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Rozhovor s Miroslavem Bobkem – Praha, 26.11.2014.

Na začátku projektu „Odhalení" se prý uvažovalo mezi gorilami a makaky, je to 

pravda? Co nakonec rozhodlo ve prospěch goril? 

Tento typ projektu vyrůstal z řady předcházejících projektů, a kořeny toho Odhalení nebo  i 

toho přenosu goril jsou vlastně u projektu Africká odysea, kdy jsme sledovali migraci čápů 

černých satelitní VHF telemetrie. A vlastně tam se začalo rodit to, že se sledovali ty životní 

příběhy těch jednotlivých zvířat, v tomto případě tedy čápů, a jejich součástí bylo i to, že jsme 

dělali online přenosy jejich hnízdění. To bylo někdy v roce 1998, myslím, kdy se to dělalo z 

Brd a ve světovém měřítku to tehdy bylo docela novum, že hnízdění volně žijící ptáka z volné 

přírody ze středu lesů z vojenského prostoru se přenáší na internet. Potom tedy následovaly 

další přenosy, které jsem dělal v Rozhlase, když vznikl Český Rozhlas Online. Kdy smyslem 

těch přenosů bylo jednak ukázat nějaké to dění, které lidi neznají, které neexistuje, které 

nemohou zprostředkovat standardní média. Jednak a jednak tam byla snaha používat nějaké 

nové technologie. Takže postupně po těch čápech, tak se dělaly přenosy hnízdění sokolů nebo 

narození nosorožce bílého ve Dvoře Králové. A vlastně už v té době někdy po roce 2000 jsme 

poprvé řešili, jestli neudělat něco ze zoo a jestli třeba neudělat gorily. Tehdy jsme to nechtěli, 

ale když začaly ty kontejnerové reality show Vyvolení a Big Brother, tak vlastně nastala ta 

pravá chvíle a rozhodli jsme se udělat Trochu jinou reality show nějakými primáty. Je pravda, 

že tehdy v úplně té první fázi, se to rozhodovalo mezi gorilami a orangutany a makaky 

vepřími v Indonéské džungli. Logicky jsme to chtěli dělat z Prahy. Nakonec padla volba na 

gorily a tam já jsem měl trochu pochybnost, že mají černý obličej a že jsou černý a že to na ty 

lidi nebude tak dobře fungovat. Nicméně na ty gorily to pak padlo i proto, že ty orangutani 

jsou zde v prostoru, který je velmi členitý, nešel by vykrýt kamerami a gorily jsou přeci jen 

lidoopi, makaci jsou hold opice, takže jsme šli na gorily. Ale je pravda, že ty gorily nebyly 

úplně jasné od první chvíle. 

Myslíte si, že kdyby nakonec volba padla na orangutany nebo makaky, že by se s nimi 

lidé ztotožnili stejným způsobem jako s těmi gorilami?

To je samozřejmě otázka. Možná, že tolik ne, protože ty gorily fungují v rodinné skupině a 

orangutani jsou takoví samotářtější, navíc je jich i méně. Ta skupina goril je poměrně velká, 

takže je to samozřejmě spekulativní. Gorily fungovaly velmi dobře, myslím si, že to bylo 
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nejlépe zvolené zvíře. Samozřejmě potom, pokud tedy předběhnu ty otázky, tak vznikla 

nějaká skupina lidí, je potřeba říci, že to byla velmi úzká skupina lidí, který do toho projikují 

své životy a vlastně nežijí se svou rodinou, ale žijí s gorilami a mají pocit, že gorily jsou členy 

jejich rodiny a že gorila, která uprostřed léta zůstane přes noc venku, tak zmrzne v akrtickém 

červencovém mraze a podobně. Myslím, že to by bylo i u jiných zvířat, jsou prostě problémy i 

s jinými zvířaty v jiných zemích, i když nevím, jestli to dosahuje těch rozměrů, kterých to 

tady dosáhlo s těmi gorilami. Ale lidé, kteří nemají naplněné vlastní životy, tak hledají něco 

zástupného a věřím, že by byli schopní se projikovat i do hrabáčů kapských. 

Víte i o jiných zoo, kde mají takto populární online kamery? Sdíleli jste zkušenosti, 

problémy? Byl zde stejný problém, že by někdo (např.) díky přílišnému sledování 

ztěžoval práci ošetřovatelů? 

Máte mraky online kamer, mraky přenosů. Já si myslím, že tady to bylo ojedinělé v tom, že to 

nebyl jen online přenos, ale že to mělo ten příběh, že to začalo v době, kdy byl Big brother a 

Vyvolení, že to lidi konfrontovali, mělo to koneckonců i globální publicitu, že se to hustilo 

rádiem, televizí, internetem. Takže to bylo nesrovnatelné s čímkoliv jiným. Je pravda, že v 

těch prvních letech to fungovalo. Až posléze, když zájem té většiny opadl a prohloubila se 

závislost menšiny, tak se to dostalo do nějakého konfliktu s tím, co to přináší, co to bere, jaké 

to vyvolává komplikace a podobně. 

Čekali jste, že Odhalení bude mít až takový ohlas (zahraničí)?

Docela ano, já jsem té myšlence věřil, proto jsme do toho šli s velkým nasazením. 

Máte informace, že by Váš projekt inspiroval jiné zoo? 

Byli různí zájemci, dokonce se uvažovalo i tom, že nějaké licence a tak. Dělali to, ale už to 

nikdy nikdo nedělal v tom rozsahu a v tom kontextu jako my. To bylo udělané v pravou chvíli 

a že to bylo v krátkém čase masivně nasazené, že to jelo v té televizi a v jednu chvíli to Česká 

televize vysílala 7x denně. Tenhle kontext to prostě postrádalo a potom je to ten rozdíl mezi 

úspěchem a mezi tím, že někde něco prošumí.

Obecně byl projekt velmi dobře hodnocen a přijímán. Ozývaly se v počátku projektu i 

nějaké kritické ohlasy/obavy?

Já nevím, jestli na počátku, ale ten problém byl jeden marginální, že někdo napsal, že 

šmírujeme gorily a že jim bereme soukromí. Když gorila neví, k čemu je kamera, neví, kde je 
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viděna, tak jí to rozhodně psychickou újmu nedělá. Druhý problém byl jiného typu, de facto 

politický, že to Odhalení byl začátek mého konce v Rozhlase, protože se šlo tou cestou 

multimédií a více typů obsahu a to prostě v dané politické konstelaci bylo něco nežádoucího. 

V průběhu, tuším, druhé fáze projektu vznikl tzv. Gorilí klan. Překvapilo vás to? Jaká 

byla spolupráce s nimi? Šlo o jedny z „hysterek"?

Oni možná vznikly už během té první fáze. Je pravda, že na začátku to vypadalo pozitivně. 

Protože byly to ty fanynky a třeba v době, to jsem byl ještě v rádiu, tak tady byla březí 

Kamba, vědělo se, že to bude problematické, tak se střídali dobrovolníci spolu s námi 

zaměstnanci Rozhlasu v ovládání těch kamer a ve sledování toho, jestli se něco neděje, to se 

sledovalo přes internet. Takže to byl docela přínos pro Zoo, že to bylo pod kontrolou a že bylo 

možné včas zasáhnout. To se dělo i později. Ale postupem času, jak říkám, ne převážili, to 

podle mě ne, to jde o desítky lidí, ale stále více se ozývaly takové ty fanatické obdivovatelky 

goril, ti závislí, jsou to ženský...

Jsou to ženy tedy?

Výhradně. Výhradně ženský a výhradně v nějakém věku, které pak ve finále pořád někomu 

telefonovaly, že gorila asi umře, protože sáhla na větev. Já už jsem pak čelil tomu, že ti 

chovatelé odejdou. Někoho i napadaly verbálně nebo výkřiky, že až uvidí kurátora v metru, 

tak že ho strčí pod vlak metra. A plus stížnosti na všechny strany, že se špatně staráme o 

gorily, na magistrát, na EEP (Evropský záchovný program)i na mezinárodním fóru to začaly 

ventilovat, což samozřejmě ne že by to někdo bral vážně, ale rozhodně to není příjemné a ve 

chvíli, kdy nevíte, kdy se čeho chopí jaký aktivista, tak to pro tu zoo může být velký problém. 

Dokážete zhruba určit, kdy začaly ony problémy se „závislými" na přenosech? Byla tu 

nějaká spouštěcí událost? 

Zlomová situace nebyla žádná, to se prostě vyvinulo časem. Z dnešního pohledu jsem to měl 

zrušit o dva roky dřív, třeba, a bylo by. Ušetřili bychom si spoustu potíží. Já jsem se dost 

dlouho, ono to pak najdete možná na facebooku, snažil apelovat na to, aby k tomu 

přistupovali s nějakou mírou zdravého rozumu, ale samozřejmě na tento typ lidí, na postižený, 

apelovat nefunguje.

Byli někteří „závislí" osobně v zoo s nějakým požadavkem?
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Určité procento těch lidí sem chodí. Některé ty ženy nejen, že to sledují přes internet, ano, 

některé jenom přes internet, ale jiné sem prostě chodily nebo chodí do dneška a koukají na ty 

gorily a nosí jim pamlsky. To my vyfiltrujeme, že to mají někde odevzdávat, ale prostě je to 

dlouhodobé.

Odešel někdo z týmu ošetřovatelů kvůli "hysterkám" z internetu?

Nejsem si teď jistý, jestli tam byl odchod jeden a určitě mi pak psali i dopis, že uvažují o 

výpovědi a někdo odešel a bylo to právě spojeno s tím.

Je možné určit, jaký byl převládající typ lidí? - muži/ženy, vzdělaní, nezaměstnaní, 

sociální zázemí.

O jejich zázemí nic nevím a ani vědět nechci. A já vám teďka řeknu dojmologii a to prosím 

necitujte, je to pro vaši orientaci. Já jsem nabyl dojmu, že jsou to ženy ve věku 50+, kterým 

odešly děti a kterých si nevšímá jejich manžel. Ale samozřejmě je to případ od případu, ale 

vím, že sem zrušil přenos a napsal sem chlap, tak konečně ta máma, co ji mám doma, tak 

začala zase vařit. 

Konzultovali jste to někdy s psychology (jaký byl jejich názor, pokud ne, proč)?

Ne, to by podle mě nebylo ani na psychology, ale spíš psychiatra. Pokud se tomu chcete 

věnovat, tak určitě to bude zajímavé. 

Přinesl zájem o online vysílání nějakou nebezpečnou situaci pro gorily?

Ne.

Co se stalo/změnilo po zrušení online vysílání (zvýšil se počet návštěvníků v pavilonu 

goril, změnilo se něco na práci chovatelů, dotklo se to nějak goril)?

Ne, důvodem zrušení byla úzká skupina lidí, lidé to sledovali příležitostně, nemyslím si, že by 

se to nějak zásadně projevilo v návštěvnosti. Samozřejmě když bylo Odhalení a vzrostla 

popularita goril, tak to přivedlo lidi do zoo. Ale zrušení přenosu si nemyslím, že by vedlo k 

čemukoliv, z pohledu návštěvnosti. To, co se stalo je, že na mě začaly proudit stížnosti ze 

všech stran a začal být vyvíjen tlak, že se to musí znova spustit, přičemž to bylo úplně 

nesoudné. Stížnosti na magistrát, že zoo je tu přece pro lidi, takže musí být přenos. Tak to 

samozřejmě není.
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V současné době probíhá online přenos z Údolí slonů - objevuje se tam podobné chování 

lidí jako u goril? Případně, nemáte obavy, že by se mohlo objevit?

