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Táborská zoo hledá jména pro Bretaňského skřítka. Soutěžte o 

novou dětskou knihu! 

18. 7. 2019, Tábor – Čtveřice černých chundeláčů je hlavními hrdiny nové soutěže ZOO 

Tábor, která právě hledá jména pro čtyři letošní mláďata ovce ouessantské. Jehňata se narodila 

letos v dubnu a v květnu, jde o dvě „holčičky“ a dva „kluky“. Toto plemeno ovcí původně 

pochází z malého ostrova Ouessant u pobřeží Bretaně, nyní je rozšířeno po celém světě. 

Pokud vás napadají pěkná jméno pro ovečku či beránka tohoto plemene, kterému se také říká 

Bretaňský skřítek, napište nám! Zařadíme vás do soutěže o novou dětskou knihu Noční život 

v ZOO Tábor, kterou získají autoři čtyř nejhezčích námětů. Soutěžní příspěvky posílejte na 

adresu media@zootabor.eu, a to nejpozději do neděle 4. srpna 2019 

Rozlohou největší zoologická zahrada jižních Čech ZOO Tábor patří k nejmladším zahradám 

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 vloni ji navštívilo 83 tisíc lidí. Otevřena je každý 

den od 9:00 do 19:00 hodin. Hlavním posláním zoo je chov a ochrana ohrožených druhů zvířat. 

Aktuálně v ZOO Tábor žije přes 310 zvířat takřka 80 živočišných druhů. Generálním 

partnerem je EKOSPOL, lídr developerské výstavby v ČR. 
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Nejbližší akce v ZOO Tábor: 

20. 7. 2019 – Večerní prohlídka 

Zažijte chráněná zvířata v ZOO Tábor za setmění. 

27. 7. 2019 – Mezinárodní den tygrů 

Slavte s námi a s tygrem Rockym! 

27. 7. 2019 – Večerní prohlídka 

Zažijte chráněná zvířata v ZOO Tábor za setmění. 

3. 8. 2019 – Večerní prohlídka 

Zažijte chráněná zvířata v ZOO Tábor za setmění. 

 

Kontakt pro média  

Alena Zvěřinová 

M: (+420) 604 238 661 

T: (+420) 233 372 021 
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