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Handicapované děti si užily Noc snů v ZOO Tábor na
největším setkání neziskovek v regionu
7. 6. 2016, Tábor/Praha – Na první červnový páteční podvečer dlouho nezapomenou desítky
handicapovaných dětí z rodin, které spolupracují s některou neziskovou organizací z Táborska.
ZOO Tábor pro ně totiž připravila nezapomenutelnou Noc snů. Na čtyři stovky účastníků si
díky ní mohly prohlédnout zvířata v netradičním podvečerním čase a vyzkoušet různé zajímavé
aktivity. V pravidelném pořádání setkání rodin s handicapovanými dětmi chce táborská
zoologická zahrada pokračovat i v budoucnu.
„Na děti a jejich rodiče čekala v zahradě nejrůznější setkání se zvířaty, hry, malování na
obličej, střelba foukačkou, canisterapie a mnohé další. Večer plný zážitků zakončili účastníci za
soumraku společným bubnováním u týpí a opekáním buřtů,“ vyjmenoval některé ze zajímavých
aktivit hlavní zoolog ZOO Tábor Ondřej Kott, který setkání inicioval.
Táborská zoologická zahrada přizvala k organizaci nevšedního večera sedm neziskových
organizací z regionu, které poskytují asistenci dětem s mentálním a kombinovaným postižením.
Na přípravě bohatého programu se tak spolupodílely Rolnička, Rybka, I MY, Kaňka, Klub
naděje, Apla a Klíček. „Táborská Noc snů se díky hojné účasti stala největším setkáním rodin s
dětmi s postižením a stejně tak největším setkáním neziskových organizací v regionu,“ podotkl
Kott.
Projekt Noc snů (Dreamnight at the ZOO) vznikl v roce 1996 v ZOO Rotterdam, která poprvé
přišla s myšlenkou uspořádat speciální večerní program pro chronicky nemocné děti z místní
nemocnice. Noc snů se v Holandsku rychle rozšířila a po pár letech překročila hranice země.
Tuto akci každoročně v prvním červnovém týdnu pořádá již téměř tři sta zoologických zahrad
po celém světě.
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První červnový víkend si v ZOO Tábor užily všechny děti, které v sobotu vyrazily na
dobrodružnou výpravu po zoologické zahradě. Sobota totiž byla v táborské zoologické zahradě
ve znamení Dne dětí.
„Kromě dobrodružné výpravy si děti otestovaly znalost barev v živočišné říši při vybarvování
vymodelovaných figurek zvířat. Ty si mohly odnést domů na památku krásného dne stráveného
v táborské zoologické zahradě,“ uvedl mluvčí ZOO Tábor Filip Sušanka s tím, že největší
atrakcí však stejně bylo více než 250 zvířat žijících v táborské zoo.
Na spoustu nových mláďat se mohou těšit všichni návštěvníci, kteří v těchto dnech zavítají do
táborské zoologické zahrady. Zvířecí osazenstvo ZOO Tábor se totiž letos utěšeně rozrůstá.
Hned na Nový rok se narodilo rovnou jedenáct mláďat koz domácí, kamerunské a kašmírské.
Chvíli po nich přišel na svět letošní první bretaňský skřítek, kterého krátce na to následoval
ještě jeden a před pár dny je doplnilo další, letos už třetí, jehňátko. Táborská zoologická
zahrada poté přivítala i pětici mláďat nosála červeného a naposledy dvě malé surikaty. Kromě
toho během května přivezla z Německa čtyři samice zubra evropského, které se mají stát
základem budoucího stáda. Prohlédnout si nové přírůstky na vlastní oči mohou návštěvníci
nejen o víkendu, ale každý den od 9:00 do 18:00.
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. 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. Generálním partnerem je lídr
developerské výstavby v ČR EKOSPOL.

Vybrané akce ZOO Tábor v roce 2016

26. 6. – Přehlídka výstavních psů z chovatelské stanice Atison
2. 7. – Zahradní slavnost – 1. narozeniny ZOO Tábor
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29. 7. – Mezinárodní den tygrů
13. 8. – Narozeniny lva Simby
26. 8. – Mezinárodní den psů – soutěž o nejhezčího voříška
22. 10. – Oslava Dne stromů
31. 10. – Halloween
5. 12. – Mikulášská nadílka
prosinec – Advent v ZOO Tábor
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