Já o tom nevím, kdyby se tam něco takového objevilo, tak bychom to řešili asi velmi 

radikálně, ale neobjevilo. U těch slonů hlavně chybí to, co jsem vám říkal. Tam chybí ten 

příběh, to vygenerování té skupiny, čili to je takový drobný doplněk někde na internetu, ale 

nemá to tu sílu a tu váhu toho Odhalení, to bylo v něčem výjimečné. To je standardní 

internetový přenos, který máte skoro ze všech zoo.

Pražské slůně má svůj facebookový profil a lidé tam píší, že kamera č.4 je nasměrovaná 

někam do křoví, můžete to někam posunout, abychom ty slony viděli?

Je dobře, že to sledují a toto jsou připomínky, které jsou relevantní, ale u těch goril to pak 

bylo úplně někde jinde.

Po všech těch zkušenostech, kdyby byla příležitost, zopakoval byste tento nebo podobný 

projekt s primáty?

Odhalení už znova nebude, ale samozřejmě šel bych do podobného projektu, akorát jsem 

prostě poučený a třeba si myslím, že to Odhalení mělo skončit tím, že skončil projekt, tak to 

odstřihnout a hotovo. Samozřejmě zase z pohledu ředitele zoo, tak my i teď poskytujeme 

nějaké záznamy a tak, ale zkrátka k některým následným věcem bych přistoupil jinak.

Jak byste vyhodnotil celý projekt zpětně, se všemi dnešními zkušenostmi?

No super, bomba to byla, perfektní, akorát prostě při prvním náznaku těchto problémů nebo 

prostě mělo se to ustřihnout dřív. Ten přenos. Což nebyl ten projekt Odhalení už. To už pak 

byl jen přenos, který běžel dál.

Máte stejný názor na Projekt/online vysílání jako autor úspěšného Projektu i jako 

ředitel zoo?

Ano. Myslím, že to bylo jednak zajímavé, ale i prospěšné zoo. 

Jaká je situace dnes? Ozývají se stále nespokojení lidé?

Mně už se neozývají, protože vědí, že to nepadá na úrodnou půdu. Je pravda, že mi na 

facebook psali a psali mi dopisy a emaily, ale já jsem to už předtím, jak jsem se je snažil 
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varovat, tak pak se to nějak zformulovalo, proč to je vypnutý a myslím si, že ti lidé postupně 

pochopili, že to nemůžu zapnout znova. 

Rozhovor s Františkem Tymrem – Praha, 10.4.2015.

Já jenom chci říct, že jsem na tom projektu Odhalení nikdy nepracoval přímo a spíš ty 

informace, který mám, tak jsou takový…nebo můžu poskytnout takový to, co člověk vnímal, 

když pracoval v tý zahradě, spíš co se jako doneslo a to, jakou to vytvářelo atmosféru. To, jak 

se to řešilo v kuloárech a takhle, protože jsem nikdy nebyl ten, na koho by se třeba obracely ty 

emoce a dotazy a ani jsem nikdy nemusel rozhodovat, jak s tím pracovat. Takže jediný co je, 

tak mám opravdu takovej jakoby...představu o tom, co se asi jako dělo a jakej to mělo vliv 

spíš na atmosféru, co se týká jako zaměstnanců zoo a nevim, jestli jsem jako úplně schopnej 

mluvit jak to třeba vnímala veřejnost nebo ta druhá strana, spíš jak jsme o vnímali my tady v 

zoo.

Já jako nějakou představu o té veřejnosti mám. Jsem si tak procházela všelijaký ty 

diskuze prostě a jsou tam ty reakce už od počátku jsou některý takový ty „proč ty gorily 

nenecháte být, tohle je narušování soukromí prostě a ta gorila když chce rodit, tak chce 

mít klid." Pak jsou tam ty, co to podporujou jako tu edukativní složku, že je to super. A 

pak tam jsou ti, co se na tom stali trošku jako závislí a pak byli velmi proti, když se to 

zrušilo.

No to byla prostě ukázka. Jedna z věcí bylo, že se tam ukazovalo to, že lidi obecně maj úplně 

jinou představu o zoologických zahradách, než jaký ve skutečnosti jsou. Tam se to prostě 

ukázalo, že ty lidi…že každý co člověk, to prostě svůj názor. U nás prostě lidi myslím, že si 

lidi hodně jako prosazujou ty svoje názory v těch diskuzích, člověk prostě prosazuje názory o 

to vehementnějc a tam byla prostě neuvěřitelné šíře přesně od těch extrémů typu „žádný zvíře 

nepatří do zoo a člověk nemá právo jakýkoli zvíře prostě držet" a podporovaný těma 

stereotypama o vězení o ty lidský výmysly, jako je koncept svobody, omezení svobody, zajetí 

a tak dál. Až přes takový ty lidi, co chápou smysly zoologický zahrady a dokáží vidět ty 

pozitiva až prostě zase na druhý straně po ty lidi, který se takovým způsobem identifikují s 

těma zvířatama nebo pojímaj je prostě tak osobně a emocionálně, že jsou úplně na opačným 

extrému a maj pocit, že s těma zvířatama by se mělo zacházet jakoby jako s lidma nebo že ty 

zvířata samy jako vyžadujou nebo že tam může dojít k nějakýmu emočnímu propojení mezi 
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tím člověkem a zvířetem na bázi jako je to prostě s domácíma zvířatama s domácíma 

mazlíčkama. Že to jsou prostě…a v těch dikuzích a v každý tý problematice, pokaždý se to 

prostě otevřelo, tak se prostě ozvaly skupiny a média, prostě nějakej Respekt nebo nevim. 

Dokonce jeden můj známý novinář, který i po letech, co se známe a po hodinách diskuzí má 

prostě ten názor, že ten přenos byl prostě neetickej a řešil ty otázky tý etiky, že my nemáme 

právo jako ty zvířata tady mít zavřený nato ještě jako Velkej bratr je šmírovat a co, že ta 

gorila pod tou kamerou prostě přichází o svoje a vstupujeme jí do práv a věcí. Já, když jsem 

se snažil vysvětlit tím, že ta gorila pravděpodobně vůbec nemá tušení o tom a i kdyby měla, 

tak je jí to prostě šumafuk, v její hlavě se prostě nic jako takovýhle koncepty....tak ne, ale my 

jsme prostě ty lidi, který tyhle konstrukty máme a měli bysme je prostě aplikovat i do svýho 

okolí. No, takže jako zažil jsem to nebo žil jsem v tom jako ve svym okolí nejen v práci, ale i 

v soukromym životě jsem to řešil, vysvětloval a i osobně jako někdy bez úspěchu prostě. 

Já jsem pak četla v nějaký diskuzi, že na Vánoce a na Silvestra, že těm gorilám ani nic 

nedopřejete, že neměly stromeček a neměly ohňostroj, to nevim, jestli si ten člověk pak 

už nedělal srandu s tim ohňostrojem, teda, ale ten stromeček jako teda mysleli smrtelně 

vážně.

No jenže je pravda, že my si to někdy děláme sami. Tam je problém v tom, že ano, my prostě 

tady balancujeme na určitý hranici a vždycky jsme měli pocit, že jakoby my jsme ty, kdo tu 

hranici určujou a že ta veřejnost s náma půjde. A i když celý rok vysvětlujeme, že prostě 

gorilí rodina, i když gorilí tlupu označujeme jako rodinu, všichni mají prostě svoje jména, a 

vždycky se snažíme todle vyvážit tím, že pokaždý sice řekneme, že to je Richard a že má 

takovou a takovoudle osobonost a trochu ho polidštíme, trochu ho přiblížíme, ale vždycky k 

tomu my, jako aspoň já třeba nebo naši průvodci, lektoři i v tiskových zprávách, vždycky se 

snažíme prostě to vyvážit tím opačným pohledem, že sice jsou rodina, ale mají prostě 

takovýdle a takovýdle chování nebo to patří k jejich chování, jsou to prostě ty zvířata. A 

jednou do roka třeba nebo párkrát do roka se udělá prostě narozeninová oslava, i když víme, 

že těm gorilám je to prostě jedno. I ty Vánoce, sice jsou to Vánoce, dáme jim stromeček, je to 

samozřejmě proto, že se to dá použít mediálně, my si jako vyrábíme trochu ty problémy 

dopředu, ale dá se to takhle dělat, když to vysvětlíte, a ty narozeniny všechny neděláme proto, 

že gorily by chtěli slavit svoje narozeniny, že by měly ponětí o narozeninách, ale je to 

příležitost, jak je vytrhnout z nějakýho třeba stereotypu, z nějaký danosti, udělat jim něco, co 

je jako opravdu povzbudí v činnosti, prostě ten enrichment, všechno je to prostě motivovaný 
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aktivititou. A to, že prostě minulý týden Richard loupal vajíčka nebo v pondělí vlastně loupal 

obarvený vajíčka, tak jemu bylo úplně jedno, jestli jsou obarvený nebo co, on prostě dostal 

vajíčka a byl z toho jako nadšenej a bylo to něco výjimečnýho, něco novýho, byla to prostě 

nějaká jejich vzpruha. A to my víme a to my vysvětlujeme lidem a doufáme nebo já vždycky 

doufám, že to většina lidí pochopí, ale nemůžu se zlobit nebo nemůžu prostě nepostihneme 

každýho a vždycky se v tom spektru objevěj ty, který to prostě jakoby nepochopí nebo nevidí 

ten celek, vezmou si z toho prostě něco svýho a buď to prostě to budou brát tak, že konečně si 

i gorilky užily Velikonoce, konečně dostal Ríša pomlázku a mohl vyšvihat holky a dostal za 

to vajíčka. A druhej extrém je prostě jako „o co se to snažíte, proč jim cpete vejce a 

Velikonoce, proč dělat Velikonoce u goril, vždyť přece jsou to divoký zvířata, který prostě 

nemaj šajnu." A zase, my se snažíme pohybovat někde uprostřed, ale prostě lidi na těch 

pólech to prostě nedávaj.

Já jsem koukala, že teď je i večerníček s gorilama.

Je večerníček s gorilama. Já jsem ho představoval nebo my, když jsme tady měli zahájení 

sezóny, tak jsem měl dokonce za úkol ho tam představit veřejnosti, dělal jsem tam rozhovor 

právě s Vítem Lukášem, ten, kterej má na starosti gorily v posledních letech a na kterýho 

dopadalo vlastně nejvíc tý kritiky, ten s tim měl největší jakoby problémy. A tak jsme 

představovali ten večerníček a zase. My se nebudeme bránit tomu nebo je to prostě čest, že o 

zvířeti v naší zoo se prostě natočí večerníček. K tomudle by pan ředitel řekl asi svý, ale já 

osobně to vnímám tak, že by byla prostě chyba jakoby to nedopřát a každá zoo obecně by 

takovoudle publicitu prostě neodmítla. A řešili jsme v těch diskuzích s těma tvůrcema nebo 

aspoň s tim Vítkem, první otázka přesně byla „Co vás napadlo, když za váma Chaloupek 

přišel, že chce natočit večerníček o gorilách, ve kterejch budou prostě gorily mluvit jakoby 

nějakym dabovanym hlasem, bude tam probíhat nějaký taková jako fantasmagorirická nebo 

spíš fantazijní složka o tom, že si vyprávěj pohádky o africe, o africkejch zvířatech." Tak jako 

