Výlet do ZOO ve Dvoře Králové nad Labem
7. 6. 2016

Všechny uživatelky, které čekala návštěva ZOO, byly nedočkavé a na výlet se
velmi těšily. Vyjely jsme časně ráno služebním autem za krásného a slunného
počasí. Po cestě jsme si vyprávěly o tom, co nás dnes čeká a cesta nám rychleji
utekla.
Po příjezdu do ZOO se uživatelky nasvačily, aby nabraly sílu na dlouhou
procházku kolem všech výběhů a pavilonů zvířat. Nejprve jsme se podívaly
do průchozí ptačí voliéry, kde jsme pozorovaly různé druhy ptactva. Poté jsme
navštívily další pavilon, tentokrát Tropické bažiny, kde poletovali různě
zabarvení ptáci. Další zajímavá podívaná nás čekala u plameňáků, kteří zářili do
dálky, proto se u nich uživatelky vyfotily. Líbily se nám také různě zbarvené
rybičky, které si plavaly sem a tam, jako by se nám předváděly.
Už se blížilo poledne a tak jsme si s uživatelkami zašly na oběd, abychom
načerpaly energii. Po jídle jsme ještě chvíli poseděly ve stínu, protože bylo velké
horko. Uživatelky si vybraly ovocný džus, který si vychutnávaly a sledovaly
pobíhající lemury. Po občerstvení jsme pokračovaly v prohlídce ZOO. Šly jsme
kolem hyen, slonů, antilop a opic až k žirafám. Na stezce vytvořené z kůlů se
uživatelky mohly žirafám koukat téměř do očí. Při odpočinku u kávy uživatelky
zaujal velbloud, který se procházel opodál a na kterém se mohli zájemci nechat
povozit. Po kávě jsme pokračovaly ke lvům, ale zjistily jsme, že odpočívají
někde schovaní a tak jsme je ani neviděly. Cesta zpátky do středu ZOO byla

dlouhá, ale jako odměna uživatelky čekala vanilková zmrzlina. Na té si
pochutnaly u velkého dřevěného hradu.
Všechny uživatelky už byly unavené, tak jsme se vydaly k Domovu. Cestou
jsme si povídaly o tom, co jsme kde viděly a jak se nám výlet líbil. Lenka,
Marta, Jiřina, Andrea a Veronika byly z výletů plné dojmů a zážitků. S výletem
byly spokojené.
Účastnice: Lenka Havránková, Jiřina Fišerová, Marta Jírová, Andrea Vítková
a Veronika Drašnarová.
Doprovod: Martina Berglová, Kateřina Havelková a Pavlína Bydžovská.

