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V tomto roce se začátkem prázdnin chystáme otevřít novou venkovní expozici
„Pod hladinou“, kde se seznámíte s rybami žijícími v našich českých rybnících
a řekách. Prostor za pokladnou bude do
otevření této expozice omezen výstavbou,
ale doufám, že nám to odpustíte a budete
se stejně jako my těšit na novinku.
Každý návštěvník je pro nás potěšením
a zároveň i motivací k dalšímu zlepšování. Děkuji Vám, že jste k nám zavítali
a doufám, že si své dojmy nenecháte jen
pro sebe, ale podělíte se o ně s námi prostřednictvím e-mailu nebo na našem facebooku.
ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE
Vážení návštěvníci, příznivci zoo a milovníci přírody,
jsem velmi potěšen, že Vás mohu přivítat
u nás ve Vyškově, ve kterém nejnavštěvovanějším turististickým cílem je právě
náš ZOO PARK a DinoPark. Nabízíme Vám
jedinečné spojení zoologické zahrady,
věnované domestikovaným zvířatům celého světa, expozice Hanáckého statku
s odkazem moudrosti a pracovitosti našich
předků a DinoPark v krásném prostředí
Marchanického hájku, kam vás pohodlně
přepravíme našimi DinoExpresy. V areálu
DinoParku se také nachází naše hvězdárna s moderním vybavením, umožňujícím
pozorování jak noční, tak i denní oblohy.
V ZOO PARKU je pro Vás od loňského srpna
otevřena nová průchozí expozice „Austrálie“, kde se budete pohybovat mezi stovkami volně poletujících papoušků vlnkovaných a volně pobíhajícími klokany rudokrkými. Zastavte se na chvíli, posaďte se
a pozorujte pestrou aktivitu andulek a důstojnost klokanů. Stejně tak si zaslouží pozornost zvídavé malpy, roztomilí poitouští
osli nebo obrovští býci a velbloudi. A kdo
z našich miláčků se stane Vaším oblíbencem?

Josef Kachlík

ředitel ZOO PARKU Vyškov

LETOS JE NOVINKOU „POD HLADINOU“
Zatímco vloni na Vás novinka „Austrálie“ čekala v nejstarší části zoo u výstupu
do Zámecké zahrady, letos ji najdete na
opačné straně – hned za vstupem. Je to
expozice sladkovodních ryb našich vod ze
spodního, „líného“ toku. Z terasy vidíme
klidnou hladinu tak, jak ji známe. V podzemní pozorovatelně je ale možné celoročně nahlédnout pod hladinu a dozvědět
se více o tichých obyvatelích rybníků a řek.

padat co nejpřirozeněji, technicky to musí fungovat a také se to musí líbit i našim
zvířátkům a vlastně i ošetřovatelům, kteří
budou potom každý den zajišťovat provoz.
No a potom už jen vybrat šikovnou firmu,
která naše plány zhmotní a dívat se, jak
to vše roste před očima. Jeden den má
stavba slavnostní otevření, další je prověřována Vámi i námi. Ale to už vymýšlíme
něco dalšího. Pro příjemné chvíle Vás, pro
spokojenost nás, pro pokračování práce
našich předchůdců.
Vedle nových staveb je ovšem potřebné
v zoo neustále něco opravovat a vylepšovat. Cesty, parkoviště, propagaci, zeleň, technické zázemí, lavičky, informační
tabule, na co si jen vzpomenete. Tak se
prosím nezlobte, pokud někde narazíte
na nedostatek a my budeme jenom rádi,
když nám o tom dáte vědět. A pokud máte inspiraci na zlepšení či novinku, také se
o tom rádi dozvíme.
Ing. Dagmar Nepeřená
zástupkyně ředitele, investice