Vítek mi přiznal, že jako první bylo zděšení, protože jako vždycky filmaři a prostě jo...ale 

naštěstí to natáčení probíhalo tak dlouho nebo dlouho nebylo intenzivní, přizpůsobili se prostě 

tomu provozu a mohli mluvit do toho naši chovatelé na začátku mohli mluvit do toho scénáře 

nebo do toho projektu a sami ty filmaři, Vítek říkal, že to bylo hrozně pozitivní, že sami ty 

filmaři za tu dlouhátánskou dobu, to byly měsíce, sbírali materiály, tak za tu dobu oni poznali 

ty gorily a sami jakoby ten svůj počáteční pohled prostě změnili. Chaloupek údajně přišel do 

zoo s tim, že ho gorily příliš nezajímaj, že on je prostě na ty zvířata, který jsou prostě spíš 
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takový jako odtažitý a poznáváte prostě ty jejich osobnosti a je mnohem zajímavější odhalit, 

že parta medvědích mláďat má každej jinou osobnost, že to člověk třeba nečeká, oni nemaj 

mimiku a tak. A že to popisoval přes ty medvědy a že u těch goril, ty jsou takový 

prvoplánový, ty sou člověku tak podobný, u těch jakoby že nečeká žádný překvapení a 

večerníček o nich natočí proto, že má spoustu materiálu z Afriky, kterej chce nějak využít a 

potřeboval prostě nějakýho vypravěče, nějaký zaštítění a ty gorily  tady v pražský zoo se 

prostě nabízely. Ale během toho, co s nima natáčel, tak že prostě sám jako zjistil, že opravdu 

nejenže nejdřív kouknul a nepoznal ani Richarda od samic, na konci toho natáčení prostě 

poznávali všechny gorily, poznávali dokonce jejich nálady. Že prostě věděli, hele dneska se 

támhle něco děje, protože tamhleta je prostě naštvaná a tamhleta je dneska nějaká jako má 

příliš dobrou náladu, takž tam se asi něco stalo, když jsme tu nebyli a budeme sledovat tyhle 

dvě, protože pravděpodobně prostě jedna naštve tu druhou nebo maj mezi sebou něco a mohlo 

by dojít k nějaký interakci. A jako třeba přišel a řikal prostě očividně Richarda dneska bolí 

břicho, tváří se tak, jak se obvykle tváří, když ho bolívá břicho a to víme, že ten den z něho 

nic nebude a že nemá  cenu na něj mířit kameru a nemá cenu dneska jako se zaměřit na něj. 

Takže poznali...a naštěstí Chaloupek je prostě chytrej, inteligentní člověk, má zkušenosti s 

těma zvířatama a ten podle mě prostě byl ideální kandidát na to, aby poznal ty gorily tak, jak 

jako jsou nebo tak, jak my třeba chceme je ukazovat a jako vybalancoval to podle mě hezky, 

já jsem viděl pár dílů a to, že tam mluví a že si povídaj ty pohádky, to já osobně vnímám, že 

ta dětská fantazijní složka, nijak mě to neuráží, nijak mě to jako neštve a chápu, že to není, že 

by to bylo jako dokument, co se děje v gorilích hlavách, ale že je to prostě ta nadsázka, že to 

je jako ta fantazie.

Doufejme, že to pochopí i veřejnost....širší, dospělejší...

Doufejme, doufejme. Dětem to samozřejmě vysvětlovat nebudem, ty ať si prostě jako myslej 

tu představu, že i gorily si povídají pohádky nebo tak jako my nevíme co ony všechny…jako 

ta jejich komunikace je tak jako hrozně bohatá, ony jsou schopný prostě jako oni nemusej 

mluvit na to, aby dokázali prostě jako u mláděte vyvolat prostě pocit bezpečí a uklidnit ho a 

prostě jako to, k čemu slouží lidský pohádky, ten sociální grooming, to sociálně…prostě ta 

sociální práce, kterou my na to používáme prostě jako mluvu, abysme si to všechno popsali a 

vysvětlili, tak těm gorilám prostě stačí jeden dotyk, jeden pohled, a ta funkce je ale uplně 

stejná jo, takže já si myslim, že si gorily povídaj pohádky, akorát ne tak bohatě a tak okatě 

nebo jo, člověk to může pochopit todle a děti samozřejmě ne, ale myslim si, doufám, že až 
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vyrostou, tak to budou pobírat tak, že…že si jako…že to nebude tak že vyrostou a řeknou 

„Ježiš když jsem byl malej, to mi tak lhali, jo oni mi trvdili, že gorily si povídaj pohádky." 

No.

Nebyly tam nějaký obavy jakoby z toho večerníčku a spojení s těmi Odhalenými?

To sem…to jsem ani nezaslech, myslim si, že ne. Nebo nevim, nebyl jsem u žádný diskuze. 

Myslim si, že to vypnutí už bylo 2013? Už to nebylo loni, to bylo předloni už na podzim 

myslim. Takže já myslim, že ta voda už prostě jako už odtekla, to prostě ten čas letí tak a ten 

život jde dál, děti rostou a myslim si že…že minimálně zase jako já jsem prostě takovej jako 

pozitivní, racionální člověk, takže já bych doporučil všem prostě těm lidem, kterým 

ten..ten…ty Odhalení schází, ať se na to prostě koukaj a že to můžou vnímat jenom 

pozitivně…jo, máme tady zase něco navíc, co nám prostě ukáže ty gorily a je to zvlášť prostě 

pro ty, který v lepšim případě neměli možnost se na ně přijít podívat do zoo, v horšim případě 

byli líný se na ně jít podívat do zoo jo, protože já prostě jako člověk, který v zoo pracuje a

upřednosňuju prostě ten lidskej kontakt a děláme tady akce prostě pro lidi a když přídou, tak 

si s nima rádi povídáme a prostě jako máme průvodcovskou službu v pavilonu goril, já jsem 

tam x let pracoval, že sem prostě byl ten, kterej tam stojí k dispozici: Chcete se na 

něco…zajímá vás něco o gorilách, zeptej se mě, já vám to prostě řeknu. Řeknu vám to tak, jak 

si myslim, že to je, řeknu vám to tak, abyste to pochopili, možná vám nebudu řikat 

stoprocentní a takovou tu surovou drsnou pravdu, kterou…která prostě jakoby…jakoby 

nikoho nemusí zajímat, nebo která nikoho…i mě některý informace nebo když prostě přijdu 

tak jsem sám jako překvapenej z něčeho z toho provozu tý zoologický zahrady. Jo, že i já, 

kterej nepracuju přímo se zvířatama jsem někdy jako překvapenej z toho, že prostě musíte na 

to zvíře prostě zařvat, protože je to prostě zvíře a nepochopí a někdy mu musíte ukázat prostě 

jako dominanci, protože jako zvířata třeba ty stádový nebo ty, který prostě maj ňákýho vůdce, 

tak…tak stejně ale je to stejně jako u psa, jo, že prostě je to ten typ zvířete, kterýmu ukážete 

dominanci a nikdy jako s těma zvířatama se prostě nedá…nedá zacházet v rukavičkách a ňák 

jim něco opisovat a musíte jim prostě jasně ukázat, co po nich chcete, jasně jim to dát najevo i 

za cenu toho, že z vnějšku to bude vypadat ježiš vy ste na to zvířátko zlej, jo takže řikam, my 

jsme informovali o tom pavilonu, o tom chodu, o těch zvířatech bez něákejch těch opravdu 

jako zákulisních a možná věcí, který potřebujou nějaký velký vysvětlování, ale nikdy si 

nemyslim, že jsme jako lidem lhali nebo je nějak obelhávali a tendle kontakt jsem měl rád. Že 

když přijde člověk se svym názorem a já mám možnost prostě mu to jako vysvětlit nebo si s 
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nim o tom jako promluvit, tak ty lidi z toho pavilonu prostě vodcházeli a řikali jo ahá, no jo 

vlastně, vono je to takhle jo nebo jako tak. A…ale ty lidi, který seděj u toho počítače, koukaj 

a jsou jenom v tom svym světě a napíšou ten svůj komentář a ten si pak budou obhajovat, tak 

tydle…já jsem za tydle lidi jako…příliš jako mně to nebylo líto, že se ten přenos jako vypnul, 

protože si řikam, ty gorily tady jsou a lidi maj možnost se na ně jít podívat. A pokud vám ty 

lidi řeknou, já nemam prostě dvěstě na vstup do zoo, tak já jim řeknu ale ta gorila prostě jako 

ta ta gorila nebo ta možnost, že tady ta gorila prostě fyzicky je, tak ta gorila stojí denně prostě 

pětistovku jo a pokud prostě chceme tady ty gorily mít, tak nikdo nemůže čekat že ty gorily 

tady prostě budou zadarmo jo a pokud je vopravdu tak milujou, pokud jako…tak mam ukázat 

ňákou…jako ňákej…ňákej vklad musim prostě dát, nemůžu čekat, že všechno dostanu 

zadarmo a pokud ty gorily mam rád, tak ať jdu se prostě podívat do zoo, protože prostě něco 

ty gorily stojej jo. Když mam rád operu, tak taky všechno nenajdu na na youtube a čas o času 

prostě budu muset zajít do divadla a zaplatit prostě tisícovku nebo kolik za lístek abych slyšel 

tenora nebo něco takovýho.

Oni tak právě jako někteří to sledovali až jako čtyryadvacet hodin denně, pořád, přesně 

tam psali lidi, že příde do práce, pustí si to a děla si něco, pak se občas na to mrkne a co 

dělaj ty moje gorilky a todlencto, že oni se na to jako asi dívali prostě téměř pořád a pak 

třeba ta jedna víkendová návštěva tady u goril jim možná příde jako nedostačující.

Hmm, hlavně byli třeba i zklamaný, protože na těch…ty kamery byly…ty kamery zoomovaly, 

ty kamery vyhledávaly, ty kamery byly zeshora, takže všechno bylo přehledný a hlavně bylo 

to to pohodlí toho obýváku a ty lidi potom když přijdou, tak jsem se byl o víkendu podívat na 

ty svoje gorilky naživo a byl sem teda jako znechucenej, jo, bylo tam spousta lidí, řvali, ten 

pavilon je malej, skla měli upatlaný a jo takže todle. Kdo chce, tak si jako na to 

vždycky…jako spoustě vycházelo, že ten přenos je prostě ideální způsob, jak pozorovat ty 

gorily, protože jakoby moc…moc to jakoby nedávalo to žádnej požadavek na ty lidi. Já 

osobně taky znam ten šum, kterej člověk potřebuje, já prostě přijdu domu zapnu si televizi a 

nekoukam na ni nebo si zapnu rádio, prostě člověk nechce bejt v tichu. Chápu že někdo si 

prostě pustil ty gorily jo a koukal  prostě co se...a čas od času prostě zahlíd něco zajímavýho . 

