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Připravujeme Vánoční krmení zvířat 
 
 
23. 11. 2015, Praha/Tábor – Vánoční svátky si bez dárků už ani nedokážeme představit. Lidé se 

obdarovávají nejen navzájem, stále častěji myslí i na své souputníky ze zvířecí říše. 

S připravenými balíčky pravidelně míří i do ZOO Tábor. Zvířatům, která jsou zvyklá na 

speciální stravu, však může jejich pozornost spíše uškodit. Pracovníci zoologické zahrady proto 

nyní připravují systém, jak by se do obstarávání krmení zvířat mohli zapojit i návštěvníci. 

 

„Malé pozornosti naše zvířata jen uvítají. Návštěvníci mohou nosit kvalitní ovoce a zeleninu, 

uvítáme hlavně jablka, hrušky, pomeranče, hroznové víno, ananas, mrkev, kořenovou 

petržel, brambory a kedlubny. Z obilovin mají naše zvířata ráda ječmen a oves. Nepohrdnou 

ani kaštany či žaludy. Všechny tyto pochutiny je ale nutné vždy předat ošetřovatelům. Ti je 

zvířatům přidají do krmných dávek,“ zdůraznil majitel ZOO Tábor Evžen Korec. Zvířata 

v táborské zoo lze podpořit také kvalitním halovaným senem a slámou. 

 

Zdraví zvířat je pro pracovníky táborské zahrady na prvním místě, proto jim připravují 

vyváženou stravu přímo na míru. „O zvířata je špičkově postaráno, dostávají prvotřídní stravu, 

která jim prospívá. Přikrmování od návštěvníků tuto výživu zvířat narušuje a může jim 

způsobit i vážné problémy,“ upozorňuje zoolog ZOO Tábor Ondřej Kott. 

 

Neznamená to však, že by táborská zoo na přání návštěvníků rezignovala. Právě naopak. 

Pracovníci nyní intenzivně řeší a připravují systém, jak podobnou „potravinovou pomoc“ 

nejlépe koordinovat, aby byli spokojení návštěvníci i chovaná zvířata. Už nyní můžeme 

příznivcům táborské zoologické zahrady prozradit, že na 25., 26. a 27. prosince chystáme 

speciální komentovaná krmení vybraných druhů zvířat. Během nich dostanou pochoutky, které 

přinesli sami návštěvníci.  

 

Přesné rozpisy komentovaného Vánočního krmení zvířat i krmené druhy včas zveřejníme. 

Sledujte proto pravidelně naše webové a facebookové stránky a vše se včas dozvíte. 
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V listopadu a prosinci má ZOO Tábor standardně otevřeno každý víkend od 9:00 do 16:00. 

Mimořádně přivítá návštěvníky také v pátek 25. prosince a první den příštího roku, tedy v pátek 

1. ledna 2016. I v tyto dny bude otevřeno od 9:00 do 16:00. 

 

 

Co mohou návštěvníci nosit zvířatům na přilepšenou 
Ovoce: 

- Jablka 

- Hrušky 

- Pomeranče 

- Hroznové víno 

- Ananas 
Zelenina 

- Mrkev 

- Kořenová petržel 

- Kedlubny 

- Brambory 
Obiloviny 

- Ječmen 

- Oves 
Kaštany  

Žaludy  

Halované seno  - dovoz do zoo zajistíme  

Halovaná sláma  - dovoz do zoo zajistíme  


