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Tým skôr, ak sme naň pripravení a máme ochotu sa s 
ním popasovať. Len vtedy, ak máme v rodine, v okruhu 
známych niekoho, kto si vyžaduje trochu viac starostli-
vosti, pozornosti ako ostatní, dokážeme pochopiť, akú 
záslužnú prácu robia všetci, profesionáli i dobrovoľníci, 
ktorí upísali svoj život pomoci tým ostatným. A práve s 
touto myšlienkou sme u nás v ZOO pristúpili k ponuke 
Trenčianskej nadácie Fondu Dr. Klaun, aby sme u nás 
v záhrade pri príležitosti Dňa zvierat a 5. výročia exis-
tencie spomenutého fondu pripravili pre deti z domovov 
sociálnych služieb, internátnych špeciálnych základných 
škôl, centier sociálnych služieb i ďalších inštitúcií jedno 
podujatie plné pohody, úsmevu a nových priateľov z ce-
lého Slovenska.

Na šiestich stanovištiach v are-
áli záhrady čakali na návštevníkov 
prekvapenia. Či už to bola možnosť 
kontaktu so živým pytónom kráľov-
ským, zoznámením sa s najzaujíma-
vejšími druhmi zvierat v našej ZOO 
spolu so sladkou odmenou a malým 
kurzom „slonej reči“ v zooškole, 
worskshop s klaunom, jeho veselým 
rozprávaním, pesničkami a hrami 
o zvieratkách pri detskom ihrisku, 
s ďalším klaunom v areáli detskej 
ZOO, ktorý nielen deti zabával, ale 
vytváral tak aj priestor, aby si zvierat-

ká po kontakte 
s množstvom 
detí chvíľu od-
dýchli, klaun vo viváriu zas deti po-
bavil úsmevnými príbehmi o zvierat-
kách, s klaunom pri pavilóne slonov, 
ktorý okrem rozprávania o opičkách, 
odovzdal kaž-
dému účastní-
kovi stretnutia 
malú plyšovú 
opičku a po-
sledné stretnu-
tie, to už spo-
ločné, všetkých 

detí pri pavilóne slonov na malej 
oslave 5. výročia nadácie Dr. Klaun, 
ale nezabudli sme si pripomenúť 

ani 25. naro-
deniny našich 
sloních dám 
Majky a Guľky. 
Slávnosť, ako
má byť. S ovoc-
nou a zeleni-
novou tortou s 5 sviečkami, skve-
lými ukážkami cvičenia slonov. 
To všetko bolo programom tejto 
neobyčajnej slávnosti priateľstva, 
poďakovania tým, ktorí sa o deti sta-
rajú, a najmä radosti pre všetky prí-
tomné deti. A zas sme sa presved-
čili, ako málo 
treba, aby sme 
okolo seba roz-
dávali úsmevy, 

aby sme pri peknom stretnutí s pria-
teľmi zabudli na naše každodenné 
starosti, aby sme nadobudli pocit, že 
nie sme s nimi sami. 

Zoologická záhrada Bojnice sa 
však v tento deň nestretla s takou-
to skupinou návštevníkov záhrady 
prvýkrát. Veď v našej ponuke je 
program pre nevidiacich a slabozra-
kých, pre návštevníkov s poruchami 
sluchu, pre psychiatricky liečených 

Deň v ZOO Bojnice

Každé brvno na ceste nemusí byť ťažké

Prví návštevníci prichádzajú

Klauni čakajú na svoje deti

Tak táto pochúťka čaká ako odmena pre Majku a Guľku

Na každého návštevníka podujatia čakala malá plyšová opička

Pri organizácii podujatia nám celý deň pomáhali študentky piaristického gymnázia v Prievidzi

A tak sme 3. októbra ráno otvorili brány, v prene-
senom slova zmysle i doslova, všetkým, ktorí k nám 
zavítali. Či už to boli deti z DSS (Domov sociálnych slu-

žieb) Šoporňa, DSS DEMY Trenčín, DSS Dolný Kubín, 
DSS Galanta, DOMINO - CSP Prievidza, DSS HRABINY 
Nová Baňa, ZŠI Lučenec, DSS NOVÝ DOMOV Prievidza, 
CSP Bojnice, ŠZŠI Trnava, DSS Skalica, DSS HESTIA 
Pezinok, ZIŠ Brezolupy. Spolu 355 účastníkov. 

No a keďže sme boli na pôde ZOO Bojnice a ešte 
k tomu v predvečer veľkého sviatku všetkých zviera-
tiek, všetko rozprávanie sa krútilo okolo nich. Nezabudli 
sme ani na Františka z Asisi, veľkého milovníka zvierat, 
ktorého dátum narodenia, 4. október, sa práve pre jeho 
vzťah k zvieratkám, stal celosvetovým Dňom zvierat.

pacientov, pre imobilných, pre seniorov. Rovnako ZOO 
postupne upravuje priestory záhrady tak, aby boli do-
stupné pre väčšinu jej návštevníkov. Či je to chodník pre 
imobilných k pavilónu šeliem, k viváriu, ale aj naposledy 

upravený vchod do zooškoly. A v tomto trende plánuje 
záhrada pokračovať.

Tak taký bol jeden pekný slnečný jesenný deň, Deň 
Dr. Klauna, v Zoologickej záhrade Bojnice.

Ivan Kmeť
ZOO Bojnice 
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