Takže to jako beru. Já mám kamarádku v Americe, která byla předloni loni úplně závislá na 

přenosu pandy malý, která se narodila ve washingtonský zoo a měli tam přesně to samý, co 

tady u nás u goril s tim rozdílem, že prostě panda je jenom roztomilá a panda jenom žvýká 

bambus. Jo, takže tam…já jsem se právě na to schválně ptal a tam prostě nebylyl ňáký 
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negativní reakce, protože panda splnila všechno, co od ní lidi očekávali a víc se s ní jako 

neztotožňovali. Přece jenom ty gorily, když člověk jako vopravdu je dlouho pozoruje, sleduje, 

tak začne jako se do toho jejich světa se prostě dostanete. Stejně tak jako jste tam měla 

otázku, jak je to s těma slonama, jo ty sloni probíhaj a žádný jako extrémní emoce to 

nevzbuzuje. Vzbuzovalo to na začátku, kdy lidi zjistili, že to běží nonstop, a že tam jsou 

kamery pro noční vidění, a že i v noci se můžou na slony připojit, tak se připojili ve dvě ráno 

a najednou se jim naskyt jako hrůznej pohled, kdy všichni sloni se jako leželi na podlaze tahle 

zakloněný hlavy, zahozený choboty nohy natažený, takže několik desítek telefonátů, nočních 

hovorů našemu kurátorovi, nevim kde ty lidi sehnali na něj číslo, ale prostě si ho nějak 

obstarali a volali mu, že prostě…že je něco v tom pavilonu špatně, pravděpodobně přestala 

fungovat klimatizace sloni se udusili, mládě vám uhynulo nebo prostě máte tam mrtvýho 

slona, dělejte s tím něco. Protože nikdy nikdo neviděl jako z českejch lidí, jak slon spí. A lidi 

maj představu, že slon…nebo i já jsem měl třeba představu, i já jsem byl překvapenej jo, že 

slon spí většinou ve stoje nebo si lehne takhle (naznačí leh na nohou), ale ty naši sloni, 

protože jsou mladý nebo ty mladý…to mládě, mladý sloni, lehký sloni si lehnou a vydržej tu 

váhu toho těla, u těch velkejch slonů jim to neni jako příjemný ležet, protože jim to tlačí na 

ty....se jim špatně dejchá, a tak to neni pro ně komfortní a ty radši spěj ve stoje, ale ty mladý 

zvířata si tam prostě lehnou do toho písku, chrrr a usnou a opravdu my třeba vodíme noční 

prohlídky a tam posvítíte a lidi jsou překvapený, protože takhle slona nikdy neviděli, vypadá 

vopravdu jak zastřelenej jo. A to těm lidem jako nedochází nebo…nebo si nebyli jako jistý, 

řikali si ježiš marja, tak jako…no radši zavolám, oni určitě vůbec jako netuší. Tadle představa 

o tom, že...první představa je, že…že my...ty lidi maj představu, že my neustále ty zvířata 

sledujeme taky. Předsva o tom, že když ten přenos běží někam online, tak nejlépe ten kurátor 

ho taky pořád takhle sleduje a kdekoli je někde mimo zahradu nebo kdekoli i v zahradě nebo i 

po pracovní době neustále ten přenos sleduje. Je pravda, že ty…ty sledovači viděli spoustu 

věcí co my jsme třeba neviděli nebo nevěděli. Ten tým těch vodičů těch kamer, kterej jako 

nepatřil k těm…k těm jakoby hlasitejm odpůrcům nebo těm…těm problémovejm, to byli 

vopravdu lidi, jakoby který jako byli ty nejnadšenější, ale zároveň věděli jak to chodí. Pokud 

se z nich stali militantní nebo pokud se z nich prostě stali, tak byli z toho týmu těch vodičů 

prostě jakoby prostě vzatý pryč, nahrazený někym jinym, protože ty lidi museli bejt jako 

loajální nebo museli mít ten naše vidění. A i když nevim jaká byla fluktuace, jako to se jenom 

tak jako domnívam. Takže ty vodiči viděli spoustu věcí a ty jejich poznatky a ty videa a vůbec 

to, že to tam probíhalo, bylo velice cenný pro tu chovatelskou praxi a to, ale neznamená to, že 

ty chvoatelé neustále vědí, co se děje. Tam se prostě staraj o ty gorily dva tři lidi, který kromě 
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těch goril, kromě toho, že jsou v práci od sedmi do čtyř, pak se jde prostě domu, běžná 

pracovní doba, tak…tak se staraj o další opice prostě o ty opičí ostrovy tady o gibony jo, takže 

ty lidi jsou půl dne…víc jak půl dne jsou někde v terénu nebo jsou prostě…nebo jsou někde 

jinde, né u toho okna, kterym prostě je vidět do tý expozice a to ty lidi prostě šokovalo jo, oni 

maj pocit, že prostě ty gorily jsou jako děti v mateřský školce, na který neustále dáváme 

pozor, neustále prostě je sledujeme a nejen teda mimo pracovní dobu, ale hlavně teda v 

pracovní době a nejhorší to bylo, když se oběsil Tatu, když prostě došlo k tomu úhynu, ke 

kterýmu prostě čas od času jako dojde v zologickejch zahradách zvlášť u primátů, zvlášť u 

mladejch zvířat, protože oni prostě testujou svoje možnosti až jako na hranice, stejně jako děti 

si hrajou se sirkama, stejně jako dochází k dětským zraněním, k dětskejm úmrtím jakoby 

hloupostí nebo jako nedbalostí…jako u lidí se to bere tak, že to je vždycky vina toho rodiče 

jo, že dítě je..je jako…že dítě za to nemohlo, že se prostě upálilo nebo utopilo nebo tak. Ale u 

těch goril je to prostě mnohem volnější a jsou studie na to prostě, že opičí hra…hra opičích 

mláďat je jako sebepoškozující jo…ty mláďata musej prostě zjistit, jaký maj limity, takže ono 

prostě jako skočí a spadne a zjistí, že příště musí skočit víc nebo že skočit takhle daleko 

nezvládne, takže prostě spadne, něco si u toho zlomí nebo prostě ho sežere levhart, ale to je 

prostě jakoby přirozenej výběr v přírodě a v lidský péči k tomu dochází teda jako zřídka…u 

nás my jsme měli tu smůlu, že s tim Tatuem k tomu došlo. Je pravda, že pro nás to zas taková 

novinka nebyla, protože my jsme to věděli, že prostě on má tydle tendence, že je prostě 

neuvěřitelně jako…jako aktivní, akční a jako až prostě hloupej v tý svý hře jo, že prostě 

vopravdu to byl…kdyby to bylo dítě nebo kdyby to byl člověk, tak prostě ten by, i kdyby 

přežil dětství, tak v osumnácti by se zabil na motorce, když to řeknu takhle nebo bych ho 

hodně polidštil. Takže my jsme věděli, že zrovna Tatu z těch všech mláďat jako bude, ale 

nemůžete ho prostě sledovat na každym kroku a..a prostě máte jako…a každá ta gorila je jiná 

a máme tady…nebo lana, na kterejch se houpou lidoopi v celý Evropě, tak prostě náš gorilák 

prostě se na tom lanu dokáže oběsit a došlo k tomu prostě tak rychle, že prostě nikdo nestih 

zareagovat a i kdyby jsme stihli tak co, jako to byla obrovská diskuze a trvalo to taky dlouho 

jo, prostě vysvětlit lidem, že i když vidíte, jak se tam ta gorila prostě jako škube, a tak s tim 

nic neuděláte v tu chvíli a prostě jako my tady nejsme od toho, abysme takhle zásadním 

způsobem…nebo nemůžeme si myslet, že budeme schopní takhle zásadním způsobem 

zasáhnout do života tý gorily, protože…tý skupiny, protože ta skupina v tu chvíli si to řeší 

sama a ty gorily si to prostě řešej tak, že jako se pokusej něco udělat, ale málokdy se jim 

povede. Já jsem vždycky říkal, ať si kdokoli z těch příznivců přečte prostě Gorily v mlze, tam 

je to prostě popsaný, jak tam…kolik ty gorily…prostě kolik goril tam ona potkávala mrtvejch 
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ve smyčkách prostě, protože ty gorily nejsou takový, že by řekly uklidni se, já ti tu…já ti to 

oko sundám a prostě odejdeme spolu, ne ty…tam prostě byly příklady urvanejch rukou, 

urvanejch nohou prostě, mrtvejch goril, kdy celá tlupa se prostě kouká na tu gorilu, jak umírá 

několik dní prostě hlady, protože je chycená za smyčku a ty gorily ostatní nejsou schopný s 

tim nic udělat, protože to prostě nejsou lidi. Oni to nevymyslej, co maj v tu chvíli dělat a jsou 

tak vystresovaný, tak si…ta situace je prostě tak jako úplně přehltí, že nezareagujou nijak. To 

se stalo u našich goril a pokud bysme do toho vstoupili my, tak je to další level prostě stresu, 

takže jako my jsme schopní s těma gorilama manipulovat v klidu bez stresový situace v řádu 

jako desítek minut jo, když se prostě řekne zítra budeme potřebovat tudle gorilu oddělit od 

skupiny z důvodu třeba ňákýho nevim…potřebujeme stoprocentní těhotenskej test a 

pořebujeme, aby v tý místnosti byla sama a vyčůrala se na podlahu, my jí pak pustíme, jenom 

z tý její moči prostě můžeme vzít třeba jako vzorek, tak to se plánuje prostě dny dopředu. 

Speciální řežim, nenápadně jako že se nic neděje, pak prostě víte, že když s těma gorila 

začnete pracovat k tomu aby se vám podařilo prostě je ňák jako rozdělit, ňák jako motivovat, 

aby jedni byli támhle a tadle aby šla sem tak opravdu trvá desítky minut jo a…a násilím se to 

nedá udělat vůbec nebo jako můžete na ně vzít hadice, ale v tu chvíli prostě je to špatně, 

takže…takže to vám ukáže prostě jaký jsou hrozný limity u těch goril a všechny tydle 

situace…vždycky když tadle situace nastala, tak vždycky bysme tu situaci mnohem líp jako 

zvládali směrem k veřejnosti, pokud by ten…ten přenos nebyl. Vždycky v tědle situacích se 

ukázalo, že ten přenos je prostě hrozně nešikovnej pro ten provoz tý zologický zahrady. Jo, ty 

lidi sledovali věci, který opravdu by sledovat jako neměli jo a…a vždycky, když prostě 

bylo…tak se prostě rozhodlo, že přednější je jakoby bezpečí…soustředit se na ten problém a 

nesoustředit se prostě na lidi, který vás u toho sledujou, takže se vypínaly ty…čas od času ty 

kamery a ve chvíli, kdy se vyply kamery, tak to začalo… jakto, že jsou vypnutý, co se tam 

děje, vy jim zase ubližujete, proč jste nás neinformovali prostě, my máme právo vědět, co se 

prostě momentálně děje, vy nám to musíte říct, vy tam zase něco kujete, musíte být 

transparentní, já na vás podám žalobu. Takovýdle věci jo takže…a vůbec jako nechápali, 

že…že prostě ten provoz tý zologický zahrady jako aniž bysme chtěli něco skrývat, tak se 

prostě ale nemusí dělat jako před očima jo, jako nikdo taky nesleduje, co přesně se děje v 

Temelíně a to je…tam jde prostě vo…jako když to vezmu takhle jo, že prostě tam vyráběj 

jenom elektřinu a spoustu lidí by to zajímalo, ale prostě na to, aby se to dělalo dobře, tak jako 

nemusí člověk vědět všechno jo a v tý zologický zahradě to bylo takový, že si to ty lidi 

nevysvětlili...jsem se dostal k těm problémům, tak úhyn Tatua, nešťastný porody, porody 

Kamaby kdy měla ty dva…ty dvě mrtvý mláďata, jeden císařskej řez, povodně. Povodně, kdy 
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prostě…kdy se museli přestěhovat do tý protipovodňový věže a teď se prostě šikovaly ty…ty 

zástupy těch…těch problémovejch fanoušků a psali ty petice a že gorily nejsou v bezpečí v tý 

věži, že to tam maj malý a že se tam trápěj a že by se měli všechny nast...jako že by se měly 

odvýzt…jak bylo…odvezte je do Dvora Králový protože…už jako oni nevědi, co to znamená 

prostě transportovat gorily, oni  nevědí, že prostě je potřeba…je prostě…jako všechny je 

prostě nastřelit uspávací šipkou a v tý době Nuruovi byli dva roky jako a niko se...a nikdo 

tady pokud by tam zůstávalo deset centimetrů vody, tak jsme byli prostě rozhodnutý jakoby 

neuspávat ty gorily a vždycky ty lidi maj pocit, že jim to prostě vysvětlíme a vezmeme je za 

ruku, posadíme je do taxíku a odvezeme je. Jo a…a ztrácet čas tim vysvětlováním, proč to 

prostě nedělat a to bysme nedělali prostě nic jinýho. Jo, to je jednodušší říct prostě jako todle 

prostě nebudete sledovat jo, todle vám…my vám to nemusíme popisovat, my vám to 

nebudeme vysvětlovat krok po kroku, my vám prostě jako nejsme…nejsme povinný jako 

takhle…nebo jako nemáme tu povinnost jako vyrábět si ty problémy nebo situace, který pak 

musíme prostě složitě vysvětlovat a riskovat, že spousta lidí je jako nepochopí.

