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Výroční zpráva 2015
Papouščí zoologická zahrada
soukromá zoologická zahrada
Lipová 57–58, 683 54 Bošovice
telefon: +420 777 169 000, 777 169 005
e-mail: info@papouscizoo.cz
www.papouscizoo.cz

Personální obsazení
Hana Škrháková Pádková
Vlastimil Škrhák
Lenka Marcela Cigánková
Eva Habová
Jiří Pádek
Lenka Divišová
Ivona Šlichtová
Ing. Vladimír Fisch
MVDr. Veronika Grymová

Provozovatel
Hana Škrháková Pádková,
fyzická osoba podnikající, IČ: 64447596
Licence MŽP vydána pod č. j.: 33358/ENV/10
Člen Asociace chovatelů
exotického ptactva (ACHEP)

ředitelka
ekonomický ředitel
asistentka ředitelky, vedoucí občerstvení
pokladní
vedoucí propagačního oddělení
úklidové práce
ošetřovatelka zvířat
ekonomický poradce, hlavní účetní
veterinární lékařka, specialistka na exotické ptactvo
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Základní informace o zoo, ekonomické údaje
Sídlo zoo
Lipová 57–58
683 54 Bošovice

Otevírací doba
březen
duben–září
říjen–17. listopad

IČ: 64447596
DIČ: CZ6356080720

10–17 hodin
10–18 hodin
10–17 hodin

Od 18. listopadu do 28. února zavřeno

č. účtu: 3774099001/5500
Raiffeisen Bank
telefon: +420 777 169 000, 777 169 005
www.papouscizoo.cz
www.papouscizoologickazahrada.cz
e-mail: info@papouscizoo.cz

Vstupné
dospělí
děti do 15 let, studenti, senioři, ZTP
ZTP/P + doprovod zdarma
rodinné vstupné (dva dospělí a 2–3 děti do 15 let)
děti do 3 let

80 Kč
50 Kč
50 Kč
210 Kč
zdarma

Slevy v zoo
Zoo je zařazena do projektu rodinných pasů. Jejich držitelé mají celoroční slevu na vstupném
do zoo ve výši 10 % a od 1.10. do 15.10. mohou uplatnit slevu ve výši 50 %.
Se vstupenkou ze zámku ve Slavkově u Brna lze na pokladně v zoo uplatnit slevu 10, 20 nebo
50 Kč dle druhu vstupenky.
Základní ekonomické údaje
Příjmy: 2 106 618 Kč
Výdaje: 1 960 519 Kč
Hmotný majetek k 31. 12. 2015 – 5 666 091 Kč
V roce 2015 zavítalo do zoo celkem 23 073 návštěvníků.
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Chované druhy papoušků dle kategorie ochrany
Skupina EU/A
Amazoňan nádherný
Amazoňan kubánský
Amazoňan tukumanský
Amazoňan zelenolící
Amazoňan velký
Ara arakanga středoamerický
Ara červenouchý
Ara marakána
Ara šedolící
Ara vojenský mexický
Kakadu žlutolící sulaweský

Amazona pretrei
Amazona leucocephala
Amazona tucumana
Amazona viridigenalis
Amazona oratrix
Ara macao cyanopterus
Ara rubrogenys
Primolius maracana
Ara couloni
Ara militaris mexicanus
Cacatua sulphurea sulphurea

Skupina EU/B
Amazoňan jamajský
Amazoňan modročelý
Amazoňan modrobradý
Amazoňan žlutohlavý panamský
Amazónek běločelý
Amazónek bělobřichý
Amazónek bronzovokřídlý
Amazónek černotemenný
Amazónek modrohlavý
Amazónek šupinkový
Ara ararauna
Ara červenoramenný
Ara malý
Ara zelenokřídlý
Ara žlutokrký
Aratinga červenohrdlý
Aratinga červenolící
Aratinga dlouhoocasý brazilský
Aratinga hnědohrdlý antilský
Aratinga kropenatý
Aratinga sluneční
Aratinga škraboškový andský
Aratinga zlatočelý
Aratinga zlatohlavý
Kakadu bílý
Kakadu žlutočečelatý velký
Papoušek senegalský
Papoušek šedý žako
Papoušek žlutotemenný

Amazona collaria
Amazona aestiva
Amazona festiva
Amazona ochrocephala panama
Pionus senilis
Pionites leucogaster
Pionus chalcopterus
Pionites melanocephala
Pionus menstruus
Pionus maximiliani
Ara ararauna
Ara nobilis
Ara severus
Ara chloroptera
Primolius auricollis
Aratinga rubritorquis
Psittacara erythrogenys
Aratinga acuticaudata acuticaudata
Aratinga pertinax pertinax
Psittacara leucophthalmus
Aratinga solstitialis
Aratinga mitrata mitrata
Aratinga aurea
Aratinga auricapilla
Cacatua alba
Cacatua galerita galerita
Poicephalus senegalus
Psittacus erithacus erithacus
Poicephalus meyeri

