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FOTOSOUTĚŽ

V letošním roce se ještě chceme ohléd-
nout za loňským padesátým výročím 
našeho zooparku. Rádi bychom na pod-
zim uspořádali výstavu z historie naší zoo 
z fotografií od vás, našich návštěvníků.
   Nejde nám o umělecké nebo technicky 
dokonalé fotografie. Naopak, rádi by-
chom shromáždili a vystavili autentické 
fotografie z rodinných archivů. Našim cí-
lem je shromáždit kolekci fotografií z růz-
ných časových období – od založení zoo 
až po dnešek. Máme zájem o fotografie 
barevné i černobílé, s lidmi i bez lidí, 
se zvířaty nebo bez nich. Jedinou pod-
mínkou zkrátka je, aby byla fotografie 
pořízena v areálu našeho zooparku.
   Fotografie nám můžete posílat 
v digitální podobě na e-mail: 
zoopark@zoo-vyskov.cz nebo přinést 
mezi 8. a 14. hodinou do kanceláře zoo 
Pavlu Klvačovi. Fotografie vám budou po 
okamžitém naskenování ihned vráceny.
     Všichni zapojení do soutěže od nás 
dostanou osobní pozvánku na vernisáž 
výstavy, která proběhne na podzim letoš-
ního roku (termín bude včas upřesněn) 
ve stodole Hanáckého statku. Majitelé 
poskytnutých fotografií budou zařazeni 
do losování o tematické ceny – publikace 
o histiorii zoo, volné vstupenky do zoo-
parku a dinoparku, med od našich včel 
a další.
   Fotografie prosím doplňte datem poří-
zení, jménem autora a poštovní 
a e-mailovou adresou a jménem majitele 
snímku. Pokud přidáte několik napsaných 
řádků příběhu, na který v souvislosti 

s naší zoo vzpomínáte, budeme rádi 
(podmínkou to však není).

VÁŽKAŘEM V TROPECH

Stodola Hanáckého statku 
od 4. 4. do 15. 6.
Výstava fotografií vážek z Bornea, Suma-
try, Kostariky, Peru a dalších tropických 
oblastí. Autory jsou zpěvák Dan Bárta 
a biolog doc. Aleš Dolný.

CHLÉVSKÁ LYRIKA

Stodola Hanáckého statku 
od 17. 6. do 11. 9.
Výstava fotografií předního českého 
fotografa Jindřicha Štreita, dokumentující 
vztah člověka a domácích 
a hospodářských zvířat.

CEV HANÁCKÝ STATEK

Centrum environmentální výchovy 
Hanácký statek nabízí návštěvníkům zoo 
celoročně individuální prohlídky. K vidění 
je replika statku, která představuje ukáz-
ku venkovského života z přelomu 
19. a 20. století, včetně chovu vybraných 
domácích zvířat (králík, koza, holub) 
a vlastní expozice centra. Centrum je 
členěno do osmi tematických celků: 
Expozice zemědělské usedlosti (včetně 
dobových zemědělských strojů), Vzduch 
a klima, Voda, Půda, Krajina a biomasa, 
Člověk využívá zvířata, Zvířata využívají 
člověka a Biologické stavby. CEV nabízí 
též výukové programy pro MŠ, ZŠ a SŠ.

V květnu 2016 vydal ZOO PARK Vyškov – příspěv-
ková organizace Města Vyškova. 
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Odpovědný redaktor Mgr. Pavel Klvač.
Do novin dále svými texty a fotografiemi při-
spěli: Josef Kachlík (ředitel), ing. Dáša Nepeřená 
(investiční technik), MVDr. Dana Hyláková (zoolog), 
Jiří Sekvenc (zoolog), ing. Michaela Malcherová 
(záchytné kotce pro psy), Mgr. Dobromila Patáková 
(vedoucí hvězdárny), Bc. Tomáš Poprik (grafik).

HVĚZDÁRNA

V roce 2012 přešla vyškovská hvězdár-
na v Marchanickém hájku pod správu 
zooparku. Během letní sezóny nabízíme 
návštěvníkům dinoparku denní pozoro-
vání Slunce dvěma druhy speciálních slu-
nečních dalekohledů. Za jasných nocí je 
možné po celý rok během úterý a pátku 
pozorovat hvězdnou oblohu. Před návště-
vou doporučujeme telefonicky ověřit, 
zda bude hvězdárna v konkrétní den 
otevřena. Informace vám podá vedoucí 
hvězdárny Dobromila Patáková mobil: 
602 596 209.
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ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