No a jak jste teda narazil na úhyn Tatua, jak to bylo tenkrát s tou Mojou jak se málem 

utopila?

No to byl…to si ještě pamatuju, to tady byl Marek Žďánský a to se stalo dokonce dvakrát, já 

myslim, že oba ty případy jsou veřejný i ten orangutan. Stalo se nám to jak v džungli v 

indonéský, kam spadnul Pagi, malej orangutan, tak se to stalo v u těch goril a já si to úplně 

nepamatuju, možná je to někde k dohledání, určitě to píše Marek Žďánský ve své knize Gorilí 

táta, tam to určitě popisuje, ale to bylo velký štěstí…to bylo velký štěstí, že prostě ty 

chovatelé jak řikam, oni jako maj velice dobrej přehled…řikam neviděj všechno, co se děje, 

ale maj prostě…vědí, co se děje z tý většiny. Znaj to chování těch zvířat prostě, zaslechnou 

zvuk a vědí, že něco je špatně. Jo, takže ve chvíli kdy prostě gorily začnou vřískat ňákym 

způsobem prostě něco, tak zkušenej chovatel, jako ten Marek byl, tak první jeho instinkt je 

podívat se co děje jo, spočítat si gorily a když tenkrát viděl že jsou asi všechny prostě někde u 

vody a že prostě v tý vodě se něco mele…no tak mu to bylo prostě jasný. Ty vodní…vodní 

příkopy v době kdy se tady stavěl ten…2000…ten pavilon, tak vodní příkopy vládly zoo 

architektuře, ale právě…právě se prostě ukázalo, že jsou…že jsou jako nebezpečný a že pro 

lidoopy jsou prostě pastí, protože lidoopi nejsou schopný plavat. Jo, v tomdle jsou nám hodně 

podobný, nikdo je to nikdy neučil a stejně prostě jako člověk, kterej se neučil plavat, tak se 

prostě utopěj, jdou ke dnu. A oni ještě ke všemu, když do tý vody spadnou, tak maj reflex, že 



16

prostě uplně jako strnou jo, že ani se nepokusej dělat čubičku. Každý zvíře jiný má instiktivně 

dělá čubičku a většina zvířat prostě dokáže plavat. I jiný menší primáti…lemuři…když prostě 

kdokoliv spadne tady…tady do těch…nebo v Indonéský džungli ty makakové ty když 

spadnou do tý vody nebo tam skočej z ňákýho důvodu, tak jsou prostě schopný doplavat. Ta 

gorila, orangutan, aspoň co víme, tak prostě strne uplně v takovym šoku a padá…padá ke dnu, 

ani se nesnaží jako…jako maximálně něčeho zachytit, že i ty sítě co tam třeba jsou a nebo ty 

lana hozený do vody nepomůžou, protože ta gorila v tu chvíli nepřemejšlí, nerozhlídne se, 

čeho by se mohla chytnout a nechytne se toho. Takže už novej pavilon bude prostě bez 

vodního příkopu. V Indonésky džungli jsou prostě hodně nahusto ty sítě a ty orangutani se to 

prostě jako…aspoň ta stará rodinka se to naučila, prostě ten šok byl takovej, že si na to prostě 

dávali pozor. No a Marek Žďánskej prostě pro tu gorilu skočil, měl výhodu v tom, že nemusel 

vstoupit přímo mezi ty gorily, skočil zvenku z tý návštěvnický části, protože představa, že by 

vstoupil na ten ostrov, kde jsou prostě ta gorilí skupina a z toho ostrova skákal do tý vody je 

nepředstavitelná. Měl štěstí v tom, že mohl tam skočit z toho venku, z tý návštěvnický části a 

prostě jenom jí jako vyšoupnout na ten břeh a odplavat si jo, takže oni si jí prostě jakoby 

předali. Je dobrý, že v tu chvíli oni většinou prostě jako myslí na to mládě a rozhodně nemyslí 

na to, že by jako poškodili toho záchraná...záchrance. A v Indonéský džungli se to stalo…tam 

šel zahradník a vlastně viděl, jak se tam…jak tam prostě žuchnul ten orangutan, tak zavolal 

chovatelku, ta tam skočila taky z tý návštěvnický části a to samý prostě…a ta ho vyloženě už 

jako jenom hrábla po něm na dno jo, on se jí nijak nechytal, ona řikala že byl uplně jako 

zcepenělej hrůzou a ani se prostě jako jí nechyt jo, představa jako, že si na sebe pověsí toho 

orangutana nebo gorilu…oni maj neuvěřitelnej stisk, jsou schopný vám prostě rukou 

zlomit…zlomit kost nebo vás prostě uškrtit. Gibon uškrtil chovatelku kdysi dávno v nějaký 

zoo, on má malinký ručičky, ale maj neuvěřitelnou sílu, jak visej…jak jsou prostě na to…maj 

hrozný svaly šlachy, pevný, takže představa, že by se na vás jako chytil jako třeba člověk 

nebo dítě, když se vás prostě chytne, tak ten by vám prostě vopravdu zlomil ruku tim stiskem 

nebo nadělal hrozný jelita. Takže ta byla ráda, že prostě ho vzala jako žok ho prostě vyhodila 

na ten…na ten ostrov a nechala ho bejt…takže to bylo ale hrdinství na…zase na druhou 

stranu jo, takže to prostě Markovi Žďánskýmu jako zajistilo nehynoucí slávu. Já ho osobně 

nepamatuju uplně...uplně jakože bych se s nim jako bavil ňák jako kolegiálně, protože von v 

tý době byl jako vrchní chovatel těch lidoopů a já jsem byl obyčejný průvodce v tom 

pavilonu, takže mezi náma jako nebyl žádnej...žádnej jako vztah, takže nemůžu mluvit ňák 

jako osobně, ale musim říct, že osobně mě vopravdu pak jako mrzelo nebo i štvalo to, že eště 

po šesti letech nebo sedmi nebo jak dlouho už není v zahradě, je pořád třeba médiama 
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titulovanej jako chovatel goril pražské zoo. Vždycky tam ňák omylem chybělo to bývalý 

chovatel jo nebo...nebo expert na gorily, i když mě to třeba mrzelo vůči třeba Vítovi 

Lukášovi, kterej má vopravdu jako vysokoškolský vzdělání, je to primatolog, před nástupem 

do zoo měl praxi prostě že ved jihoamerickou zahradu prostě někde v Chile se spoustou 

primátů a prostě Marek Žďánskej byl samouk, on byl sice jako šikovnej asi a jako 

oddanej...oddanej chovatel, vypracoval se prostě a tak. Ano je tam zásluha...zásluha že 

odchoval Moju, ale Moju by nikdy neodchoval, pokud by nebylo jeho nadřízenýho kurátora 

Pavla Brandla, kterej byl schopnej prostě sestavit...jako dostat do Prahy prostě jako schopný 

zvířata prostě z Anglie z Austrálie z Holandska ze Dvora Králový, takže prostě když se 

sestaví takovádle skupina tak to, že vám dominantní samec vobskočí samici, která je náhodou 

plodná a ona je prostě mladá a všechno směřuje ke zdárnýmu odchovu, jo já ho prost...mě to 

mrzí, že prostě si udělal ten kult osobnosti a..a pořád z toho prostě těží a on je takovym 

myslim pořád středobodem nebo se k němu odkazujou právě ty..ty...ty militantnější části 

gorilího klanu takzvanýho a on teď má sám ňákej soukromej projekt, že bude mít soukromej 

gorilí park tady v Čechách, takže tak no. Ale jako určitě to bylo velký štěstí, ten...to přineslo 

jako pozitivní vlnu jo, i když je pravda, že...že třeba současný ředitel Bobek právě na to 

neustále...jako se k tomu...vrací se k tomu, ale aby ukázal právě, že prostě ty rizika tady jsou a 

že třeba proč...proč se plánovalo vlastně před povodní, než se rozhodlo, že se ty gorily 

vopravu uplně přestěhujou a teď jsou ty plány na ten novej gorilinec nahoře, tak...tak před 

povodní byly plány, že se to zasype, že se udělaj skla a že prostě se zruší ten vodní příkop, že 

i venku budou lidi vidět ty gorily přes prostě přes sklo, protože je to...je to...tam jde u toho 

vodního příkopu prostě o tu estetiku především jo, lidi...lidi prostě...jak to bylo v těch 

devadesátech letech, kdy se zoo dostávaly prostě tady v Čechách dostávaly z toho 

komunistickýho srabu a vznikaly prostě nebo doháněly...doháněly ty moderní tendence a 

braly si tu inspiraci, tak i na tom západě se samozřejmě snažili jako trochu, aby ty zahrady víc 

lahodily oku a takže to rušení těch mříží a todle a to, že to bylo motivovaný spíš tim jako 

zavděčit se návštěvníkum s tim, že jak jsme si řikali, tak návštěvníci prostě nechápou mříže, 

když...když my víme, třeba...třeba v Anglii ten espinal v jak se jmenuje ta zoo...Howletts, tak 

ten chová gorily prostě v obřích kovovejch klecí. On je v jižní Anglii, maj tam dobrý klima, 

maj jenom malý jako zázemí takový, že po celej rok jsou ty gorily venku a když jsem člověk 

přijede tak je v šoku, protože to je jedno z nejlepších zařízení na gorily na světe a oni tam 

prostě seděj jako v kovovejch kostkách obřích teda, to jsou prostě jako...to je velikosti jako 

nevim nákupáku jo, prostě je to takový jako montovaný...montovaný obří voliéry ve kterejch 

ty gorily žijou, ale...ale jsou krom nějakej vyhlídek skleněnejch prostě ty gorily...tam vidíte 



18

jak ony rády šplhaj a jak prostě teď ty mříže jsou o moc lepší než sklo, protože ke sklu ta 

gorila akorát přijde jo, na tu klec...na tu mříž si může vylízt jo, vypadá to sice jako obrovskej 

kriminál, člověku to hned vyskočí jakože když se ta gorila drží těsně u tý mříže, jako člověk 

udělá hezkou fotku jak ta gorila je šťastná a ona pak přijde a chytne se mříží a v tu chvíli je 

to...je to uplně nejhorší fotka na světě jo prostě. Jo a přitom...přitom tam zrovna...a voni na to, 

oni jsou soukromý, a oni na to prostě kašlou nebo oni to prostě řekli jako lidi, řekneme vám to 

jednou, ty gorily prostě nejsou ve vězení a mříže prostě jako pomáhaj jejich pohybovejm 

aktivitám a jsou pro ně dobrý, takže my tady budeme mít mříže a HOWG! prostě domluvili 

jsme, hotovo.

Což tady asi neprojde uplně.

Což tady bohužel neprojde a mě to...mě to někdy mrzí, že tady prostě je pořád taková 

ambivalence, ale musí bejt prostě hold no my..my...my třeba poměrně důsledně se snažíme o 

přirozený odchovy a prostě to je jako velkej...velkej problém co s mláďátkama, když se o ně 

nestará maminka. V posledních prostě jako nevim ještě před deseti lety to bylo jasný. 