Mohla bych jen napsat, že výstavba trvala od dubna do června, vyžádala si 3,8
milionu Kč, konstrukce jsou z litého betonu a objem je 90 m3, ale dovolím si ještě
zamyslet se, jak vlastně taková expozice
vznikne?
Vše spouští chuť nabídnout něco nového
a jít dopředu. Je-li dostatek financí, musí
se vybrat vhodné místo a vhodná domestikovaná zvířata. Inspirovat se, ale nekopírovat, uzpůsobit tip naší zahradě, domyslet
zázemí a technické řešení. Bez šikovného
architekta a projektanta se do práce nedá pustit. Potom už se dá předložit nápad
zřizovateli a líbí-li se i tam, pustit se do
příprav. A nezapomenout, že vše musí vyBabiččin dvoreček
NOVINKY V CHOVU ZVÍŘAT

návrh expozice „Pod hladinou“

Ve výběhu Asie nám přibyli dva roční samci velblouda dvouhrbého ze ZOO Zlín a jedna roční samička ze ZOO Plzeň. Ke dvěma
stávajícím obyvatelům výběhu uherského
skotu jsme získali dva roční samce ze Zoo
Chomutov. Na Babiččině dvorečku jsme
obnovili chov primitivního plemene ovcí
vřesovištních. V novém pavilonu Austrálie
jsme v zázemí vyvěsili 200 budek pro andulky, kde máme již také plno mláďat, což
nás velice těší.

JE LIBO VELBLOUDA? ADOPTUJTE SI HO

mangalica
LETOŠNÍ PŘÍRŮSTKY
Ledňáček - zebu zakrslý

skot cachena

lama krotká

osel sicilský

Hned v lednu se nám narodil býček zakrslého zebu a všechny nás překvapil
svým zbarvením. Je celý bílý, což je pro
nás raritou. Všechny odchovy a rodiče jsou
v barvě strakaté a hnědé. Ošetřovatelé mu
dali jméno Ledňáček a ve stádě jej určitě nepřehlédnete. Velkou radost máme
z narození býčka portugalského skotu cachena. Jedná se o vzácné plemeno, které
chováme teprve od loňského roku. Telátko je naším prvním zdařilým odchovem.
V květnu do stáda přibyla ještě kravička,
oba jsou k vidění ve výběhu u Hanáckého
statku. Hned ve vedlejším výběhu dovádí sameček skotského náhorního skotu,
který se nám narodil koncem března. Ve
výběhu Jižní Ameriky můžete spatřit krásnou samičku lamy krotké. Na Dvorečku naší babičky na vaše pohlazení čekají kůzláta
a jehňata. Začátkem dubna se nám narodilo 7 selátek plemene mangalica. Před
vstupem do zoo ve výběhu oslů sicilských
a koz girgentánských vás vítá náš v březnu
narozený bílý oslík Jan. V expozici koček se
potěště pohledem na 5 roztomilých bengálských koťat. Také rodinka malp plačtivých se nedávno rozrostla o dalšího člena.

Milovníkům zvířat a příznivcům naší zoo
nabízíme možnost stát se adoptivním rodičem oblíbeného zvířete. Adoptivním rodičem může být kdokoli z vás, jednotlivec,
rodina, skupina přátel, škola, sdružení,
kolektiv zaměstnanců, firma… Adopci můžete věnovat také někomu jako dárek. Aktuální seznam zvířat a ceník adopce najdete na www.zoo-vyskov.cz/adopce-zvirat.
Adopcí přispíváte na roční chov a krmení
zvířete a vaše jméno zveřejníme na našem
webu a tabulce u zvířete. Od nás získáte
adopční list s fotkou vašeho oblíbence.
Neváhejte nás kontaktovat telefonicky
(517 346 356; 725 726 374), nebo e-mailem na zoopark@zoo-vyskov.cz
Děkujeme za podporu všem dobrým lidem.
AKTUÁLNĚ ADOPTOVANÁ ZVÍŘATA










Matěj Felkl, Velešovice – čáp bílý
(do 10.4. 2019)
Vendulka Jarošová a Libuška Velíšková, Vyškov – ovce vřesovištní - Mařenka (do 17. 10. 2018)
Tomášek Vrbecký, Kroměříž – malpa
plačtivá (do 17. 10. 2018)
firma FOODEX, s.r.o. – malpa plačtivá
(do 3. 8. 2018)
firma FOODEX, s.r.o. – lemur kata
(do 3. 8. 2018)