Vážení návštěvníci ZOO PARKU, DINOPARKU a HVĚZDÁRNY ve Vyškově,
jsem velmi rád, že jste si za cíl Vašeho dnešního výletu vybrali právě město Vyškov, které Vám 
nabízí mnoho příležitostí pro pěkně strávený den. 
   Jednou z nich je návštěva našeho zooparku zaměřeného na chov domácích a domestikovaných 
zvířat z celého světa. Součástí areálu zoo je i Hanácký statek, jehož expozice Vám připomenou 
způsob života našich babiček a dědečků a nabídnou poučení z oblasti environmentální výchovy.
   Další tradičně oblíbenou možností je návštěva dinoparku umístěného v krásném přírodním pro-
středí Marchanického hájku, kde se nachází též, naše rozměrem menší, ale technicky velmi dobře 
vybavená, hvězdárna. Její návštěva Vám umožní nejen pozorování noční oblohy ale i denní pozoro-
vání Slunce.                                                                                          
   Pokud Vám po prohlídce těchto zařízení zůstanou ještě síly na prohlídku dalších zajímavostí, urči-

tě Vám doporučuji návštěvu Muzea Vyškovska ve vyškovském zámku, Muzea letecké a pozemní techniky, či Muzea zemědělských 
strojů v Hošticích-Herolticích. Pro příjemné ochlazení v horkém dni se nabízí návštěva aquaparku. Na závěr pak prohlídka krásné-
ho vyškovského náměstí s posezením a odpočinkem na letní zahrádce některé z cukráren nebo restaurací.
   Přeji Vám pěkné chvíle strávené nejen ve Vyškově ale i v dalších turisticky zajímavých lokalitách naší krásné České republiky. 

ZOO VE VAŠEM MOBILU

Informační tabulky u výběhů zvířat jsme 
pro vás doplnili QR kódy. Ty vám umožní 
jednoduchý a komfortní přístup k infor-
macím o chovaných zvířatech.
   Pokud si nainstalujete do svého chytré-
ho mobilního telefonu QR čtečku, stačí už 
pouze namířit a načíst QR kód. Aplikace 
automaticky zobrazí ve vašem telefonu 
webovou stránku s informacemi o pří-
slušném zvířeti. Snadno si takto uložíte 
a uchováte texty a fotografie vašich oblí-
bených zvířat. Přečíst si je můžete v klidu 
domova nebo vaší oblíbené kavárny.

LETOŠNÍ PŘÍRŮSTKY

Jako každý rok, i letos, se nám na začátku 
roku narodila kopa mláďat. Rozhodně 
si nezapomeňte prohlédnout tři krásná 
koťata kočky bengálské, dvě telata skotu 
watusi nebo náš první odchov kůzlat kozy 
burské. Na Babiččině dvorečku může-
te spatřit selátka přeštického prasete 
i selátka mangalice. Pohladit se zde jistě 
nechají pobíhající jehňátka, kůzlátka 
a další mláďata.

KŘEST VELBLOUDA ALADINA

Při příležitosti Dne Země, v sobotu 23. dubna, jsme pokřtili mládě velblouda dvou-
hrbého, který se narodil 6. března. Dostal jméno Aladin. Jde o první odchov tohoto 
druhu v padesátileté historii naší zoo. Přes počáteční komplikace, které se podařilo 
zvládnout především díky jeho ošetřovatelům Patricii Kachlíkové a Drahomíru 
Zbořilovi, se má čile k světu. Můžete ho vidět ve výběhu Asie.

   koťata kočky bengálské

   křest velblouda Aladina

VETERINÁRNÍ PÉČE

Každé jaro za příznivého teplého počasí 
provádíme na úsecích zooparku Asie, 
Afriky a na Babiččině dvorečku u všech 
ovcí a koz preventivní koupání a odčer-
vení proti vnějším a vnitřním parazitům. 
Tento způsob prevence se nám osvědčil. 
Nejen že chráníme zvířata proti parazi-
tům, ale i proto, že předcházíme možným 
přenosům parazitárních a plísňových 
onemocnění na člověka, zejména na 
Babiččině dvorečku, kde návštěvníci 
přicházejí do přímého kontaktu se zvířaty. 
Koupání zvířat se zúčastňují i studenti 
ze SZŠ ve Vyškově, kteří k nám chodí 
každým rokem na praxe, aby získali prak-
tické zkušenosti se zvířaty.

