Výlet do ZOO Chleby a návštěva města
Poděbrady
25. 4. 2018

Ve středu dne 25. 4. 2018 se uživatelky Jiřina, Stáňa, Lenka a Hanka vypravily na plánovaný výlet do
ZOO Chleby spojenou s prohlídkou lázeňského města Poděbrady. Po vydatné snídani jsme vyrazily na
cestu. Cesta nám utekla rychle, neboť jsme si povídaly o tom, co asi dnes zažijeme.
Do Chlebů jsme dorazily vcelku brzo. Areál ZOO se dělí na dvě části - starý a nový areál. Nejprve jsme
navštívily areál nový, kde se pásli daňci. Poté jsme došly k výběhu velbloudů. Uživatelkám se nejvíce
líbilo u výběhu medvědů jménem Angara a Balů. Medvědi jsou v ZOO teprve krátce - podle sdělení
milého pana průvodce byl medvědinec otevřen pro veřejnost teprve 21. 4. 2018. U skotačícího
medvědího páru uživatelky posvačily. Následně jsme se přemístily do starého areálu. Zde se
nacházelo více výběhů. Už z dálky nás vítal páv a přes plůtek nás vyhlížely alpaky a zakrslé holandské
kozy. U koz jsme se zdržely delší dobu, protože jsme měly možnost vstoupit do výběhu a krmit je
pamlsky. Krmení koz byl pro uživatelky asi největší zážitek. V další části ZOO jsme si prohlédly lemury,
pózující surikaty a dovádějící gibony. U výběhu geparda jsme měly možnost změřit si, jakou rychlostí
v hodině jdeme. Naše prohlídka se chýlila ke konci a tak jsme se přemístily na oběd do Poděbrad.
Vybraly jsme si restauraci přímo na náměstí a usadily jsme se venku na zahrádce. Uživatelky si vybraly
masovou směs a hranolky nebo gnocchi s masem a brokolicí. Po velmi chutném jídle jsme
uživatelkám nakoupily lázeňské oplatky podle jejich chuti a vyšly na procházku městem. U Labe jsme
viděly kachny a labutě, které se nechaly krmit téměř z ruky. Klidnou chůzí jsme došly na kolonádu,
kde jsme si opět na zahrádce pochutnaly na kávě a zákusku.
Středeční den utekl jako voda a my jsme se s úsměvem na rtech vracely zpět do Domova. Výlet si
uživatelky užily, především návštěvu ZOO.
Uživatelky: Fišerová J., Líkařová S., Havránková L., Kvasničková H.
doprovod: Maternová Martina, Bydžovská Pavlína
Ve Skřivanech dne 25. 4. 2018

