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ZOO Tábor oslaví Mezinárodní den ptactva. Návštěvníci 

s ptačím příjmením budou mít vstup za polovinu 

 
 

30. 3. 2016, Tábor/Praha – Nejen kanadskými žertíky je znám už dlouho první aprílový den, 

tedy 1. duben. Přesně před 110 lety v tento den byla podepsána Mezinárodní Konvence o 

ochraně užitečného ptactva, tehdejší Československo se k ní připojilo později, až roku 1924. 

Den podpisu konvence je už tradičně Mezinárodním dnem ptactva, kdy se připomíná jeho 

nezastupitelná role v rámci celého ekosystému. Letos se k tomuto významnému 

mezinárodnímu dni pro přírodu rozhodla zapojit i ZOO Tábor, která nositelům ptačích 

příjmení nabídne zvýhodněné vstupné. 

 

„Na začátku dubna je už tradičně v plném proudu pohyb tažných ptáků, kteří se vrací 

z teplejších zimovišť. Ptáci jsou zároveň významným ukazatelem stavu životního prostředí. 

Nutnost chránit ptáky jsme se rozhodli připomenout i s naší zoo, jejímž hlavním posláním je 

právě ochrana všech druhů zvířat. Naši ošetřovatelé na sobotu i neděli připravili speciální 

komentovaná krmení vybraných ptáků. Návštěvníci ZOO Tábor se při nich dozví zajímavosti o 

stravování i životě krkavců a sov,“ láká návštěvníky ředitel ZOO Tábor Evžen Korec. 

 

Není to však jediná mimořádná věc, kterou ZOO Tábor na víkend u příležitosti 

Mezinárodního dne ptactva připravila. Všichni návštěvníci ZOO Tábor s ptačím příjmením 

totiž budou mít po celý víkend vstup s padesátiprocentní slevou. Své jméno budou muset 

doložit na pokladně platným průkazem (občanský průkaz, řidičský průkaz či cestovní pas). 

 

Speciální 75procentní slevu dostanou lidé s příjmením Červenka. Převážně samotářsky žijící 

červenka obecná je totiž ptákem roku 2016. Tento pták má zajímavý vztah s Velikonocemi, 

které vyvrcholily v minulých dnech. Podle anglické pověsti je totiž oranžovočervená náprsenka 

typická pro červenky pozůstatkem Kristovy krve, kterému jako ukřižovanému zpívala do ucha 

utěšující píseň. Severská mytologie zase července přisuzuje roli přinašeče zpráv bohu blesků 

Thórovi. 
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Více informací o víkendové akci naleznou zájemci na webu zoo (www.zootabor.eu). 

 

ZOO Tábor je nejmladší zoologická zahrada v Česku. Vznikla v květnu 2015 poté, co ji od 

insolvenčního správce koupil pražský developer a biolog Evžen Korec. Pro veřejnost byla 

ZOO Tábor otevřena o měsíc později. Jen do konce roku ji navštívilo přes 50 tisíc lidí. 

Otevřena je denně od 9:00 do 18:00. Hlavním posláním zahrady je chov a ochrana ohrožených 

druhů zvířat. Aktuálně v ZOO Tábor žije přes 250 zvířat více než 60 živočišných druhů. 

Rozlohou je největší zoologickou zahradou jižních Čech. Generálním partnerem je lídr 

developerské výstavby v ČR EKOSPOL. 

 

Rozpis komentovaného krmení:  

 

Sobota 

10:00 – krkavci 

11:00 – nosálové 

13:00 – lvi 

14:30 – tygři 

15:30 – sovy 

 

Neděle 

10:00 – krkavci 

11:00 – makakové 

13:00 – medvědi hnědí 

14:30 – surikaty 

15:30 – sovy 

 

Vybrané akce ZOO Tábor v  roce 2016 

 

23. 4. – Oslava Dne Země 

14. 5. – Máme rádi zvířata 

2. 7. – Zahradní slavnost – 1. narozeniny ZOO Tábor 

29. 7. – Mezinárodní den tygrů 

http://www.zootabor.eu/
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13. 8. – Narozeniny lva Simby 

26. 8. – Mezinárodní den psů – soutěž o nejhezčího oříška 

22. 10. – Oslava Dne stromů 

31. 10. – Halloween 

5. 12. – Mikulášská nadílka 

prosinec – Advent v ZOO Tábor 

 

 
Kontakt pro média  

 

Filip Sušanka 

 

M: (+420) 606 688 787 

T: (+420) 233 372 021 

E:  media@zootabor.eu 

W: www.zootabor.eu 
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