MENO: Baltazár Borinský
DRUH: mačka domáca

MENO: majster Gejza
DRUH: mrož

MENO: Trixi a Pixi
DRUH: medvedíky čistotné

ŠPECIALIZÁCIA:
1. Anestéziológ - praktikant

ŠPECIALIZÁCIA:
1. Fyzioterapeut
2. Špecialista na chrbticu

ŠPECIALIZÁCIA:
Upratovací personál

OCENENIA, ČLENSTVÁ:
II. miesto v celoštátnej
súťaži Uspávač slonov,
42 sekúnd

OCENENIA, ČLENSTVÁ:
Bývalý niekoľkonásobný
majster sveta v drepoch

KVALIFIKÁCIA:
Vysoká škola upratovania
a čistenia

MENO: vrchná sestra Klotilda
DRUH: mestská sliepka

MENO: sestra Paťka
DRUH: sliepka z osady

MENO: sestra Malvína
DRUH: kvočka z osady

ŠPECIALIZÁCIA:
1. Vrchná sestra
2. Asistentka pre kurie oká

ŠPECIALIZÁCIA:
1. Sestrička
2. 
Odborná asistentka
pre zmotávanie obväzov

ŠPECIALIZÁCIA:
1. Sestra asistentka
2. –

KVALIFIKÁCIA:
Vysoká škola pre vrchné
sestry, denné štúdium

KVALIFIKÁCIA:
Vysoká škola pre vrchné
sestry, večerné štúdium

KVALIFIKÁCIA:
Vysoká škola pre vrchné
sestry, diaľkové štúdium

lny entov
á
r
t
Cen m paci terné
príje rné a in
Exte lenie
e
odd

Zvieracia nemocnica sa nachádza v strede mesta, na adrese Obväzová ulica
číslo 6. Nad bránou svieti veľkými písmenami nápis: ZVIER OCNICA.
Pôvodný nápis znel ZVIERACIA NEMOCNICA, kým žirafa hlavou nestrhla
časť písmen. Nebol by však problém nájsť ju ani vtedy, ak by nápis úplne
chýbal, nemyslíte si?
8

Prízemie: naľavo od vchodu sa nachádza Riaditeľňa, napravo Centrálny
príjem. Riaditeľňa býva väčšinou prázdna, lebo Dr. profesor Termit,
riaditeľ Zvieracej nemocnice na Obväzovej ulici, býva väčšinou tam, kde
treba pomôcť: kontroluje, vydáva pokyny a poskytuje rady. Nájsť ho je
takmer nemožné.
(Napriek tomu sa to podarí, ak prehľadáš všetky zákutia a vrecká!)
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Na centrálnom príjme býva vždy plno. Pacientov tu
prijímajú v poradí a zapíšu si ich údaje: meno, druh,
očkovania a nezabudnú tiež uviesť, či hryzú alebo nie.
Tí, ktorí už majú zdravotnú kartu, čakajú na chodbe,
kým ich zavolá sestra Paťka.
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Napodiv je tu každý krotký:
dokonca i bojovný vlčiak sedí
so stiahnutým chvostom vedľa
nosorožca, ktorý má žalúdočné
kŕče, a ochotne vyskočí, keď si malá
jašterička povzdychne: – ÁÁÁCH...
So zlomeným chvostom sa nedá
dlho stáť.

Keď sestrička nahlas povie meno vlčiaka, ten vezme
nohy na plecia a zamieri k východu. Pritom si mrmle,
že v skutočnosti je zdravý ako repa a na dôvažok si
voľačo doma zabudol a... keď sa to tak vezme, prišiel
sem iba omylom a musí ísť súrne domov.
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