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Lev Simba oslaví narozeniny s návštěvníky ZOO Tábor 

 
10. 8. 2016, Tábor – Šesté narozeniny a zároveň Mezinárodní den lvů oslaví v sobotu 13. 

srpna v ZOO Tábor oblíbený lev Simba. Pro návštěvníky bude přichystán bohatý program, 

jehož ústředním tématem bude – jak jinak - právě král zvířat. 

 

„Lev Simba je miláčkem našich návštěvníků. I proto jsme se rozhodli uspořádat mu 

narozeninovou oslavu, na niž všechny srdečně zveme,“ prohlásil mluvčí ZOO Tábor Filip 

Sušanka. „Zároveň touto akcí chceme připomenout, že lev pustinný neodmyslitelně patří 

k africkým savanám a je potřeba jej chránit před negativními zásahy člověka,“ dodal mluvčí. 

 

Hlavním tahákem sobotní akce bude narozeninové krmení lvů, které se uskuteční v 10:30 a ve 

14:30. Pro děti jsou po celý den připraveny hry či například výroba lvích masek, které si pak 

malí návštěvníci odnesou domů na památku. 

 

Světový den lvů, který každoročně připadá na 10. srpna, má zdůraznit nutnost ochrany tohoto 

zvířete ve volné přírodě. 

 

Akce nazvaná Světový den lvů – narozeniny lva Simby není jediným srpnovým lákadlem do 

ZOO Tábor. Na sobotu 27. srpna se chystá u příležitosti Mezinárodního dne psů soutěž o 

nejhezčího voříška. Přihlašovat své psí miláčky mohou zájemci stále, přihlašovací formulář je 

na našich webových stránkách. 

 

Rozlohou největší zoologická zahrada jižních Čech ZOO Tábor je zároveň 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 takřka 70 živočišných druhů. Generálním partnerem je lídr 

developerské výstavby v ČR EKOSPOL. 
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Vybrané akce ZOO  Tábor v  roce 2016 

13. 8. – Světový den lvů – narozeniny lva Simby 

27. 8. – Mezinárodní den psů – soutěž o nejhezčího voříška 

22. 10. – Den stromů 

31. 10. – Halloween 

5. 12. – Mikulášská nadílka 

prosinec – Advent v ZOO Tábor 
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