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ZOO Tábor volá o pomoc. Pojďte s námi po zimě spočítat 

všechna zvířata. 
 
 
4. 2. 2016, Tábor/Praha – Mládě makaka, malý bretaňský skřítek či zubří samice Karla 

z Hodonína. To je jen několik z nových zvířat v ZOO Tábor, na která se letos mohou 

návštěvníci těšit. Je vidět, že poslední měsíce byly v táborské zoo bohaté na nové přírůstky. 

Před zahájením hlavní sezony, kterou odstartujeme už za měsíc, však potřebujeme pomoc 

všech návštěvníků. Pomozte nám spočítat, kolik zvířat v naší zoo nyní máme a kolik zvířecích 

nohou po naší zahradě pobíhá. Prvních deset tipujících, kteří se nejvíce přiblíží reálnému číslu, 

odměníme zajímavými cenami. 

 

Šestitýdenní akce s názvem „Počítej a vyhraj se ZOO Tábor“ startuje v sobotu 13. února 

a potrvá až do 20. března. 

 

„Kalkulačku potřebovat nebudete. Stačí, když se budete pořádně dívat kolem sebe. Zvířata 

můžete zaznamenávat na lístek, který vám dáme při vstupu na pokladně. První tři nejpřesněji 

tipující od nás dostanou volný vstup pro celou rodinu na jakoukoliv vybranou akci během 

letošního roku a upomínkové předměty naší zoo. Ty čekají i na dalších sedm tipujících,“ láká 

k návštěvě ZOO Tábor její ředitel Evžen Korec. 

 

Více informací o sčítání zvířat dostanou návštěvníci u vstupu do zoo a zveřejníme je i na 

webových stránkách www.zootabor.eu.  

 

ZOO Tábor má během zimních měsíců otevřeno každou sobotu a neděli od 9:00 do 16:00. Po 

oba dva dny je připraveno několik komentovaných krmení. Hlavní sezonu zahájíme na začátku 

března oslavou narozenin našich velkých šelem, tedy tygra Rockyho a lvice Elsy. Jednou z 

hlavních akcí pro veřejnost letošního roku bude první červencovou sobotu Zahradní slavnost, 

na které společně s návštěvníky oslavíme první výročí od znovuotevření ZOO Tábor. Součástí 

akce bude bohatý doprovodný program zaměřený hlavně na rodiny s dětmi. Tyto narozeninové 

oslavy budeme pořádat pravidelně každý rok. 

http://www.zootabor.eu/
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Kontakt pro média: 

 

Filip Sušanka 

 

M: (+420) 606 688 787 

T: (+420) 233 372 021 
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