NOVÁ EXPOZICE AUSTRÁLIE

V nejstarší části zoo se na místě odstra-
něných, již nevyhovujících klecí, buduje 
nová voliéra Austrálie. Bude mít plochu 
téměř 500 m2, bude průchozí a najdete 
v ní především velké množství papoušků. 
Bude možnost je nejen pozorovat v té-
měř přírodním prostředí, ale také přilákat 
na krmení, které bude k dispozici v da-
ném denním množství v krmném auto-
matu. Voliéra bude vzdušná, netradičně 
řešená a bude v ní také zázemí pro chova-
ná zvířátka, mezi kterými budou i klokani 
Bennetovi. Hlavní práce na ní proběhnou 
po hlavní sezoně, i tak se Vám ale omlou-
váme za omezení průchodu a sníženou 
nabídku v této části zoo. Otevření se 
plánuje na jaře příštího roku.

ADOPCE ZVÍŘAT

Máte zvířata? Chtěli byste nějaké mít, 
ale není ve vašich možnostech ho vlast-
nit? Nabízíme vám možnost! Když adop-
tujete některé ze zvířat chovaných v naší 
zoo, stanete se adoptivním rodičem 
po dobu jednoho roku. 
   Darovanou částku použijeme na úhradu 
krmných nákladů vybraného zvířete. 
Adoptivní rodiče získají adopční list a zve-
řejníme je na informační tabulce konkrét-
ního, pro symbolickou adopci vybraného, 
zvířete. Ceník adopce zvířat najdete na 
našem webu: 
www.zoo-vyskov.cz/adopce-zvirat.
   Pokud se budete chtít stát adoptivní-
mi rodiči, stačí nás kontaktovat: osobně 
(v kanceláři zoo), telefonicky (517 346 
356; 725 726 374), nebo e-mailem na 
zoopark@zoo-vyskov.cz. My už zařídíme 
vše potřebné. Vaší případné pomoci si 
vážíme a děkujeme za ni.

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 včelař-
ském 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 „Včelařský kurz“. 
Bližší informace o těchto aktivitách vám podá náš včelař Ivo Peloušek  –  
ivo@pelousek.cz.

ČMELÁCI NA HANÁCKÉM STATKU

Čmeláci patří mezi blanokřídlý společen-
ský hmyz. Na rozdíl od včel, které utváří 
takzvaná pravá společenstva, čmeláci 
tvoří nižší společenství. To znamená, 
že královna je schopna existovat bez děl-
nic. Není tedy na nich závislá po celý svůj 
život. Samostatné období života čmeláčí 
královny začíná na konci léta, kdy mladé 
čmeláčí královny opustí rodné hnízdo, 
aby se spářily a našly si místo, několik 
centimetrů pod zemí, kde přečkají zimu 
ve stavu strnulosti. 
    Na jaře, kdy se půda prohřeje, 
se královna probudí ze zimního spánku 
a navštěvuje raně kvetoucí rostliny 
(např. vrbu jívu, hluchavku aj.). 
A jak je to se čmeláky dál? … Přijďte se 
podívat na expozici do podkroví Hanácké-
ho statku!

ovce valašská

lama krotká

Josef Kachlík    
ředitel ZOO PARKU Vyškov
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ském voze a venkovních úlech 36 včelstev. Med od našich včel je k zakoupení 
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ČMELÁCI NA HANÁCKÉM STATKU
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ovce valašská

lama krotká

Josef Kachlík    
ředitel ZOO PARKU Vyškov



ASTRONOMICKÉ LÉTO PRO MLÁDEŽ

Hvězdárna pořádá od 3. do 12. srpna 
soubor astronomických pozorování, 
přednášek a práce s astronomickou 
technikou. Cílem programu je seznámit 
mládež od 15ti do 25ti let s možnost-
mi, které dnes moderní astronomické 
metody a technika nabízejí zájemcům 
o astronomii. Program poběží denně od 
16ti do 02 hodin. 
Po odborné stránce je zajištěn studenty 
a absolventy oboru astrofyzika Masa-
rykovy univerzity v Brně. Účastnický 
poplatek na všechny večery je 1 500,- Kč. 
Informace a přihlášky lze získat u vedoucí 
hvězdárny Mgr. Dobromily Patákové – 
mobil: 602 596 209, 
e-mail: patakova@zoo.vyskov.cz.

ZÁCHYTNÉ KOTCE PRO PSY

V loňském roce prošlo záchytnou stanicí 
49 psů. Z toho se 31 vrátilo původním 
majitelům, 16ti pejskům se podařilo najít 
nový domov a zbylí 2 setrvávají i nadále 
v naší záchytné stanici.
   V prosinci loňského roku probíhala 
v TIC na Masarykově náměstí 3. vánoční 
sbírka na podporu našich opuštěných 
pejsků. Oficiální předání sbírky proběhlo 
6. ledna v areálu záchytných kotců. Opro-
ti loňskému roku bylo darů méně, za to 
byly kvalitnější.
   Touto cestou bychom rádi poděko-
vali všem, kteří nám do sbírky přispěli. 
Aktuální stav umístěných psů můžete 
sledovat na webových stránkách www.
psivyskov.wbs.cz nebo na facebooku – 
Záchytná stanice psů Vyškov.

