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Přijďte do ZOO Tábor na Vánoční krmení zvířat 
 
 
22. 12. 2015, Praha/Tábor – Dá si lev na Vánoce smaženého kapra? Pochutná si medvěd na 

bramborovém salátu? Smlsne si tygr na vánočním cukroví? Tradiční pokrmy, které nesmí na 

Štědrý den chybět na českých stolech, by zvířatům v ZOO Tábor příliš neprospěly. Nejen 

velké šelmy potřebují jinou, speciální stravu. Přijďte se přesvědčit, co mají naše zvířata 

nejraději. Brány naší zoo otevřeme mimořádně už den po Štědrém dnu, v pátek 25. prosince. 

Na tento den, stejně jako na následující sobotu a neděli, připravili ošetřovatelé speciální 

komentovaná krmení. 

 

„Návštěvníci uvidí, jak se krmí největší šelmy. Zájemce blíže seznámíme s jídelníčkem lvů, 

tygrů, medvědů a surikat. Ošetřovatelé názorně předvedou, jaká bezpečnostní opatření musí 

během podávání jídla těmto zvířatům dodržovat. Snad s výjimkou surikat by se totiž mohli na 

jejich jídelníčku ocitnout i oni sami,“ podotýká vedoucí ošetřovatel ZOO Tábor Jan Maurer. 

 

Návštěvě zoologické zahrady má být nakloněno i počasí. „Nadcházející víkend prý bude na 

prosinec nezvykle teplý. Vždyť meteorologové očekávají, že se teploty během vánočních 

svátků budou pohybovat až kolem dvanácti stupňů nad nulou. Vánoce tak opět nebudou bílé, 

ale absence sněhu a mrazu naopak může motivovat více lidí k venkovním procházkám. Krátký 

pohyb na čerstvém vzduchu prospěje lepšímu trávení vánočního cukroví a pochutin. Návštěvou 

naší zoo navíc přispějete ochraně ohrožených druhů,“ láká k povánoční návštěvě ředitel ZOO 

Tábor Evžen Korec. 

 

ZOO Tábor bude mít otevřeno 25., 26. a 27. prosince od 9:00 do 16:00. Mimořádně přivítá 

návštěvníky i první den příštího roku, tedy v pátek 1. ledna 2016, kdy bude otevřeno také od 

9:00 do 16:00. 

 

 

Rozpis komentovaného krmení 
 

Pátek 25.12.  
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10:30 – lvi 

13:00 – medvědi hnědí 

14:30 – tygři 
 

 
Sobota 26.12. 

10:30 – tygři 

13:00 – surikaty 

14:30 – lvi 

 
 

Neděle  27.12. 

10:30 – medvědi hnědí 

13:00 – tygři 

14:30 – lvi 

 


