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DĚTSKÉ CAFÉ NOBEL PŘEDSTAVÍ NEOBVYKLÁ ZVÍŘATA Z ÚSTECKÉ ZOO 
 
Zajímáte se o cizokrajná zvířata? A víte, že v ústecké zoo chovají vedle 
dobře známých i taková, o kterých jste možná nikdy neslyšeli? Tisková 
mluvčí Zoo Věra Vrabcová některá z nich představí dětem a mládeži na 
dalším „přátelském setkání s vědou“ Café Nobel Bez kofeinu v úterý 12. 
prosince v ústecké kavárně Fokus kafe. 
 
Slona, zebru či žirafu zná každý. Co ale třeba kabar, rosomák či majna? 
Návštěvníci kavárny budou mít příležitost některé z „tajemných“ obyvatel 
Zoologické zahrady Ústí nad Labem poznat blíže. Součástí bude i představení 
novinek letošního roku – ať již odchovaných mláďat či nových obyvatel. 
  
Ing. Věra Vrabcová absolvovala Vysokou školu zemědělskou (obor živočišná 
výroba), poté nastoupila do Zoo Děčín. Od roku 1994 pracuje v Zoologické 
zahradě Ústí nad Labem, kde v současnosti vede útvar kontaktu s veřejností. 
Má dvě děti a tři vnoučata. 
 
Přednáška začne v 16:30 h. Na „bezkofeinovou“ variantu Café Nobel v kavárně 
Fokus kafe v Ústí nad Labem mají dospělí přístup jen v doprovodu dětí – bez nich 
pouze v případě, že do začátku přednášky nebude naplněna kapacita kavárny. 
Místa si můžete rezervovat na adrese: fokuskafe-usti@fokuslabe.cz. Další 
informace naleznete na webu: cafenobel.ujep.cz. 
 
Partnery Café Nobel jsou Česká spořitelna, nakladatelství Academia a 
populárně vědecký magazín Českého rozhlasu Sever Planetárium. 
 
Foto k volnému užití: Majna Rothschildova.  
Autor: Věra Vrabcová, ZOO Ústí nad Labem 
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Mgr. Jana Kasaničová, tisková mluvčí 
 
Café Nobel je cyklus přátelských setkání veřejnosti s vědci nad šálkem kávy. 
Pořadatelé z Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem zvou každý měsíc do 
Ústí nad Labem a Teplic zajímavé osobnosti ze světa vědy a prostřednictvím 
poutavých témat se snaží představit je samotné i jejich práci obyčejným lidem.  
 
 

 


