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Den Země v ZOO Tábor oslavily stovky návštěvníků 

 
 

25. 4. 2016, Tábor/Praha – Zdokonalit své stopařské dovednosti či prověřit své znalosti 

ekologie přišlo v sobotu na Mezinárodní Den Země do táborské zoologické zahrady stovky lidí. 

Návštěvníci využili i speciální akce, kdy za příjezd na kole získali cyklisti zvýhodněné vstupné. 

Další nejbližší akcí pořádanou ZOO Tábor bude 21. května Máme rádi zvířata s tématem 

zvířecích záchranných stanic. Prohlédnout si některé z více než 250 zvířat však lze kdykoliv, 

zoologická zahrada je otevřena každý den od 9:00 do 18:00. 

 

„Sobotní program se vydařil, měli jsme jen samé pozitivní ohlasy. Návštěvníci se účastnili 

všech připravených akcí. Zapojovali se bez rozdílu malí i velcí, kteří s chutí prohlubovali své 

stopařské a ekologické znalosti,“ poznamenala ošetřovatelka ZOO Tábor Zuzana Gabrielová a 

dodala, že návštěvníkům přálo po většinu dne i počasí. 

 

Do oslav Mezinárodního Dne Země, který má upozornit na dopady ničení životního prostředí, 

se letos zapojila i ZOO Tábor. Návštěvníkům zábavnou formou pracovníci zoo ukázali, jak 

mohou sami přispět k ochraně přírody. Zájemci pomohli zachránit planetu topící se 

v odpadcích a vyzkoušeli si i své stopařské schopnosti. Své znalosti ekologie otestovali 

odpověďmi na otázky z kartiček rozmístěných po celém areálu. Komentovaná krmení pořádaná 

každý víkend v sobotu doplnila i atraktivní ukázka stříhání ovcí. 

 

Vybrané fotky z víkendové akce naleznete 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. 

http://www.zootabor.eu/
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Vybrané akce ZOO Tábor v  roce 2016 

 

21. 5. – Máme rádi zvířata 

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

29. 7. – Mezinárodní den tygrů 

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 
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