímně 
nazývali zaříkávačka slonů. Bylo jí přes šedesát let, měla 
stříbrošedé vlasy, laskavé oči, vrásčitou pokožku, na  ní 
spoustu rýh od  smíchu, a  vyzařovala z  ní velká moud-
rost, čímž se tak nějak podobala svým svěřencům. Té-
měř celý svůj život strávila mezi slony. Žila s nimi v Thaj-
sku, v Africe, studovala jejich chování a několik desítek 
let s nimi pracovala ve velkých evropských zoologických 
zahradách. Šrédl ji před lety přetáhl z  jiného zooparku, 
což byl výjimečně smysluplný počin bývalého ředitele. 
Mamka byla každopádně ráda, že má ve svém týmu tak 
schopnou a  angažovanou expertku na  slony. Obzvláště 
teď, když nastal porod.

Mám Rózu ráda. Stejně jako od vedoucího revíru Rad-
ka Bílka jsem se od ní mohla tolik naučit, v její přítom-
nosti jsem se vždycky cítila dobře a ohromně mě těšilo, že 
jsem s ní směla spolupracovat. Obdivovala jsem, jak klid-
ně a s rozvahou s těmi citlivými obry pracovala. A byla 
jsem si jistá, že s nimi svým způsobem skutečně dokázala 
mluvit.
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„Stalo se v  posledních dnech něco mimořádného, 
o čem nevím? Změnilo se něco v Mollyině denním reži-
mu?“ zeptala se ostatních.

Všichni zakroutili hlavou. Radek se poškrábal na krku 
a usilovně přemýšlel. „Co by stálo za zvážení: Přesunu-
li jsme ji do nového porodního boxu, protože se zdálo, 
že se v tom předchozím necítila dobře. A ze stáda jsme 
k ní přivedli její kamarádku Makenu, aby si nepřipadala 
tak osamělá. Myslel jsem, že její přítomnost by ji moh-
la uklidňovat. Ale o tom víš. Jo, a to, že má už dva dny 
nového ošetřovatele, to víš taky.“ Radek ukázal na Tomá-
še Kudličku. Silného, vzrostlého muže kolem padesátky, 
s krátce střiženými černými vlasy, kterého jsem si doteď 
vlastně ani nevšímala. Moc nemluvil a většinou se nená-
padně držel stranou.

„Tomáš se už za tu krátkou dobu velmi dobře zapraco-
val. Od něho se Molly dostává potravy i péče, na které je 
zvyklá,“ pokračoval Radek.

Róza si Tomáše chvíli prohlížela. Ten se rozpačitě 
usmál a schoval své velké ruce do kapes zelených mon-
térek.

Rozrušení slonice rostlo. Stále neklidněji pobíhala 
po boxu. Její nárazy do mříže byly čím dál silnější.

„Klid, děvče, klid!“ snažila se ji Róza mírným hlasem 
upokojit.
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A pak šlo všechno strašně rychle. Molly si nás přesta-
la všímat, zůstala náhle jako opařená stát a s  legračním 
zvukem do měkké vrstvy slámy plesklo její mládě. Radek 
nechal box vystlat extra silnou vrstvou podestýlky, aby to 
malé přistálo do měkkého a nezranilo se. Nečekala jsem 
ale, že to půjde takovým fofrem.

Zdálo se, že Molly hlasitým troubením zdraví své mlá-
dě. A na krátký okamžik jsme si s ulehčením mysleli, že 
všechno bude dobré. Ale místo toho, aby se hned obrátila 
ke svému drobečkovi a pomohla mu dostat se z placenty, 
útočila teď znovu a znovu na mříž, za kterou jsme stáli. 
Róza si ustaraně přejela dlaní po dlouhém šedém copu.

„Něco ji tak moc vyvádí z  míry, že se o  své mládě 
nestará. To nevypadá dobře. Jestli mu nepomůže dostat 
se z  placenty, tak se to malé utopí. Když ale zasáhne-
me moc brzy, narušíme pouto, které by teď mělo mezi 
matkou a mládětem vzniknout. Jednoduše ještě musíme 
počkat.“

Ale Molly vůbec nemyslela na  to, jak navázat pevné 
pouto se svým mládětem. Vůbec si ho nevšímala. Jako 
smyslů zbavená stále kopala předníma nohama do mří-
že, mlátila do ní chobotem tak silně, až se třásla. Celou 
svou vahou do ní narážela, až se země pod našima noha-
ma rozechvěla. Jakoby nás všechny chtěla odehnat, nebo 
dokonce zašlapat. Přes horko, které stáj naplňovalo, mi 
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přeběhl mráz po  zádech. Šokovaný Radek si nevěřícně 
protíral oči a snažil se svého miláčka upokojit.

„Klid, má obryně, klid. Co to s  tebou je? Jsem přece 
u tebe, nemusíš se znepokojovat. Vůbec svou Molly ne-
poznávám! Už s ní pracuji tolik let – je to ta nejklidnější 
slonice z celého stáda. V životě by mouše neublížila, a teď 
tohle!“ Pohledem hledal radu u Rózy. Ale ani ona si Mo-
llyino chování neuměla vysvětlit.

Mezitím leželo mokré sloní mládě v  hluboké slámě, 
uvězněné v placentě, která ho svírala jako tenká bílá fólie 
z umělé hmoty. Zoufale sebou mrskalo jako obrovský kapr 
na suchu a pokoušelo se osvobodit vlastními silami, aby se 
mohlo konečně nadechnout. Ale to se slonímu novoroze-
ňátku nedařilo a Molly mu prostě pomoci nechtěla.

„Ó můj bože!“ zašeptala jsem zoufale. Ještě pár minut 
a mládě se bídně udusí, jestli se rychle něco nestane.

„Radku, rychle, přiveď Makenu!“ rozhodla Róza.
Radek na  ni nevěřícně pohlédl a  zaváhal. „Makenu? 

Proč to? Nemyslím si, že je to dobrý nápad. Molly na ní 
v tomhle stavu určitě zaútočí! A pak tu budeme mít dva 
slony mimo kontrolu, kteří se přinejmenším navzájem 
zraní. Myslím, že je to moc nebezpečné, především pro 
to maličké!“

Róza mu s přesvědčením položila ruku na pravé rame-
no. „Věř mi, Radku, přiveď Makenu. Jsem si jistá, že ona 


