
Příběhy zvířat
1. Já jsem křeček. Můj člověk na mě volá Bořek. Každý den dostanu dost zrní a čistou vodu. 

Bohužel jsem ale většinu času zavřený v kleci, která je o dost menší než louka nebo pole, 
kde žijí ostatní křečci v přírodě. Když už se z klece dostanu ven, tak mě můj člověk vezme, 
stiskne v dlani a hladí až z toho mám modřiny.

2. Celý život jsem strávil v oboře, která byla plná dobré pastvy, v zimě nám nosili do krmelců 
seno a sůl do lizů. Naše stádo bylo a pořád je plné jelenů, laní, každý rok se v něm narodí 
spousta kolouchů. V oboře nejsou žádní vlci ani jiné divá zvěř, která by nás ohrožovala. Jen 
jednou za čas několik z nás myslivci zastřelí.

3. Moje jméno je Rex. Jsem speciálně vycvičený slepecký pes. Protože můj pán nevidí, musím 
s ním všude chodit a dávat na něho pozor. Někdy je to fakt těžké a únavné, protože můj pán 
toho docela dost nachodí a já s ním musím jít i když se mi třeba vůbec nechce a je mi 
špatně. Taky se dost nudím, když na něj musím všude čekat a on si se mnou nemůže moc 
hrát a třeba se mnou běhat a tak.

4. Nevím, proč, ale říkají mi Karel. Jsem papoušek Ara z jižní Ameriky. Nějací lidé mě chytili 
do sítě a strčili do krabice a někam dlouho vezli ve tmě, bez jídla a pití. Pak mě zase jiní lidé 
našli a vytáhli z krabice a nakonec jsem skončil tady. Ve větší krabici s jednou průhlednou 
stěnou a kolem je těch krabic víc a v nich jsou jiní papoušci. Nějaký člověk nám sem každý 
den háže ovoce na jídlo. A u té průhledné stěny se střídají pořád další a další lidi a civí na 
mě a na ostatní. Ani proletět se pořádně nemůžu! Chci zpátky do pralesa!

5. Každý den pořád to stejné. Rozsvítí se žárovka. Chtěla bych se protáhnout, ale jsem v tak 
malé kleci, že mi pírka lezou ven k sousedkám. Už vlastně ani nevím, jestli vůbec mám 
nějaké křídla a nohy. Pak to zahučí a zacvaká a ve žlabu se objeví krmení. Zobnu co se dá, 
ale moc dobré to není. Chutná to divně. Pak to na mě přijde a snesu jedno nebo dvě vajíčka. 
To už ale přijde nějaký člověk a hned je sebere. Po něm jde další. Když zjistí, že některá z 
mých sousedek už nenese, tak ji vytáhne z klece a už se o ní nedozvíme. Musím snášet 
vajíčka, jinak mě taky odnesou...

6. Já i ostatní ryby se máme v poslední době docela špatně. V řece proti proudu se nedávno 
objevila nějaká trubka a začalo z ní téct do řeky něco smradlavého a hnusného. Úplně cítím, 
jak mě to pálí na mých žábrách. Chtěli jsme odplout víc proti proudu, ale je tam přehrada za 
kterou se nedostaneme. Několik z nás už je vážně na umření.

7. Dneska mám za sebou další těžký den. Byli jsme s lidmi v lese a tahali poražené stromy z 
kopce dolů. Těžké klády to byly, ale já mám dost síly, takže jsem to zvládl. Lidi se o mě 
navíc dobře starají, dávají mi jídlo a taky mě na noc dávají do stáje, kde nefouká a neprší. 
Když je velká zima, tak mě i přikryjí dekou. Občas na mě dají takovou koženou věc a 
sednou si do ní a pak mi říkají kam pojedem a tak. Když už toho mám dost nebo se mi 
nechce, tak mě občas švihnou bičem a já teda radši jedu. No ale dá se to přežít, nevím, jak 
bych žil bez stáje.

8. Pozor! Pozor! Všichni Pozor! Dnes dopoledne se objevil v blízkosti mraveniště malý 
člověk. Měl v ruce přibližovací sklíčko a upaloval s ním mravence! Dávejte si na to pozor, 
zabil celkem 20 z nás! Celé mraveniště bude od teďka v pohotovosti, nachystejte si svoje 
kusadla a kyselinu. Kdyby se přiblížil, okamžitě útočte!

9. Takže pozor. Plán je následující: „Pěkně podél zdí, pod topením, pak za dřevěné obložení. 
Nahoře je díra, tou se protáhneme, pak seskočit a miska se sýrem je tam. Každý ohlodá 
kolik bude moct a zase zpátky. Ale pozor! Po cestě jsou pasti. Takže bacha, abyste ocasem 
nezavadili o pružinu, protože jinak to sklapne a zlomí vám to vaz. Taky žádné pištění, jinak 
si nás všimnou a pošlou na nás kocoura.

10. Každý rok na naší cestě po stepích za pastvou se naše stádo slonů zastavovalo u téhle řeky, 
aby se napilo. Letos jsme tam ale nebyli sami. Objevilo se tu stádo krav a koz. A za nimi se 
přihnali v džípech lidi. Rámusili a stříleli po nás. Sice jsme stihli utéct, ale slůňata se doteď 
bojí a my si musíme dávat pozor na to, aby tam, kde jsme byli léta zvyklí chodit, nečíhalo 
nové nebezpečí.