Všechny zoo se snažily všechny mláďata prostě udržet na živu a ten chov byl kolikrát jako 

složitej, měl spoustu úskalí, spoustu jako chyb lidi...lidi dělali a museli pomoct každýmu 

mláděti. Posledních deset dvacet let je ten chov v těch zologickejch zahradách na takový 

úrovni, že vy jako víte že děláte maximum a to jestli se ty zvířata jako staraj nebo nestaraj, je 

na nich osobně. A pokud se to zvíře prostě nestará, tak k tomu má pravděpodobně ňákou 

vlohu a pokud vy pomůžete vychovat další generaci mláďat, který jsou po rodičích, který se 

nestarali, tak tu vlohu přenášíte dál, podporujete jí. A prostě v přirozenym...v přirozený 

selekci v přírodě by takovýdle prostě rodiče, který se nestaraj o svý mláďata, tak prostě s 

nima tenhle špatnej gen vyhyne. Pokud my jsme se jako v desetiletích uplynulejch o ty zvířata 

prostě starali, tak jsme si sami vychovávali prostě předávali problémy a rozmnožovali 

problém se zvířatama, který prostě maj vlohu pro to nestarat se o svý...o svý mláďata, být 

špatný rodiče a takovýdle zvířata my prostě do budoucna...jako jakej maj smysl jo, když 

prostě vychováte koně převalskýho na flašku, kterej prostě je po mámě, která odmítla jako to 

svý mládě...o to svý mládě se prostě postarat, tak když ho potom vypustíte v Mongolsku, no 

tak ona tam prostě bude rodit mláďata a bude od nich odcházet a je to...je to nesmysl. Ale...ale 

někdy je to prostě obyčejná nezkušenost těch matek jo, takže prostě my tady třeba první 

porody jako opravdu dochází k tomu, že prostě ty mláďata ta matka se prostě nestará a my to 

mládě prostě neodebereme a pokud prostě nějak netrpí nebo neni prostě...jo kolikrát to ani 
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nestihnete prostě jo, tak to mládě...mládě prostě uhyne bez pomoci. Jo tady třeba u hrabáčů 

nám uhynuly dvě mláďata velice cenný prostě chceme, ale vobě měly nízkou porodní váhu, ta 

matka je vlastně jako nedonosila a ani my jsme nebyli schopný jim prostě pomoct. No ale pak 

se vám narodí gorila a matka se nestará a představa, že prostě necháme na studený podlaze 

ležet kníkající prostě volající gorilí mládě...necháme ho prostě, aby...aby ta matka prostě se o 

něj nestarala, to prostě nejde. Stejně tak jako to nešlo u slona...u slona v Ostravě a stejně tak 

jako to nejde teď u našeho bonga jo, teď tady máme bongo, prostě to je tak nádherná prostě 

srnka s táákovejdlema obrovskejma ušima a to prostě ani těm chovatelům nedá, takže teď se 

jako pokoušíme. Ale vždycky je to tak jako že si to musíte prostě ňákym způsobem jako 

ospravedlnit, abyste nebyl velkej pokrytec jo, takže u toho bonga je to tak, že je to kopytník a 

to vtištění na člověka a ta péče o ty mláďata jako neni tak...tak zásadní, neformuje to mládě 

tak zásadně jako třeba u těch lidoopů a ta matka se prostě o ní nemohla starat, protože byla po 

císaři, to mládě se vyndalo císařem, takže ta matka prostě byla...byla pacient a nemohla se 

starat o mládě, takže...takže se rozkrmilo na flašce a teď se prostě nějak jako seznamujou a 

tak. Gorila je gorila prostě a existuje ta gorilí školka v tom Stuttgartu, takže se Tano odeslal 

tam. Sloní mládě je prostě slon jo, ale zase prostě...ale u spousty druhů se návštěvník prostě 

nedozví, že se mládě narodilo a nebylo životný nebo prostě matka nebyla připravená na to se 

o něj starat a my se prostě rádi...my se budeme těšit na příště, až se to ta matka prostě naučí a 

to mládě bude prostě v lepší kondici a než bysme si tady prostě vyráběli mláďata, který 

nezapojíme v budoucnu do skupiny, který prostě do konce života se nebudou množit a nedej 

bože pokud se prostě jako...pokud se rozmnožej, tak to mládě odmítnou a...a budou 

pokračovat prostě v tý.... Jo ten Tano je mládě od Bikiry, Bikira, která je odchovaná, ona 

vyrostla v tý školce ve Stuttgartu, protože její matka jí odmítla, tim pádem ona odmítla Tana, 

jo. Dva roky se tady mohla koukat, jak se stará o mláďata, dostala tu šanci a pak když 

porodila, tak to mládě odložila. Takže teď třeba se pořád jako rozhoduje teď 

momentálně...momentálně ta Bikira jako neni doporučená k chovu od koordinátora, protože 

goril je hodně, náš Richard má vlohy pravděpodobně na dělaní samců a samců je ještě víc a 

jako to, že se to její první mládě prostě jako zachránilo, tak se zajistilo jako...ty její geny jsou 

dál zastoupený v tý...v tý populaci, takže máme od ní alespoň jednoho potomka a teď se 

prostě jako uvidí, rozhoduje. Teď se prostě čeká, aby se jí dalo ještě víc času, teď nedávno 

začala se jako starat o toho malýho Nurua, vozí ho, to nikdy předtim nedělala, takže když 

ještě prostě tak jako jeden dva roky se bude dál cvičit prostě v péči o mládě, tak se to možná 

potom zkusí. Ale pokud by to nevyšlo ani na podruhý, tak věřim tomu, že koordinátor prostě 

rozhodne, že tohle zvíře už se jako nebude množit do konce života, protože jenom 
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přidělává...přidělává problémy nese prostě špatnou vlohu. 

A jak se to pak provádí v praxi jako, když se rozhodne, že nebude účastna chovu. Vim, 

že tady gorily měly to antikoncepční tělísko...

No přesně timdle způsobem, přesně timdle způsobem a v případě, že už se opravdu rozhodně, 

že to zvíře z takovýhodle zavažnýho důvodu jako nebude chovat, tak se mu dá ta 

antikoncepční tělísko a nebo se nasadí dlouhodobá antikoncepce, o který víme, že má fatální 

důsledky na rozmnožovoní. Takže to je taky velkej problém, kterej se prostě řeší a o kterym 

jako...kterej jako veřejnost ani prostě neví, netuší, špatně se to prostě komunikuje a že ano, 

prostě jsou zvířata, který...momentálně teď v tudle chvíli jsou přeplněný zahrady a nevíme co 

s nima...nevíme co s těma mláďatama, nechceme prostě přistupovat k eutanáziím jo prostě 

spousta druhů je nastavená tak, že se množí...množí v přírodě jak králíci, protože šedesát 

procent mláďat prostě uhyne jo, to je prostě přirozený nastavení. A pokud vy stoprocent 

mláďat prostě v zologickejch zahradách vodchováváte, tak u druhů, který jsou třeba 

dlouhověký, žirafy teď my prostě nemnožíme...

Kodaňská zoo?

Kodaňská zoo. Jo takže ty...a nasazení antikoncepce neni...neni zázračný, protože my sice 

máme dobře zmáknutou lidskou antikoncepci, ale máme teda vopravdu jako velký mezery ve 

zvířecí antikoncepci. Každý zvíře je jiný, každý prostě reaguje jo, hrochům se dává...dává 

třeba koňská antikoncepce jo, ale jednou jí Slávek překonal žejo. Samice na antikoncepci a 

ona nám prostě porodila Válečka, jo protože prostě koňská antikoncepce nemůžete čekat, že 

bude fungovat stoprocentně a nebo se potom prostě zjistí, že použili jste antikoncepci a to 

zvíře už se nikdy neni schopný vrátit do reprodukce jako ta Shinda jo, měla antikoncepční 

tělísko, nenašlo se. U tý Kijivu se našlo, vyndalo se, u tý Shindy se prostě nenašlo, i když se 

najít mělo prostě, na rentgenu vidět mělo bejt, na cétéčku prostě ona teda v tunelu nebyla, ale 

prostě nenašlo se, protože se řikalo, že přestane fungovat, takže se čekalo, až přestane 

fungovat, až přestane vyplavovat a ve chvíli, kdy přestalo vyplavovat, tak ona jede prostě dál 

neplodná. A pravděpodobně jí to prostě doživotně jako rozhodilo nebo...nebo jí to prostě 

způsobilo ňáký fatální jako změny jo, ty hormony jsou prostě...to je potíž, někdy prostě ty 

hormony sice blokujou to rozmnožován, ale zároveň jako podporujou rakovinný bujení 

nebo...nebo cysty, a tak dál jo. V tom rozmnožovacim traktu se děje spousta věcí i bez ohledu 
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na to, že prostě jako je v určitou část blokuje ta antikoncepce . Takže antikoncepce jsou 

jednim...jednim řešenim, ale teď se od toho právě ustupuje a je velká...velkej tlak třeba právě 

z toho severu, z tý Kodaně, z těch skandinávskejch zoo, z tý západní Evropy, někde v 

Americe, aby se tadle poškozující praxe prostě jako zrušila, protože i...i u lidí má vždycky 

přednost matka před dítětem při porodu takže i v těch zologickejch by se tendle humánní 

princip měl...měl jako prosadit, to znamená, měli bysme udržovat zdravý matky, měli bysme 

udržovat zdravý...jako zdravý páry, samce samice, měli by mít možnost každoročně se prostě 

pářit, měli by mít možnost jako procházet ten roční cyklus nebo dvouletej nebo tak, jak jsou 

prostě nastavený, aby harmonizovaly, aby se jim správně vyplavovaly hormony a potom, 

když se jim narodí mláďata, tak prostě vzít tu situaci tak, jak bývá v přírodě. Je ekologická 

nika nebo je prostě...najde si v přírodě todle mládě prostor, tak prostě přežije a stane se z něj 

dospělej jedinec. Nenajde si v přírodě...u spousty druhů je víc jak v polovičním 

případě...nejnajde si prostě nepřeži...jako ne...neuspěje, uspějou jeho sourozenci, ale tendle 

třeba konkrétní ne...nebo ta letošní sada mláďat prostě neměla podmínky, nepřežila, přežije ta 

příští. Takže a stejně je to v zologickejch zahradách, máte někdo zájem o žirafího samce, 

nemáte, tak prostě ten jako letošní mládě prostě jakoby ne...jo, člověk nahradí přirozenej 

výběr. To, co děláme v oborách, myslivci nebo co dělaj myslivci, tak jako todle aplikovaný na 

zologický zahrady, ale je to těžký, protože ty zvířata jsou prostě roztomilý a zoo chce zvířátka 

a mláďátka, mláďátka přitáhnou prostě pozornost jo a je těžký se prostě k tomu po roce 

zachovat macešsky, ale tadle...to dřív nebo pozdějc to prostě jako přijde, protože...protože 

prostě máme jako...měli jsme tygřice na antikoncepci, jedna je neplodná a druhá je sice 

plodná, ale samce ta nečinnost a ta...ten...ta podivnost, že má k dispozici samici, která 

nestandardně vyplavuje hormony jo, že prostě my jim sice dáme tabletky a myslíme si, že je 

všecko v pořádku, ale oni komunikujou pachama, oni si sdělujou prostě spoustu informací, 

ten samec pozná prostě hormonální cyklus, tak on prostě tý samici dneska už nevěří, protože 

ona x let byla prostě divná a on už jí prostě ani nechce jo, on jí třeba jako když je teď 

připouštíme, tak on je vyhání ze svýho teritoria, on je zabíjí, on se snaží ty samice prostě 

zabít, vyhnat, on chce prostě jinou jo, protože tadle prostě x let nefungovala. Naši tučňáci, jo. 

