Nahlédněte
do hlubin vesmíru
Look insight
the depths of the universe

Kalendář akcí
na rok 2017
List of events for 2017
14. 1.

Novoroční stodola

11. 2.

Hmyz na talíři

4. 3.

New Year´s barn

Insects on a plate

Veselice na statku
Carnival on the farm

25. 3.

Vítání jara a den ptactva

22. 4.

Den země

10. 6.

Medový den

23. 9.

Podzimní póť

Denní pozorování Slunce umožňují dva speciální dalekohledy

7. 10.

Den zvířat

Daily observations of the Sun are allowed thanks
to two special telescopes

2. 12.

Kulíškárny

Za jasných nocí můžete pozorovat (v úterý
a pátek) vesmír špičkovými dalekohledy

On clear nights, you can observe (Tuesday and Friday)
the universe with top-quality telescopes

16. 12.
Rodinám s dětmi nabízíme zábavné výukové
programy o vesmíru
Families with children can enjoy educational
programmes about space

Welcoming the spring and Bird Day
Earth Day

Honey day

Autumn pilgrimage
Animal day

St. Nicolas day

Vánoce na statku

Christmas on the farm

Otevírací doba zoo:
Opening hours

leden, únor, březen		

9:00 - 16:00

duben, květen, červen

9:00 - 18:00

červenec, srpen, září		

9:00 - 18:00

January, February, March
April, May, June

Pro kolektivy dospělých i dětí máme
připraveny vzdělávací programy ve večerním
romantickém prostředí hvězdárny

July, August, September

říjen				9:00 - 17:00
October

In the evening groups of adults and children can
participate in educational programmes in romantic
surroundings of the observatory

listopad, prosinec		 9:00 - 16:00

Studenti astrofyziky a příbuzných oborů
mají možnost praxe ve skvělém zázemí
moderní hvězdárny

ZOO PARK Vyškov
příspěvková organizace Města Vyškova

Před návštěvou doporučujeme telefonicky
ověřit, zda bude hvězdárna v konkrétní den
otevřena. Kontakt: 602 596 209

GPS: 49.272890,16.996724

Students of astrophysics and related fields have
the opportunity to experience the great facilities
of a modern observatory

We recommend calling the observatory prior to your
visit to verify it is open on a particular day.
Call 602 596 209

November, December

Cukrovarská 424/9; 682 01 Vyškov, Česká republika
tel.: +420 517 346 356, mobil: +420 725 726 374
http://www.zoo-vyskov.cz
e-mail: zoopark@zoo-vyskov.cz
IČ: 42660424, DIČ: CZ42660424
ZOO PARK Vyškov je členem v mezinárodních organizacích
Unie českých a slovenských zoologických zahrad (UCSZOO)
Euroasisijská regionální asociace zoologických
zahrad a akvárií (EARAZA)

ZOO PARK VYŠKOV

Setkání s domestikovanými zvířaty
z celého světa
Meeting domestic
animals from around
the world

Expozice Afrika, Asie, Jižní Amerika
se zajímavými zvířaty těchto kontinentů

Exhibitions Africa, Asia, South America with domesticated animals of these continents

Vraťte se do dob
našich babiček
Return to the times
of our grandmas

Replika statku z přelomu 19. a 20. století,
postavená s využitím tradičních materiálů
Replica of a farmhouse from the turn of 19th and
20th century, built from traditional materials

Vítejte
v druhohorách
Welcome to the
Mesozoic Era

Do DinoParku vás převezeme
patnáctiminutovou vyhlídkovou jízdou
DinoExpresem zdarma

We will take you to DinoPark by special DinoExpress
free of charge, the ride takes fifteen minutes

Dvoreček naší babičky – kontaktní
část ZOO, v sousedství expozice
20ti různých plemen králíků domácích

Ve statku sídlí environmentální centrum
s interaktivními expozicemi na téma voda,
půda, biologické stavby a další

Na 5 ha lesoparku je situováno více než
čtyřicet statických i pohyblivých ozvučených
modelů dinosaurů v životní velikosti

Pavilon hrabavé drůbeže – objevte
rozmanitost a krásu „obyčejných“ slepic

Uvnitř domu projdete kuchyní a světnicí,
nahlédnete do černé kuchyně a spíže

4D kino promítá každou sezonu nový film,
nejmenší návštěvníci ocení paleontologické
hřiště s ukrytou kostrou pravěkého tvora

Grandma´s farmyard – a contact part of the ZOO,
nearby exhibition of 20 breeds of domestic rabbits

Galliformes exhibition – discover the diversity
and beauty of the “ordinary” hens

Expozice nutrií imitující přirozený
biotop

There is an environmental centre in the farmhouse
with interactive thematic exhibitions (water, soil,
biological buildings and others)

Inside the house, visitors can go through a kitchen
and archaic room and have a look in a scullery and
pantry

Na dvorku uvidíte chlívek, holubník,
králíkárnu, hnojiště, suché WC

More than forty static and moving sound models of
life-size dinosaurs are situated in 5 ha park

4D cinema shows a new film every season; the
youngest visitors will appreciate our palaeontological playground with hidden skeleton of a prehistoric
creature

Raritou je druhohorní rostlina „Wollemia
nobilis“, která rostla na Zemi již před 175
miliony lety

Exhibition of nutrias imitating the natural habitat

Shed, dovecote, rabbit hutch, dunghill and dry toilet
can be seen on the backyard

Expozice malp plačtivých nabízí
pozorování jedněch z nejšikovnějších opic

Pod stříškou si můžete prohlédnout
zemědělské stroje a nářadí

DinoBike – podnikněte výpravu po visuté
dráze nad hlavami dinosaurů

… a mnoho dalších zvířat – vodní drůbež,
přežvýkavci, prasata, koně, lemuři, kočky
sibiřské a bengálské

V suterénu se nachází sladkovodní akvárium
a terárium

Nenechte si ujít říjnové noční prohlídky
s nasvícenými modely dinosaurů

Exhibition of capuchins offers watching one of the
most skillful monkeys

… and many other animals – water poultry, ruminants, pigs, horses, lemurs, Siberian and Bengal cats

Agricultural machinery and tools are hidden under
the roof

Freshwater aquarium and terrarium are in the basement

The Mesozoic plant “Wollemia nobilis“, which grew
on the Earth 175 millions years ago, is the rarity you
must see

DinoBike – you can explore the park using sky bike
over the heads of dinosaurs

Do not miss October night tours with lit models
of dinosaurs