NOVINKY V DINOPARKU
Vydejte se na dobrodružnou cestu do druhohor mezi statické a robotické ozvučené
modely dinosaurů v životních velikostech
a přírodních dekoracích, s dětskými atrakcemi, naučnými stezkami, skutečnými
vykopávkami a spoustou zábavy.
Dinopark jako každý rok připravil spoustu novinkek! Můžete se těšit na mláďata
Stegosaurů, novou scénu rodinky Triceratopsů a 3 mladé Tyrannosaury zachycené
při jejich hrách. V průběhu nové sezóny
dále přibude model Burionosaura, prvního českého dinosaura a dále mláďata
Apatosaurů a Allosaurů. Další nepřehlédnutelnou novinkou je 30 m velký model
druhohorního býložravého Argentinosaura. Ovládá více než 7 různých pohybů a je
novou dominantou Dinoparku Vyškov.
Umístěn je hned za vchodem, takže jej
spatříte hned po příjezdu Dinoexpresem.
PRŮCHOZÍ EXPOZICE AUSTRÁLIE
VČELY A MED
Smyslem chovu včel v prostorách zooparku je seznámit děti, mládež a veřejnost
s významem včel pro naši přírodu a lidskou společnost. V podkroví Hanáckého
statku mohou návštěvníci po celý rok pozorovat život v proskleném úle. Ve včelnici v Marchanicích, která je součástí areálu
DinoParku, chováme ve včelařském voze
a venkovních úlech 36 včelstev. Med od
našich včel je k zakoupení na pokladně
zooparku. Pro zvýšení osvěty veřejnosti
o životě včel organizujeme v rámci akce
„Včely do každé rodiny“ pronájem včelstev na dobu včelařského roku a kurz včelaření. Bližší informace o těchto aktivitách
vám podá náš včelař Ivo Peloušek, ivo@
pelousek.cz.

Loňská novinka vybízí k zastavení, odpočinku a relaxaci. Umělé skály dotváří iluzi unikátní australské přírody. Pozorujte
australské papoušky a klokany rudokrké
v bezprostřední blízkosti a bez bariér. Nejpočetněji je zde zastoupen papoušek vlnkovaný, chovaný v nejedné domácnosti
a známý jako andulka, v oddělené voliéře
pak kakadu růžový.

BYLI JSTE UŽ NA HVĚZDÁRNĚ?
Nenechte si ujít některý z našich zajímavých večerních programů, které pořádáme
každé úterý a pátek. Máme připravený
program jak pro jasné noci, tak pro případ zatažené oblohy. Za jasných nocí lze
pozorovat blízké i vzdálené objekty okolního vesmíru zrcadlovým dalekohledem
Newton s průměrem zrcadla 500mm, což
je největší dalekohled na Moravě. V klubovně zaujme promítání oblohy podobné
jako v planetáriu. Dozvíte se novinky ze sluneční soustavy, vesmíru a kosmonautiky.
Zájemci o fotografování si mohou pořídit
nevšední snímky Měsíce či planet. Velmi
oblíbené jsou večery pro rodiny s dětmi,
kde se děti seznamují s naším vesmírným
okolím pomocí maňásků a je pro ně vytvořený zvláštní program.
Od května do srpna nabízíme návštěvníkům Dinoparku pozorování Slunce pomocí
dvou speciálních slunečních dalekohledů.
V případě nepříznivého počasí se pobaví
i zamyslí nad přírodovědnými pokusy, které mají připravené naši spolupracovníci
v budově Hvězdárny. Nepřetržitě také sledujeme meteory, můžete je vidět na několika monitorech při vstupu na hvězdárnu.
Nabízíme širokou nabídku výukových programů pro školy a pořádáme také semináře akreditované MŠMT pro učitelky MŠ
i ZŠ. Další informace získáte na stránkách
stránkách www.hvezdarna.zoo-vyskov.cz,
na facebooku Hvězdárna Vyškov a na tel.
602 59 62 09 od vedoucí hvězdárny Dobromily Patákové.

lemur kata

VÝUKOVÉ PROGRAMY CEV PRO ŠKOLY

AKCE V ZOO

V areálu zooparku i vnitřních prostorách
Hanáckého statku nabízíme bohatou nabídku vzdělávacích programů pro mateřské, základní, případně střední školy. Žáci
si mohou zpestřit školní výuku případně
spojit školní výlet do zoo a dinoparku s některým z nabízených programů.

9. 6. Medový den – tradiční akce probíhající ve spolupráci s Českým svazem včelařů
Vyškov. Ukázka práce včelaře v úlu, pozorování včel, tvořivé dílny pro děti, stáčení
medu s ochutnávkou a nabídkou včelích
produktů i výrobků.