Skupina EU/C
Andulka vlnkovaná

Melopsittacus undulatus
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Stav chovaných papoušků v roce 2015
Český název
(latinský název)
Ara arakanga středoamerický
(Ara m. cyanopterus)
Ara červenouchý
(Ara rubrogenys)
Ara marakána
(Primolius maracana)
Amazoňan kubánský
(Amazona leucocephala)
Kakadu žlutolící sulaweský
(Cacatua sulphurea sulphurea)
Amazoňan nádherný
(Amazona pretrei)
Amazoňan tukumanský
(Amazona tukumana)
Amazoňan velký
(Amazona oratrix)
Amazoňan jamajský
(Amazona collaria)
Amazoňan modročelý
(Amazona aestiva)
Amazoňan žlutohl. panamský
(Amazona ochrocephala panama)
Amazónek černotemenný
(Pionites melanocephala)
Amazónek bělobřichý
(Pionites leucogaster)
Ara ararauna
(Ara ararauna)
Ara zelenokřídlý
(Ara chloroptera)
Ara žlutokrký
(Primolius auricollis)

Stav
1. 1. 2015

Nákup

Narození

Prodej

Úhyn

4

Stav
31. 12. 2015
4

3

1

2

7

7

1

1

4

4

1

1

2

1

1

2

2

2

1

7

2

3
3

6

1
1

1
3

4

6

17

17

6

6

4

4

6

4
2

4
4

Aratinga červenohrdlý
(Aratinga rubritorquis)

9

Aratinga dlouhoocasý brazilský
(Aratinga acuticaudata acuticaudata)

2

2

Aratinga hnědohrdlý antilský
(Aratinga pertinax pertinax)

6

2

Aratinga škraboškový
(Aratinga mitrata mitrata)

10

6
4

7

5

8
1

3

8

5

11

2

6

6

Český název
(latinský název)
Aratinga zlatočelý
(Aratinga aurea)
Aratinga zlatohlavý
(Aratinga auricapilla)
Aratinga sluneční
(Aratinga solstitialis)
Kakadu bílý
(Cacatua alba)
Kakadu žlutočečelatý velký
(Cacatua galerita galerita)
Papoušek senegalský
(Poicephalus senegalus)
Papoušek šedý
(Psittacus erithacus erithacus)
Papoušek žlutotemenný
(Poicephalus meyeri)
Amazónek modrohlavý
(Pionus menstruus)
Amazónek bronzovokřídlý
(Pionus chalcopterus)
Amazónek běločelý
(Pionus senilis)
Amazónek šupinkový
(Pionus maximiliani)
Aratinga červenolící
(Psittacara erythrogenys)
Aratinga kropenatý
(Psittacara leucophthalmus)
Ara červenoramenný
(Diopsittaca nobilis)
Ara šedolící
(Ara couloni)
Ara malý
(Ara severus)
Ara vojenský mexický
(Ara militaris mexicanus)
Amazoňan zelenolící
(Amazona viridigenalis)
Amazoňan modrobradý
(Amazona festiva)
Andulka vlnkovaná
(Melopsittacus undulatus)
Celkem

