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Slon a mravenec v ZOO           
Božena Blažková, Dagmar Honsnejmanová a 

děti z Mokrého           
 

     V minulém čísle psala Marta Staníková o srpnovém setkání KDK SKIP 
( http://unas.svkhk.cz/setkani-kdk-skip-v-krajske-knihovne-v-pardubicich.html ). V článku 
upozorňovala na zářijové setkání ve Východočeské zoologické zahradě ve Dvoře Králové nad 
Labem. Programu, který byl spojen se slavnostním předáním cen vítězům regionálního kola, se 
zúčastnily děti z 15 nejúspěšnějších knihoven, které jejich zaslaly práce do soutěže Slon a 
mravenec. Jediná neprofesionální knihovna, která dětské práce zaslala, byla Místní knihovna v 
Mokrém. Zajímalo mne, jak se knihovnici i dětem připravený program líbil. Zaslala jsem tedy do 
Mokrého několik otázek. Odpovědi stojí za přečtení: 
 
      Jak jste se dozvěděli o soutěži Slon a mravenec? 
Knihovnice: Teď už se můžu přiznat! O soutěži jsem se dozvěděla z časopisu U nás a téma mě 
zaujalo natolik, že jsem do ní přihlásila naše Bludičky včetně reportáží o jejich životě a Prázdninové 
malování dětí. Na tom by nebylo nic divného, ale já jsem tyto výtvory přihlásila úplně "tajně" a 
podařilo se mi to neprozradit až do samého konce. O to větší bylo překvapení, kam se až naše 
bludičky dostaly… až do ZOO Dvůr Králové! 
 
      Poslali jste výtvarné nebo i literární práce? 
Knihovnice: Do soutěže jsme poslali především výtvarné práce, ale součástí projektu Hledání 
bludiček byly i reportáže z jejich tajemného života v mokerských mokřinách. A ty zřejmě zaujaly 
nejvíc. Však také Mokré navštívila i známá spisovatelka a strašidloložka Vítězslava Klimtová, aby 
se o jejich existenci na vlastní oči přesvědčila. A přesvědčila. 
 
      Kolik vás do Dvora Králové jelo a kolik tam bylo celkem dětí a knihovnic? 
Knihovnice: Nejraději bych do Dvora Králové vzala všechny naše děti, ale bohužel dle pravidel 
mohly jet jen tři. Spolu s nimi jsem jela já jako knihovnice a paní starostka Mokrého Blanka 
Kučerová. Celkem se zde sešlo okolo 40 oceněných dětí z celého regionu východní Čechy. 
 
      Jak se vám líbila spisovatelka Petra Braunová? Znáte nějakou její knížku? 
Knihovnice: S paní Petrou Braunovou jsem se setkala již letos v létě a velmi mě zaujalo její 
bezprostřední chování, vystupování, zkrátka napohled taková holka do nepohody s věčným 
humorem a optimismem, ale také křehkou duší. Do této doby jsem neznala žádnou její knihu, ale 
po jejím sugestivním čtení Rošťáka Olivera jsem ihned do naší knihovny její knížky nakoupila a 
jsem ráda, že se půjčují. Mně osobně se nejvíc líbí Rošťák Oliver… a teď už konečně nechám 
mluvit i naše děti… 
Lucka: Petra Braunová se mně líbila. Neznám žádnou knížku. 
Pavel: Byla docela sympatická a milá. Knížku zatím žádnou neznám. 
Lukáš: Připadala mi humorná a hezky vypravovala různé zážitky při psaní knížek. Zatím žádnou 
knížku ještě neznám, ale máme jich prý několik v knihovně. Tak si hned jednu půjčím. 
 
      Co se vám v zoologické zahradě nejvíce líbilo? 
Lucka: Nejvíc se mně líbily ještěrky.  
Pavel: Nejvíc zvířata a také přednáška o historii zoologické zahrady. 
Lukáš: Nejvíce se mi líbila malá, ale hodně čiperná šelmička - surikata. Je to společenské zvíře, 



žijící v savanách a stepích jižní Afriky. Je sice malá, ale odvážná, hlídá si své území, sedí přitom na 
bobku a panáčkuje. Pro nás je to legrační, ale pro ně životně důležité. 
 
      Pamatujete si něco z historie ZOO a z vyprávění o africké přírodě? 
Lucka: Pamatuji si, že ZOO měla hodně ředitelů. Z africké přírody mě zaujaly nejvíce zebry. 
Pavel: Z historie si pamatuji, že jako jedna z prvních budov byla postavena vila, z které je dnes 
galerie malíře pravěkých zvířat Zd. Buriana. Z africké přírody se mi líbily nejvíce žirafy. 
Lukáš: Pamatuji si, že zoologická zahrada byla založena těsně po II. světové válce a od té doby se 
pořád vyvíjí k lepšímu. Právě ZOO ve Dvoře Králové se specializuje na africkou přírodu a je zde 
vybudované rozlehlé safari. 
 
      Baví vás soutěžit? 
Knihovnice: Mě moc, když můžu, tak soutěžím taky! 
Lucka: Soutěžit mě baví hodně. 
Pavel: Jó! Dostáváme hezké ceny a je legrace. 
Lukáš: Jó! Ceny stojí za to, ale úspěch také. 
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