NOVINKY V DINOPARKU

I letos se můžete vydat na dobrodružnou 
cestu do druhohor mezi statické i robo-
tické modely dinosaurů v životních ve-
likostech s množstvím nových dětských 
atrakcí a naučných stezek. 
   Pro letošní sezónu připravil DinoPark 
výrazné rozšíření dětských atrakcí, jako 
jsou prolézačky, houpadla, skluzavky 
a mnohé další. Nezapomněli jsme však 
ani na nové modely dinosaurů. Pro rok 
2016 se jedná například o poutavou 
scénu s obrovitým létajícím ještěrem 
Quetzalcoatlem.

MUZEUM VYŠKOVSKA

Zajděte si do vyškovského zámku 
(5 min. chůze ze zoo), kde sídlí Muzeum 
Vyškovska. Můžete poznávat, tvořit a ba-
vit se. Milovníkům historie doporučuje-
me navštívit naše stálé expozice nebo 
výstavu Zbraně pro boj, sport i lov 
(do 31. 12.). V letních měsících bude 
k vidění výstava historických trojkolek 
a loutkových divadélek. Pro tvořivé děti 
jsme připravili na červenec a srpen mu-
zejní dílničky pro šikovné ručičky v atrak-
tivním zámeckém prostředí. A náš tip na 
podzim – v září otevíráme novou stálou 
expozici Příroda Vyškovska. Více informa-
cí o muzeu a aktuálních akcích najdete 
na: www.muzeum-vyskovska.cz.

MUZEUM ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ

Máte-li rádi venkov a zajímá vás země-
dělská technika, doporučujeme vám 

malý výlet do nedalekých Hoštic (pouze 
2 km od Vyškova směrem na Kroměříž). 
Expozice zemědělských strojů a nářadí je 
ukázkou způsobu vesnického hospoda-
ření a života v našem regionu od 19. do 
začátku 2. pol. 20. století. Více o muzeu 
se dočtete zde: www.muzeumhostice.cz

BÁSEŇ NA ZÁVĚR

Na Štědrý den
Zdeněk Volf

Na Štědrý den
je v každém chlévě takový pokoj 
a bezpečí
že mě to ani netáhne domů

Krávy jsou čisté
sváteční
telátka poblíž
čekají jakoby na dárky
a zatímco
za zavřenými vraty mrzne zima
tady vším prostupuje známé
a důvěrné teplo
s vůní kadidla

A tak ještě stojím
než opustím – chrám
a myslím na své blízké
i na ty zatím vzdálené
s kterými se budu
zase vracet zpátky ke slunci
a je mi
jako by teď na mou břišní stěnu
kolínky
zakopal plod

Zdeněk Volf (* 30. 6. 1957, Valašské Meziříčí). 
Absolvoval SZTŠ – obor veterinární v Kroměříži 
a mimořádné studium na FF MU (český jazyk, 
historie). Žije v Brně-Tuřanech, pracuje jako inse-
minátor krav. Vyšlo mu šest básnických knih: 
Řetězy a ptáci (1999), K svému (1999), Stahy 
(2003), A mrvě prsteny (2007), Srdcář (2008), 
Až na poslední pohled (2013).

na druhé straně fotografie 
malpy plačtivé >>
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ZOO NOVINY

www.zoo-vyskov.cz
GPS: 49.272890, 16.996724

Cukrovarská 424/9 
68201 Vyškov
Česká republika 
tel./fax : 517 346 356
mobil: 725 726 374 

otevřeno denně
leden – březen  9:00 –  16:00
duben – září  9:00 – 18:00
říjen   9:00 – 17:00
listopad – prosinec 9:00 – 16:00

KALENDÁŘ AKCÍ

Veselice na statku
Vítání jara a Den ptactva 
Den Země
Medový den
Ovocná póť 
Den zvířat
Kulíškárny
Vánoce na statku

20. 2.
19. 3.
23. 4. 

4. 6.
17. 9.
1. 10.
3. 12.

17. 12.

