
Tapürové jsou mlsalové!

Drahé čtenářstvo, máme pro vás absolutně nové a zároveň veletajné údaje. Nemůžeme nechat veřejnost nadále slepě 
důvěřovat mýtům! S přelomovým objevem však zacházejte nanejvýš opatrně a s chladnou hlavou. Nepodléhejte šoku nebo 
slepému zmatku. Rozvahu! 
Zpozorováno bylo toto: Alík, tapírek sotva narozený, pohrdá obvyklou jednotvárnou leč vydatnou stravou a jako když ho 
na nože berou ječí: „Ánánáááás, já mááám chuť na ánáánáááás!" K tomu Karlička, jeho sestra z nedávného vrhu mláďat, 
dodává, že ona chce jen a pouze broskvi, eventuálně ještě tak meruňku. Albert z královéhradecké zoo je podstatně méně 
náročný: zblajzne cokoli, jen když se to barvou alespoň vzdáleně podobá červené. „Prevíťi, ementál náhodou nechcete, co?" 
vzteká se chovatel odpovědný za výkrm. „Kdepak ementál, ten nám nejede, zato fíky!" bleskne hlavou osloveným.  Hned 
jak chovatel ovoce donese, kopytnaté stádečko už pevně v packách drží ešusy nebo obzvlášť hluboké misky, aby do bezed-
ného břicha bylo co dát. To ravioli dětem stáda do chobůtků nenarvete, kdybyste je tam třeba vlastnoručně házelo, 
čtenářstvo naše drahé. A to jsme ještě nepopsali úplné extrémy z řad těchto výjimečných kopytnatců. Ťip ťop ukázkou je 
stádo dospělých samců: tajně spořádali ovocný dort v celé jeho ovocné kráse, původně byl však určen velkorysým 
mecenášům zoo, těm nakonec nezbylo než zfialovět vzteky a milým samcům už do budoucna nebudou podávány k večeři 
banány. Po obrovském nárůstu krmných výdajů proto chovatelé vypracovali elaborát, který vysvětluje, že vykrmovat 
býložravce ovocem je čirý nesmysl, ať už se exempláře budou následně chovat tak přítulně, jak jen budou moct. Elaborát 
dokonce poukazuje na možnou cestu z problému ven. Tou je přechod na biokrmivo ve tvaru požadovaných ovocných plodů, 
které samotné však budou nahrazeny za pomoci emulze s daným aromatem. Chovatelé tak nebudou muset znovu skupovat 
rozinky po všech dalekých obchodech, ba vůbec už ne poslouchat, že mláďata se dožadují ananasu nebo snad rovnou košíku 
jahod nebo kiosku plného vinné révy. Mláďata stejně jako dospělé teď čeká půst. Pak bude následovat léčeňí ementálem. 
Sic!
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