Tučňáků pražskejch je plná Evropa, takže nám koordinátor řek jako likvidujte vejce, takže my 

je prostě...všechny tučňáčí vejce prostě jsme museli dávat do lednice a nerozmnožovali se jo, 

prostě nechali jsme je jako odumřít ty vajíčka. A ty tučňáci prostě jako nikdy...jako x let se 

jim stávalo, že se prostě snažili, snášeli, nic se jim z těch...my jsme jim dávali podkladky 

aspoň, umělý vejce, aby jako doběh ňák ten cyklus, ale i tak po x letech prostě se snažili, 

starali se o vejce jak mohli a nikdy se jim z toho..prostě nebyl z toho žádnej výsledek, nám se 
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rozpadly ty páry, vytvářely se nám ty homosexuální koalice nebo homosexuální páry, protože 

ty samci už nevěděli, s kym by se tam prostě napárovali, samice přestaly hormonálně 

fungovat, přestaly prostě správně pelichat ve správnou roční dobu a teď, když si koordinátor 

po x letech vzpomněl že by možná jsme mohli jako začít, že tamhle je zájem o tučňáky, 

postavili novou...novou expozici, takže tam dáme třeba deset tučňáků z Prahy, takže Praho, vy 

máte dvacet párů, tak odchovejte deset tučňáků, tak nám teď dva roky za sebou jsme prostě 

měli po jednom vejci a ani jedno to mládě se prostě nevylíhlo v pořádku. takže náš chov je 

prostě zničenej tim, že...tim, že jsme museli prostě aplikovat ňákou...ňákou prostě takovejdle 

jako management chovu. Jo, takže ukazuje se a ty profesionálové v těch zoo to vědí, že ta 

příroda to prostě dělá správně, nemůžete omezovat ty dospělce, musíte omezovat ty potomky. 

A nejhorší ale na tom je, že prostě nám se to...je nejtěžší prostě omezovat ty potomky, ta 

představa prostě toho, že budeme dělat tu selekci na těch mláďatech, ale to je jediná možná 

selekce, která prostě v tý přírodě funguje. A ty dánové, jiný zahrady už to prostě tak jako 

berou a vopravdu lev má právo se prostě spářit s tou lvicí, ta lvice aby měla...aby byla zdravá, 

tak potřebuje prostě vrhnout ty mláďata, potřebuje se o ně starat, potřebuje je odkojit, 

odchovat, takže a vy potřebujete prostě vyřešit problém s jednoletejma prostě mladejma 

lvama a oni ho řešej tak, že jim daj prostě uspávací injekci. Je to humánní, je to bezbolestný, 

prostě zmaříte...zmaříte lví život, ale zmaříte lví život, kterej jakoby nemá budoucnost. To 

samý prostě žirafí...žirafí samec Marius. Nikdo ho nechtěl, nemoh bejt spojenej se svoji 

rodinnou skupinou a jedna žirafa není nic, stojí prostě... jo a lidem to nevysvětlíte, on má 

právo na život, on by byl..on by si to určitě v tý hlavě nějak přebral, on by byl spokojenej, 

když by se mu to vysvětlilo, že bude celej život tady žít sám nebo že prostě bude někde čekat 

nebo že ho spojíte do samčí skupiny jako jsme třeba poslali my žirafáka do Plzně do samčí 

skupiny a ty...ty starší samci ho tam prostě ukopali. Tak to taky jako vždycky nefunguje ty 

samčí skupiny no.

Oni maj ty lidi asi jako pocit, že když už jsou v zoo, tak maj bejt chráněný přece a jako 

když zoo zabije prostě žirafu, tak je na tom světě něco ale strašně špatně.

Je na tom světě něco strašně špatně no. Je strašně špatně..našim babičkám by to tak ještě 

nepřišlo. Naše babička by věděla, že prostě když se naroděj králící a když má prostě deset 

králíků a každá ramlice bude mít ňáký mláďata, tak z každýho toho vrhu ta babička dvě malý 

králíčata, který odebíraj mlíko ostatnim a tak, tak ty naše babičky prostě ty králíčata vzaly a 

takhle je prostě (naznačuje "zakroucení krkem"). Pro nás protože jsme tydle městský lidi,
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který prostě kupujeme maso...maso prostě v supermarketu. Telátko je taky moc roztomilý, ale 

když si chceme dát telecí řízek, tak si ho prostě dáme, zavřeme oči a dáme si ho a 

nevyčítáme...nevyčítáme prostě nebo pokud nejste vyloženě vegetarián jo, ale spousta lidí 

prostě pokrytecky jako nebo radši zavře oči nebo pokrytecky bude vyčítat, na těch jatkách se 

dějou hrozný věci a ty telátka, to jsou takový chudáčci, ale ten...ten telecí řízek je prostě 

dobrej žejo, pravej vdeňskej musí bejt telecí, tak se holt budou prostě utrácet telátka. Takže v 

tomhle je to pokrytectví, ty naše babičky nebo babičky, já mluvim o svý babičce, protože ta 

měla ještě králíky jo, ale oni to prostě vnímali jinak jo, viděli to jinak, já mám třeba zejtra  

zase...to uplně vodbíham, omlouvam se, kolik je hodin vůbec, jedenáct no, tak poslední...a 

zítra mam zase fóbijovej seminář, řešim to samý, fobie, pavouci, fuj, myši, hadi, hrozný, 

strašný, sice se s hadama tady vůbec nepotkáváme, ale víme že jsou smrtelně nebezpečný a 

lidi nám sem choděj, máme neustále plno už dva roky prostě měsíc co měsíc je tady dvacet 

vyklepanejch lidí, který prostě maj pocit, že vopravdu pavouček na záchodě, že s tim 

nemůžou žít a že je to...to nejhorší na světě a vopravdu jako řešili tohle naše babičky, neřešily, 

proč to řešíme, protože prostě sedíme ve městě, máme pocit, že...že na naši výmalbu do 

našeho bytu příroda nepatří jo, že oknem když nám vleze pavouk, tak je něco na tom světě 

špatně a pavouky kromě toho prostě...a známe jenom dva druhy pavouků, toho strašidelnýho, 

co v televizi prostě vyvraždí vesnici a ten ve zprávách, kterej prostě tady tedle pokousanej a 

to...bezpečný a hmmm....a ten v tý koupeně a mezi to si prostě dáme rovnítko a nejsme 

schopný se s tim vyrovnat jo. Takže jako je to...je to hroznej úkol v těch zologickejch 

zahradách, já jsem teď byl na konferenci, kde jsme řešili, že máme hrozně moc úkolů před 

sebou. Vzdělávat o biodiverzitě prostě dostávat jako lidi jako iniciovat lidi jako změnu 

chování, aby věděli, že sice jsou zvířata ohrožený, ale že každej z nás jim prostě může 

pomoct, že my evropani, my češi a my briti a my němci, který dávaj prostě palmovej olej do 

letadel prostě jako biosložku, tak my můžeme za to, že se kácí Malajsie prostě a že se tam 

pěstuje palmová...jako olejová palma a že tam prostě chcípaj ty orangutani, za to můžeme my! 

Nikdo jinej, ne malajci i když my máme pocit, že no jo, ty chudáci orangutani, oni jsou tam 

na ně takový zlý, oni jim prostě ubližujou, my jsme ty, který za to můžou. My můžeme za to, 

že se prostě lednim mědvědům roztává roztává led, protože my jako všude necháváme týct 

vodu, plejtváme žejo, svítíme všude a tak. To my...to my máme prostě učit ty lidi a kolikrát se 

člověk prostě zastaví a uplně jako já tady potřebuju lidem vysvětlovat prostě něco o ledních 

medvědech a pak se prostě dozvim, že...že lidi maj pocit prostě že ten lední medvěd třeba 

prostě v tý zologický zahradě...jakože nevědi jakou má funkci jo, že já jim vysvětluju, abyste 

viděli toho ledního medvěda, jak je úžasnej, tak až prostě si doma vzpomenete, že ten lední 
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medvěd byl krásnej a že někde na severu prostě chcípaj, tak vypnete, zhasnete, něco 

takovýdleho. A kolikrát vám lidi řeknou, že ten lední medvěd je tady jenom pro jejich zábavu, 

vy máte nutnost prostě...nutnost jako ho těm lidem krásně ukazovat a že vy jste povinni je 

rozmnožovat, protože oni by chtěli vidět to mláďátko, ty mláďátka jsou nejhezčí a oni do zoo 

nepudou, dokud tam prostě nebudou mláďátka jo a s těma mláďátkama pak si dělejte co 

chcete jo, tam je to sice pro ty tři medvědy je to sice malý, to my víme, ale zároveň chceme, 

abyste tam jako odchovali mláďata a co s nima uděláte dál, nám je jedno, samozřejmě vy jim 

najdete ňákej úžasnej domov žejo, báječnej, to je na vás to vy prostě musíte udělat. Heleďte 

nám je jedno jak to uděláte ono to určitě nějak pude a jestli to nejde, tak vy jste ty špatný, vy 

jste ty hloupý a vy jste se málo snažili. (1:02:39)

Možná ještě k těm otázkám, jestli tam je něco konkrétního..

No já myslim, že jsme tak jako projeli docela všechno si myslim...no ja myslim, že dobrý 

No já jako mě...třeba zpátky k těm Odhalenejm, mně bylo upřímně líto vopravdu těch lidí, 

který...který je upřímně měli rádi a který jako upřímně se prostě naučili...on se z toho 

samozřejmě stal asi i zlozvyk jo, že bylo prostě zvyklí se na ně koukat a...a je to...je to špatný 

s něčim skoncovat, na co je člověk zvyklej jo prostě, když vám skončí oblíbenej pořad 

v televizi, když vám přestanou prostě když se potřebujete přestat kouřit nebo něco takovýho, 

todle muselo bej tvrdý, ty lidi měli...věřim že měli prostě abstinenční příznaky a nebylo to 

jejich rozhodnutí, někdo je o to připravil jo, tak...tak byli prostě rozhořčený a...a ani ty co 

nebyli rozhořčený , co prostě byli jenom smutný, tak mi jich jako samozřejmě bylo prostě líto 

a potkáváme je do dneška, že ty lidi choděj a jsou to prostě babičky maminky jo a řikaj my 

jsme na ně tak rádi koukali no, my za nima chodíme do tý zoo, ale prostě jako tady...jako 

nemůžeme chodit tak často. Mně je prostě těch jako lidí upřímně líto a...a ale prostě můžou za 

to...může za to jako určitá skupina, která vopravdu se dá snadno pojmenovat a dokonce se na 

některý dá ukázat prstem a teď třeba při výroční slavnosti, když jsme byli u těch goril, 

představovali jsme ty večerníčky, tak jsem je tam prostě viděl. A oni tam prostě přišli, oni se 

tam zase roztahovali zase prostě jenom jako já mám pocit, že tam se prostě jako našla že u 

těch...to jsou lidi, který prostě vopravdu maj v povaze podle mě prostě si stěžovat, jsou to 

takový ty negativisti, takovej ten možná i ten trochu ta česká...česká hospodská kritizovací 

nátura a já jsem uplně jinej a já tydle lidi vůbec nechápu jo, já jsem prostě takovej pozitivní, 

já se snažim jako pochopit ty věci a jako uznat, že když někdo něco dělá, tak k tomu měl asi 

nějakej důvod a hold prostě jako tak. Ale naopak když jsem se s těmadle lidma viděl, tak oni 
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maj pocit, jakože věci budou po mym, já to vim nejlíp a když se mi něco nelíbí, tak já přece 

mam právo a já mam povinnost se ozvat a já se ozvu hlasitě, a bez ohledu prostě na následky 

a já nebudu nikomu ustupovat, nebudu na nikoho brát ohledy, protože prostě jako mě se to 

prostě dotýká a když zase jsem tam ty ženský viděl, už od pohledu mi nebyly...prostě 

nesympatický, znám je prostě, bavit se s nima nedá prostě. Jsou to lidi, který vás ani jako 

neposlouchaj, vidíte to, že vás neposlouchaj, něco jim vysvětlujete, řikáte a vidíte jak se na 

vás koukaj a jen si řikej ty svoje lži jo, jako povídej si, já ti to  prostě...já ti to nesežeru, já ti to 

nevěřim jo, to...to je tvoje naučená prostě nějaká jako oficiální verze a my všechno víme líp 

prostě a přijdou do tý zoo a vyloženě se prostě jako na tom jo...vyloženě si to užívaj jo, že oni 

nám pomáhali i s těma enrichmentama v těch dobrejch dobách, takže oni teď choděj schválně 

na ty akce, aby viděli, jak špatně to děláme, jak jsme bez nich uplně zoufalí jo, spočítaj pche, 

deset mrkví, my jsme jim dávali patnáct jo, opravdu timdle stylem. 