FOTOSOUTĚŽ

V letošním roce se ještě chceme ohléd-
nout za loňským padesátým výročím 
našeho zooparku. Rádi bychom na pod-
zim uspořádali výstavu z historie naší zoo 
z fotografií od vás, našich návštěvníků.
   Nejde nám o umělecké nebo technicky 
dokonalé fotografie. Naopak, rádi by-
chom shromáždili a vystavili autentické 
fotografie z rodinných archivů. Našim cí-
lem je shromáždit kolekci fotografií z růz-
ných časových období – od založení zoo 
až po dnešek. Máme zájem o fotografie 
barevné i černobílé, s lidmi i bez lidí, 
se zvířaty nebo bez nich. Jedinou pod-
mínkou zkrátka je, aby byla fotografie 
pořízena v areálu našeho zooparku.
   Fotografie nám můžete posílat 
v digitální podobě na e-mail: 
zoopark@zoo-vyskov.cz nebo přinést 
mezi 8. a 14. hodinou do kanceláře zoo 
Pavlu Klvačovi. Fotografie vám budou po 
okamžitém naskenování ihned vráceny.
     Všichni zapojení do soutěže od nás 
dostanou osobní pozvánku na vernisáž 
výstavy, která proběhne na podzim letoš-
ního roku (termín bude včas upřesněn) 
ve stodole Hanáckého statku. Majitelé 
poskytnutých fotografií budou zařazeni 
do losování o tematické ceny – publikace 
o histiorii zoo, volné vstupenky do zoo-
parku a dinoparku, med od našich včel 
a další.
   Fotografie prosím doplňte datem poří-
zení, jménem autora a poštovní 
a e-mailovou adresou a jménem majitele 
snímku. Pokud přidáte několik napsaných 
řádků příběhu, na který v souvislosti 

s naší zoo vzpomínáte, budeme rádi 
(podmínkou to však není).

VÁŽKAŘEM V TROPECH

Stodola Hanáckého statku 
od 4. 4. do 15. 6.
Výstava fotografií vážek z Bornea, Suma-
try, Kostariky, Peru a dalších tropických 
oblastí. Autory jsou zpěvák Dan Bárta 
a biolog doc. Aleš Dolný.

CHLÉVSKÁ LYRIKA

Stodola Hanáckého statku 
od 17. 6. do 11. 9.
Výstava fotografií předního českého 
fotografa Jindřicha Štreita, dokumentující 
vztah člověka a domácích 
a hospodářských zvířat.

CEV HANÁCKÝ STATEK

Centrum environmentální výchovy 
Hanácký statek nabízí návštěvníkům zoo 
celoročně individuální prohlídky. K vidění 
je replika statku, která představuje ukáz-
ku venkovského života z přelomu 
19. a 20. století, včetně chovu vybraných 
domácích zvířat (králík, koza, holub) 
a vlastní expozice centra. Centrum je 
členěno do osmi tematických celků: 
Expozice zemědělské usedlosti (včetně 
dobových zemědělských strojů), Vzduch 
a klima, Voda, Půda, Krajina a biomasa, 
Člověk využívá zvířata, Zvířata využívají 
člověka a Biologické stavby. CEV nabízí 
též výukové programy pro MŠ, ZŠ a SŠ.

V květnu 2016 vydal ZOO PARK Vyškov – příspěv-
ková organizace Města Vyškova. 

Cukrovarská 424/9
682 01 Vyškov
Česká republika

tel./fax: 517 346 356
mobil: 725 726 374
http://www.zoo-vyskov.cz
e-mail: zoopark@zoo-vyskov.cz

Odpovědný redaktor Mgr. Pavel Klvač.
Do novin dále svými texty a fotografiemi při-
spěli: Josef Kachlík (ředitel), ing. Dáša Nepeřená 
(investiční technik), MVDr. Dana Hyláková (zoolog), 
Jiří Sekvenc (zoolog), ing. Michaela Malcherová 
(záchytné kotce pro psy), Mgr. Dobromila Patáková 
(vedoucí hvězdárny), Bc. Tomáš Poprik (grafik).

HVĚZDÁRNA

V roce 2012 přešla vyškovská hvězdár-
na v Marchanickém hájku pod správu 
zooparku. Během letní sezóny nabízíme 
návštěvníkům dinoparku denní pozoro-
vání Slunce dvěma druhy speciálních slu-
nečních dalekohledů. Za jasných nocí je 
možné po celý rok během úterý a pátku 
pozorovat hvězdnou oblohu. Před návště-
vou doporučujeme telefonicky ověřit, 
zda bude hvězdárna v konkrétní den 
otevřena. Informace vám podá vedoucí 
hvězdárny Dobromila Patáková mobil: 
602 596 209.
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