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Desítky psů se v ZOO Tábor utkají o titul nejhezčího 

voříška 

 
23. 8. 2016, Tábor – O titul nejhezčího voříška se už v sobotu 27. srpna utkají v ZOO Tábor 

psi ze všech koutů Česka. Do amatérského klání se přihlásily desítky čtyřnohých fešáků a 

krasavic, jeden chovatel dorazí dokonce až z Ostravy. Ty nejúspěšnější psy čekají hodnotné 

ceny. Certifikát a dárek však získají všichni účastníci.  

 

Chovatelské soutěže a výstavy bývají vyhrazeny jen pro čistokrevné psy. Akce DOG SHOW 

ZOO Tábor 2016 – Soutěž o nejhezčího voříška je ale otevřena i pro ty čtyřnohé mazlíčky, 

kteří se sáhodlouhým rodokmenem pochlubit nemohou.  

 

„Při soutěži v ZOO Tábor budou psi předvedeni ve výstavním kruhu tak, jak je zvykem na 

mezinárodních výstavách. Majitelé předvedou, jak jejich čtyřnohý přítel poslouchá základní 

příkazy a rozhodčí také ohodnotí jeho vzhled. Psi budou mít možnost také ukázat, co umí 

jedinečného. Právě voříšci jsou totiž známí svou inteligencí,“ prohlásil ředitel ZOO Tábor 

Evžen Korec. Táborská zoologická zahrada se při plánování této akce inspirovala ve Velké 

Británii, kde jsou podobné soutěže velmi populární. 

 

„Jedním z hlavních cílů sobotní akce je užít si krásný den mezi zvířaty a ukázat, že ani voříšci 

si s čistokrevnými psy v ničem nezadají. Zábavnou formou navíc oslavíme Mezinárodní den 

psů,“ doplnil Korec, který vlastní chovatelskou stanici Korec Corso, v níž chová psy plemene 

cane corso. 

 

Akce se mohou účastnit (po předchozí registraci na webu zoo) majitelé všech psů, kteří jsou 

očkováni proti vzteklině a u vstupu to doloží očkovacím průkazem. Účast v soutěži je zdarma, 

všichni soutěžící si naopak odnesou diplom a dárky pro své mazlíčky. Vítězové pak kromě 

medailí mohou počítat i s hodnotnými cenami. 

 

Soutěžícím i všem návštěvníkům ZOO Tábor bude v sobotu k dispozici i psí poradna, kde se 

zájemci dozví, jak správně vycvičit svého psa. 
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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. Tím ji zachránil před likvidací a rozprodáním zvířat. 

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. 

 

 

Vybrané akce ZOO Tábor v  roce 2016 

27. 8. – DOG SHOW ZOO Tábor 2016 – Soutěž o nejhezčího voříška  

22. 10. – Den stromů 

31. 10. – Halloween 

5. 12. – Mikulášská nadílka 

prosinec – Advent v ZOO Tábor 

 

 
Kontakt pro média  

 

Filip Sušanka 

 

M: (+420) 606 688 787 
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