Takže dalo by se říct, že jsou to ty ženský, jsou to teda...

Jsou to ženský.

Co teda byly součástí toho gorilího klanu?

Některýho z gorilích klanů, protože gorilí klany se dokázaly i rozpadnout, gorilí klan...

Tak já myslela takovej ten jakože "oficiální", co vám pomáhal sledovat ty...

Půl na půl..ani jako já se přiznám, že jsem to prostě ani nedokázal sledovat. Protože oni 

vopravdu jako víme, že byla jedna skupina, pak se ňák mezi sebou rozhádali, pak byli prostě 

jako konkurenční, pak se zase ty členové mezi sebou ňák jako vyměnili, pak vim, že jedna 

zrovna paní vim, já si jí pamatuju, že kdysi dělala problémy, pak se jí to ňák jako vysvětlilo 

nebo pak si to nechala ňák vysvětlit, pak zjistila že asi už jako překročila míru nebo ty ostatní, 

takže se od nich oddělila a teď se prostě jako vrátila do toho...do toho a dá se s ní mluvit, 

je...je rozumná, takže jako je to vopravdu hodně individuální a jsou tam takový, který 

vopravdu ty vodiči dál fungujou, my ty videa, co prostě dáváme na ty...na ten iDnes a to, tak 

ty...s těma nám pomáhaj prostě ty lidi a jako některý prostě vim, že choděj za těma 

chovatelema, přejou jim Vánoce prostě a tak, jako píšou si, mejlujou si, ale jako byla tam 

skupina, která se prostě musela vyloženě odstřihnout jo, že prostě jako jejich emaily snad na 
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ty se prostě muselo dát jako varování a museli jsme prostě fakt jako...jako uvědomit orgány 

prostě evropský asociace, já nevim jestli to jako řikal Bobek, tak jestli to neřek, tak možná to 

nechtěl říct, ale voni prostě vopravdu psali jako petice a psali mejly přímo na vedění EAZY, 

tý evropský asociace zologických zahrad prostě, snažili se jako o udání a snažili se prostě 

vyvolat ňáký jako...jako poslat sem ňáký jako komise a tak jakože prostě inspekce, protože 

měli prostě pocit, že..že se to tady dělá špatně. Samozřejmě je nikdo nevyslech nikdy, my 

jsme prostě dostali jako zpětně hlášení, že se prostě tydlencty orgány jako dotazovaly vedení, 

dotazovaly se prostě kurátora jako co děje nebo jako to, my jsme jim museli vysvětlovat, že 

prostě dochází k tomudle. A ono to neni jenom u nás, nevim teda nějaký konkrétní případy, 

ale jako v tomhle je teda EAZA...je taková opatrná nebo vim vlastně, když se narodil před 

deseti lety v Berlíně mládě, bylo odložený, gorilí, tak bylo rozhodnutý, že právě odejde do 

Stuttgartu a berlíňáci byli z toho uplně prostě špatný, psali se petice, demonstrovalo se prostě 

před zoo a šlo jenom o to, že by museli za nim jet pětset kilometrů prostě jo, dokonce to 

zůstávalo...měli štěstí, že ta školka je v Německu, že ta školka neni třeba v Anglii nebo tak,

ale i tak se prostě psali jako petice jo, že jo. Ta..ta..ta Kodaň loni taky prostě i tam se 

demonstrovalo a nejvtipnější teď jsem viděl někde ňákej transparent, kde nebo prostě ňáká 

petice vyzývající, aby lidi přestali do tý zoo chodit, aby jako ta zoo zkrachovala a ty zvířata 

tam pochcípali něco v tomdle smyslu. Takže oni za to, že utratili jednu žirafu, tak nejlepší 

plán bude prostě tu zoo jako...jako zrušit, zavřít...né jako že by bylo...úředně byla ňák jako 

zavřená a jako ty zvířata se někam...né prostě ať jako vyhladovět je, ať tam prostě jako...jako 

nikdo tam nechoďte, vyhladovíme je, ať tam všichni prostě pochcípaj, tak takže takhle no. A 

no ale...my třeba na ty...na ty gorilí klany, tam byla ňáká otázka jestli jsme měli ňáká 

konkrétní problémy. Třeba zkušený lidi, zkušený průvodce zkušený stafáci v tom pavilonu 

určitě je dobrý, když je znaj ty některý typy, protože opravdu je třeba pozor si dát a my máme 

jasný instrukce, my opravdu když třeba píšeme nějaký interní jako zápisy, interní informace 

co se v zoo děje, tak u některých informací musíme těm třeba stafákům nebo i našim 

průvodcům psát, jako že tadle informace neni veřejná jo, ne že bysme prostě...je potřeba 

trochu jako lustrovat rozumně, protože aby...aby nedocházelo k tomu, že ten člověk sice něco 

ví a někde to plácne a někdo tu informaci zneužije jo, protože někdy...někdy se opravdu stalo, 

že tam jo chodili do toho pavilonu a nenápadně prostě špízovali, natahovali uši jako, chodili 

za těma chovatelema jako, odposlouchávali vyloženě jo, to prostě...a třeba i jako rekturovali 

nový členy, aby jsme je ještě neznali jo, že ty...ty zkušený prostě nemohli se ani v zoo už jako 

objevovat v pavilonu, protože věděli, že si na ně všichni dávaj pozor, tak...tak třeba prostě 

posílali svoje dcery nebo svoje zeťáky a takhle...
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To je uplně detektivní činnost..

Jojojo, aby...aby prostě něco odposlouchali někde jo, teď nedávno mi jedna moje kolegyně 

(1:10:58) od šelem tam prostě provázela svoje...svoje známý a pak přišla nahoru a byla uplně 

zděšená, protože řikala no já jsem jim tam něco řikala, jako interního, vůbec jsem si 

neuvědomila, že by nás moh někdo jako slyšet, poslouchat a pak jsem si všimla, že tam stojí 

báby, o kterejch mi teda řekli, že to jsou ty gorilí báby a  tam o něčem živě diskutovaly a ona 

byla uplně jako...hrůzu měla z toho, že něco jako proflákla, že z toho teď bude vyšetřování 

protože zase...zase je pravda, že...že ty pravidla tady jsou prostě nastavený, je to vedený, takže 

když se jako...když došlo k nějakýmu úniku informací, tak i interně se to prostě zjišťovalo, 

aby se kdyžtak nastavily ňáý mechanismy, aby se tomu prostě zabránilo nebo aby jsme sami 

si to...si to jako nezhoršovali anebo aby ty informace, který oni prostě získaj, byly buďto jako 

nepravdivý, nerelevantní nebo aby je získaly třeba ňákym jako ne...ne...ne...jako ne košér 

způsobem jo, šlo o to, aby jim to nikdo jako neřek,a by jim vědomě nikdo takovou informaci 

prostě ňákou jako neposkyt....choulostivou...ale oni prostě pokud jako...pronásledovali s 

odposlouchávátkama takovejma těma jak maj důchodci na dálku, tak tam chodily dvacet 

kroků za chovatelema a poslouchali, co si řikaj, aby prostě věděli, protože oni si byly jistý, že 

jim zoo něco zamlčuje něco tají.

Tak, že to došlo až takhle daleko teda jako...

Jo jojo, oni měli informace, ke kterym se prostě jinak jako dostat nemohli a jako obraceli 

prostě ty informace. A tam bylo nejhorší to, co asi popisoval nebo co bylo i v tom vysvětlení, 

že oni opravdu jako jenom tim neustálym jako sledováním měli pocit, že jsou prostě experti a

že můžou prostě rozhodovat jo. To prostě jako vás i jako urazí jo, že oni ani třeba nebyly v tý 

zoo, některý jezdili i po světě a bylo třeba vidět, že...že ty, který jsou zcestovalý a ty, který 

prostě jako vědí, tak se nepřidali k tomu...k tomu jako nejsilnějšímu jádru a já si myslim, že 

prostě opravdu to nejsilnější jádro byli lidi docela jako omezený jak v rozhledu tak 

v možnostech, že nám tady prostě vyčítali, že pouštíme gorily ven, když je dvacet stupňů. Jo, 

že prostě gorila přece je z tropické rovníkové Afriky, kde todle a todle. Přitom my máme snad 

nejmíň otužilý gorily prostě, my jsme na ně uplně nejchoulostivější na ně a je to trošku mam 

pocit zanedbaný, protože teď maj zase ňákou rýmu, protože byly osumadvacátýho, už se těšili 

na sluníčko, tak vyšly ven a už z toho maj zase ňákej jako ňákou rýmu a znám zoo, kde prostě 
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v Německu ty gorily jsou venku v zimě, ve sněhu potkáte gorilu, prostě jsou tak jako 

aklimatizovaný, postupně uvyknutý, přivyknutý, navyklý na to, my jsme tady dlouho je prostě 

opečovávali jako skleníkový kytky, ale někdy s tim začít prostě musíte jo, takže...takže u nás 

choděj teď už i na jaře, občas maj teda ňákou rýmu, tak se to prostě doplní ňákejma 

vitamínama, trochu se jim prostě ta imunita podpoří, trávení a tak, ale musí se to dělat jo a ty 

ženský to prostě nechápaly jo, jak to že prostě za Marka Žďánskýho gorily...chodily gorily 

ven jenom v srpnu! Jenom když teplota odpovídala prostě konžský pánvi jo, jenom když měly 

prostě teplo a to, že nám tady prostě sloni a zebry a všechny jiný tropický zvířata tady pobíhaj 

ve sněhu, jo takže aklimatizace prostě je jasná, ty zvířata prostě savci, když maj dost tepla, 

když maj dost potravy, tak je jako ta...ta jako srst je brání a když maj hodně jídla, tak prostě si 

vyrobíte to teplo, když jste správnej savec a todle prostě ony vůbec nechápaly, že i my za 

cenu prostě ňákejch rýmiček chceme teď nově prostě, i kurátor, chceme prostě ty gorily jako 

otužovat jo, chceme, aby je lidi vídali i v tom venkovnim výběhu, protože oni byly prostě 

hrozně jako zchoulostivělý a nechtělo se jim prostě chodit ven a pořád seděly doma v těch 

svejch šestadvaceti stupních žejo.

Jojo, aféra se zmoklou Bikirou taky jsem četla...

Bikira zmoklá, přesně tak no.

To bylo jako proč jí nepustíte zadem někudy dovnitř...

...a to že vona tam možná chtěla sedět sama, protože prostě neasocializovaná...

Oni jí nepustili, ostatní gorily přece...

No a proto...a my jim to musíme vysvětlit že jo, my je musíme přesvědčit nebo my prostě pro 

tu Bikirku zajdeme a vezmem si jí třeba domů na noc, když nemůže...

Samozřejmě, to je vaše povinnost přece...
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