Mateřské školy: (lektor přijíždí do MŠ nebo školky do zoo)
 Zvířátka a loupežníci (téma: domácí zvířátka)
 Jak koťátko zapomnělo mňoukat (téma:
domácí zvířátka)
 Trampoty Ošklivého káčátka (téma:
ptáčci)
 Lišák Emil (téma: lesní zvěř)
 Žabka a počasí (téma: počasí)
 Jak krtek uzdravil myšku (téma: rostliny
a zvířata z různých částí světa)
 Příběhy v trávě (téma: hmyz)
 Život v úlu (téma: včely, pro předškoláky) v zooparku
 Zvířátka na statku (téma: domácí zvířátka) v zooparku
Základní školy:
 Od semínka k chlebu (1. – 3. tř.), v předem vyhrazených termínech zpravidla listopad a únor
 Zvířátka na statku (1. - 4. tř.)
 Lesní zvířátka (1. – 4. tř.)
 Jak zvířata zdomácněla (5. tř.)
 Ptačí příběhy (1. - 7. tř.)
 Prales na talíři (7. - 9. tř.)
 Dřeviny v zooparku (5. – 8. tř.)
 Voda a život v ní (4. - 7. tř.)
 Ze života hmyzu (4. - 7. tř.)
 Život v úlu (1. – 5. tř.)
 Obratlovci - (8. – 9. tř.)
 Zvířata v ohrožení (5. – 7. třída)
 Pochybné suvenýry aneb zločiny v divočině (6. – 8. tř.)
Všechny programy probíhají na objednání.
Další informace naleznete na našich stránkách: www.zoo-vyskov.cz

29. 6. Noc v Dinoparku – první prázdninová noc pro rodiče s dětmi s možností přespání ve vlastním stanu v areálu Dinoparku. Nasvícení ještěři, noční Dinobike, pozorování oblohy na hvězdárně, opékání
špekáčků z vlastních zásob. Odjezd vláčku
ze zoo do Dinoparku v 18:00, možnost návratu zpět ve 23.00 hodin. V případě přespání v 8.00 ráno v sobotu 30.6. Vstupné:
90,-Kč dospělí, děti zdarma.
6. 10. Den zvířat – ukončení letní sezóny
– kulturní vystoupení, soutěže a hry pro
děti tematicky zaměřené na zvířata. Ve
spolupráci s žáky ZŠ Nádražní (ZOO action
team).
1. 12. Kulíškárny – Mikulášským odpolednem budou provázet rozpustilí čertíci.
Cestou posetou čertovskými úkoly se dostanete až do pekla a následně do nebe.
A možná přijde i Mikuláš… Ve spolupráci
s žáky ZŠ Nádražní (ZOO action team).
15. 12. Vánoce na statku – odpoledne
na Hanáckém statku v duchu vánočních
tradic. Živý hanácký betlém v podání národopisného souboru Klebetníček a Trnka
- zvyky, koledy a říkanky v době adventní
a vánoční, až do Tří králů.

ZÁCHYTNÉ KOTCE PRO PSY
Provozujeme záchytnou stanici pro psy,
která poskytuje dočasný domov psům
odchycených městskou policií Vyškov.
V loňském roce proběhla další, v pořadí již
5. vánoční sbírka pro pejsky, kterou hodnotíme jako velmi úspěšnou. Díky laskavým a hodným lidem jsme vybrali spoustu
krmiva a dalších potřebných věcí. Chtěli
bychom také poděkovat fotografu Jiřímu
Nallerovi, který výtěžek z aukce výstavy
„Vyškov trochu jinak“ věnoval právě naší
záchytné stanici. Za tyto prostředky jsme
pořídili zateplenou boudu, která nám pomůže při současném stavu oprav našich
kotců.
Další informace najdete na stránkách
www.psivyskov.wbs.cz a facebooku Záchytná stanice Vyškov.

NOVINKA NA HANÁCKÉM STATKU
V 1. patře Centra environmentální výchovy Hanácký statek byla instalována nová
expozice ,,Ohrožení obyvatelé zemědělské
krajiny“. Doplňuje tak okruh výukového tématu ,,Krajina a biomasa“ a zaměření zoo
na chov domácích a hospodářských zvířat.
Na obrazovce běží animace různých způsobů ohrožení živočichů zemědělské krajiny. Ve fotorámečku, umístěném v nice
božích muk, jsou prezentovány tematické
fotografie. Celek expozice je řešen jako interaktivní hra, při které návštěvník pozná
život ohrožených živočichů v konkrétních
biotopech zemědělské krajiny Vyškovska.
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