
 

POPLACH V ZOO 
V malé, ale známé třeskoprské ZOO došlo dnes v noci k nečekaným 

událostem. Mezi 2. a 3. hodinou ranní zjistil jeden z ošetřovatelů, že ve 

svých klecích nejsou šimpanzi. „Většinou spávají všichni v tlupě na jednom a 

tom samém místě a včera tam koukám při noční obhlídce a nevěřil jsem 

vlastním očím. Nicméně ještě jsem nepanikařil, neboť ona jsou to chytrá a 

hravá zvířata, tak jsem si říkal, že třeba hrají na schovávanou.“ popisuje 

noční situaci v ZOO místní ošetřovatel Mirek, který zde pracuje již 3. rokem. 

Při detailnějším průzkumu výběhu šimpanzů však zjistil, že šimpanzi se 

nenachází ani ve svém prostoru, a ani v celé ZOO. Zavolal tedy ředitele a své 

kolegy a započalo hledání. „Když jsem jim vylíčil, co se stalo, tak všichni 

dorazili téměř okamžitě, někdo dokonce ještě v pyžamu.“ dodává Mirek. Při 

dalším hledání bylo zjištěno, že zvířat chybí dokonce asi 10 druhů!!! Jak se 

takový zvířecí únos nebo úprk mohl uskutečnit nikdo nechápe. Které zvířecí 

druhy ještě ze ZOO unikly nám ředitel odmítl prozradit, ale pokud máte ze 

zvířat strach, tak doporučujeme omezit pohyb mimo domov. 

 

 

NEDOSTATEK MRKVÍ 

V MILIČÍNĚ A OKOLÍ 

Letos se asi více než kdy 

předtím rozkřiklo, že mrkev je 

zdravá, neboť se všude začala 

více nakupovat. Nejvíce to asi 

pocítili obyvatelé Miličína, 

kterým už ku pátku došla 

mrkev ve všech místních 

obchodech. Naštěstí tento 

nedostatek zachraňují 

zahrádkáři, kteří mají na svých 

vlastních záhoncích stále 

dostatek této oblíbené zeleniny. 

16.srpna 2015 

Počasí 

v Třeskoprskách            

a okolí 

Uplynulý týden se 

vyznamenal tím, že byl 

nejteplejším týdnem 

letošního léta. Nicméně od 

neděle se má trochu ochladit, 

tudíž budeme moci opět 

dýchat bez problémů! 

HOROSKOP 
Beran – V posledním dni týdne se mějte na pozoru před včeličkami, před 
začátkem pracovního týdne bývají obzvlášť agresivní. 
Býk – V neděli byste měli dostatečně jíst, neboť hvězdy se strachují, že jinak 
přijdete o svůj elán a energii. 
Blíženci – Je dobré se dnes dostatečně obléknout, čímž předejdete nachlazení 
organismu. 

Rak – Poslední dny trávíte s velmi zajímavými lidmi, držte se jich, neboť vás 
čeká slibná budoucnost. 
Lev – Protějšek z vašeho okolí, do kterého byste to nejméně řekli si na vás 
pomýšlí, ale nedejte se snadno. Musí si vás zasloužit! 

Panna – Zbytečně neprovokujte žádné živé tvory, především bodavý hmyz si 
na vás totiž brousí zuby. 
Váhy – Doporučujeme se v těchto dnech pořádně vyspat, ponocování vám 
nijak neprospívá. 

Štír – Snažte se trávit svůj volný čas s partou kamarádů, rozhodně vám to 
prospěje na těle i na duši. 
Střelec – Vyznejte své city svému vysněnému idolu, hvězdy hlásají, že by se 
vám mohlo zadařit. 
Kozoroh – Nebuďte tvrdohlaví a nehádejte se stále s vaším okolím, neprospívá 
to vašemu zdraví. 
Vodnář – Brousí si na vás zuby nějaký bacil, mějte se na pozoru a raději se 
pořádně oblékejte a řádně jezte. 
Ryby – Hvězdy v těchto dnech přejí vašemu vodnímu znamení, neboť má začít 
pršet. V tomto počasí se budete cítit jako ryba ve vodě! 

VTIP DNE: 
„Paní vedoucí, mohl bych si objenat 
na zítřek jeden malý připálený řízek?" 
"Dejme tomu, ale proč má být 
připálený?" 
"Jsem již týden na táboře a chybí mi 
domácí kuchyně!" 


