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V sobotu 4. dubna 2009 se uskuteènil ve Dvoøe Králové nad Labem již 24. roèník "Bìhu Safari". Byl vyjímeèný 
tím, že se startovalo z brány, která byla pùvodnì zamýšlena jako vjezd do Safari. Pokraèovalo se do zahrady a 
závodníci probìhli areál Safari, kde jsou v létì vypuštìna volnì se pohybující zvíøata. 
   Poèasí bylo témìø letní, což zkomplikovalo rozložení sil závodníkù. Tra� dlouhá 18 kilometrù a 400 metrù 
pak pokraèovala smìrem na Bílou Tøemešnou, krásnou pøehradu Les Království a pøes Verdek do cíle na 
stadion ve Dvoøe Králové nad Labem, na jehož atletickém oválu byla v loòském roce uskuteènìna pokládka 
nového povrchu.

Aby toho nebylo na víkend 14. týdne roku 2009 málo, uskuteènil se v sobotu také køest tøí mláïat levharta 
perského. Køtiny "provedl" hejtman hradeckého kraje Lubomír Franc. Tøi levharti se narodili 24. února 
levhartici Deinì, narozené v ZOO Bojnice a otcem je samec Pearl, jež pochází ze ZOO Singapur. Malí 
levhartíci se mají èile k svìtu a i když je velké množství lidí pøekvapilo, drželi se stateènì.
   Kmotøi vymysleli tato jména - hejtman pan Franc pojmenoval jednoho sameèka Barack, starostka Dvora 
Králové, paní Vaòková druhého Nathan a øeditelka ZOO paní Dana Holeèková pak tøetího Merlin. Køtiny 
nátáèela i televize, takže se objevily ve veèerním zpravodajství. 
   Kdo se pak vydal na obchùzku zahrady, objevil i další mláïata. Hned za vchodem si mùžete prohlédnout na 
ostrovì lemurù krásná mláïata, které si zatím rodièe chrání. Tøináct èerných a stejné množství bílých pruhù na 



ocasech svítí na návštìvníky již z dálky a kdo se u tìchto denních lemurù zastaví, urèitì se pobaví.
    Vdìèným zvíøetem na pozorování je neustále se pohybující lvíèek zlatý. Jen málokdy je pohybovì pasivní. 
Naproti malého pavilonu lvíèkù se mùžete podívat na nepøehlédnutelné a hravé slony. Slon africký je vìtší, než 
indický a poznáte jej také podle velkých uší. Pokud si zajdete do pavilonu slonù, mùžete tam vidìt i blízkého 
pøíbuzného slonù, damana skalního. I když je velikostnì oproti slonùm malinký, a bude se vám to zdát 
neuvìøitelné, že je se slonem pøíbuzný, je tomu skuteènì tak. 
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Kdo se chce projít po celém areálu ZOO a dojít až k pavilonu lvù, mùže se cestou podívat i v této roèní dobì na 
velké množství zvíøat. Zvláštì, pokud je vydaøené poèasí, jako tomu bylo tuto sobotu. 
   Malý skot z Afriky, vatusi èi procházející se lidoopi - gorily a šimpanzi se vyhøívají na sluníèku. Stìjnì jako 
jednohrbí velbloudi, kteøí nenápadnì pokukují po návštìvnících. Pøi procházce kolem dvou poddruhù žiraf se 
vám mùže poštìstit, jak jedna z nich, mladá žirafa Rothsildova s opøenou hlavou o zeï pozoruje dva 
procházející se nosorožce èerné. 
   Pakùò bìlobradý neustále sleduje, jestli mu nehrozí nebezpeèí a pokud jej vycítí, okamžitì prchá o nìkolik 
metrù dál. Pomalu procházející se skalní zebra Hartmannové se po chvilce zaène zajímat, kdo ji to vlastnì 
pozoruje a postupnì pøichází i další zebry a obezøetnì pozorují návštìvníky. Pokud dojdete až ke lvùm, urèitì 
vás nepøekvapí, že se opìt a neúnavnì povalují a pooèku sledují dìní v okolí, aby se po chvilce protáhli a po 
zívnutí opìt pokraèovali v odpoèinku.