Stav
1. 1. 2015

Nákup

3

Prodej

3

1

5

1

6

7
9

Úhyn

Stav
31. 12. 2015

Narození

1

10

4

4

1

1

6
3

3

3

6

2

5

2

2

0

4

4

0

2

2

0

2

2

0

2

2

0

3

3

0

2

2

0

4

4

0

2

2

0

4

4

0

2

2

0

2

2

0

4

4

0

23

114

74

8

41

46

1

22

2

181

Chovatelská činnost, veterinární péče
Chovatelskou sezonu roku 2015 možno hodnotit jako úspěšnou. Prvními odchovy roku byli
již tradičně amazónci, aratingy a ary ararauny.
Od každého uvedeného rodu papoušků vždy zahnízdí jeden pár na přelomu roku, tedy prosinec–leden. Samička amazónka bělobřichého (Pionites leucogaster) snesla první vejce
20. prosince, celkem čtyři vejce. Vylíhla se dvě mláďata, dvě vejce byla neoplozená.
U arating hnědohrdlých (Eupsittacula p. pertinax) snesla samička první vejce zhruba ve stejném termínu jako u amazónků. Celkem nanesla pět vajec, čtyři byla oplozená a vylíhla se
čtyři mláďata.
Ary ararauny (Ara ararauna) zahnízdily již v polovině prosince a začátkem ledna měly dvě
mláďata.
V jarních měsících postupně zahnízdily všechny chovuschopné páry.
Co se týká amazónků bělobřichých (P. leucogaster), během roku 2015 se podařilo od tří párů
odchovat celkem 17 mláďat. Aratingy hnědohrdlé (E. pertinax pertinax) odchovaly 2x po
čtyřech mláďatech. Z dalších druhů arating zahnízdily a úspěšné odchovaly mláďata aratingy škraboškové (P. mitratus) – dvě mláďata a aratingy zlatočelé (E. aurea) – tři mláďata.
Ary ararauny odchovaly čtyři mladé v loňském roce a z afrických druhů papoušků odchovaly tři mláďata papoušci senegalští (Poicephalus senegalus). Celkem bylo v papouščí zoo
v roce 2015 odchováno 41 mláďat, což je oproti roku minulému nárůst o 50 %.
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V roce 2015 se podařilo rozšířit chov papoušků jednak o nové druhy nebo rozšířit již stávající
chov. U téměř většiny papoušků je snaha chovat minimálně 2 páry od druhu.
Rody amazónků byly rozšířeny o čtyři nové druhy. Ke třem párům amazónků bělobřichých
a ke dvěma párům amazónků černotemenných přibyly další čtyři druhy. Amazónek běločelý
(Pionus senilis) – pořízen již starší pár, amazónek bronzovokřídlý (Pionus chalcopterus) – nově
sestavený mladý pár, amazónek modrohlavý (Pionus menstruus) – 2 páry – jedinci ve stáří
6–12 měsíců. Posledním amazónkem, který rozšířil chov těchto krásných papoušků, je pár
amazónků šupinkových (Pionus maximiliani).
Dalším rodem papoušků jsou aratingy, které pan Škrhák chová více jak 30 let. V současné
době přibyly ke stávajícím sedmi druhům další dva. Jsou to aratingy červenolící (Psittacara
erythrogenys) a aratinga kropenatý (Psittacara leucophtalmus).
Také u arů došlo k navýšení počtu jedinců a také nových druhů. Zejména u malých druhů
přibyly nové druhy: ary červenoramenné (Diopsittaca nobilis) – celkem dva páry – jedná se
o nejmenší ary na světě. Dále pak ary malé (Ara severus) – také dva páry a ary šedolící – horské (Ara couloni) – tříletý pár uvolněný z chovatelských rezerv Loro parku na Tenerife. U arů
žlutokrkých (Primolius auricollis) byly sestaveny další dva nové páry.
Kolekci velkých druhů arů rozšířily ary vojenské mexické (Ara militaris mexicanus) – jeden pár.
V roce 2015 byl uveden do provozu pavilon amazoňanů. Byl zaplněn jen z části, a to jednotlivými druhy již stávajících párů, ale byly pořízeny také nové druhy. Z pražské zoo byla přivezena samička amazoňana jamajského (Amazona collaria) k již tříletým samečkům a také
pár amazoňanů modrobradých (Amazona festiva) a jedna samička tohoto druhu. Během
roku se podařilo k této samičce získat partnera. Stejně tak jsme doplnili na pár amazoňany
nádherné (Amazona pretrei). Do nového pavilonu také přibyl úplně nový druh, a to pár ama-
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zoňanů zelenolících (Amazona viridigenalis), kteří jsou
zařazeni do skupiny A Cites. Rovněž tito papoušci
byli získáni z chovatelských rezerv Loro parku.
Na podzim roku 2015 daroval do zoo pan Zemánek
z Brna, dlouholetým chovatelem papoušků, přírodní
zelené andulky po rodičích z Austrálie, celkem
v počtu 23 kusů. Zatím byly umístěny do zázemí zoo,
v expozici budou v létě 2016, jakmile budou vybudovány vhodné voliéry pro tento druh papoušků.
Novým papouškům, kteří přicházejí do zoo, je odebírána krev na určení pohlaví a provedena základní vyšetření. Veterinární péči v zoo zajišťuje MVDr. Veronika
Grymová z Veterinární kliniky Avetum se sídlem
v Brně. Všem papouškům je minimálně jednou ročně
odebírán trus na vyšetření bakterioskopické a koprologické.

Chov ohrožených druhů papoušků,
ekologie a vzdělávání
V papouščí zoo je chováno celkem 11 druhů papoušků, kteří jsou dle CITES zařazeni do skupiny EU/A. Všichni papoušci zařazeni do této skupiny, mají „Registrační list“ i „Potvrzení“ –
(EU). Odchovaná mláďata jsou řádně přihlašována na odboru životního prostředí v Brně,
stejně tak převody těchto zvířat.

Jednotlivé expozice v zoo jsou opatřeny informačními tabulkami, včetně zařazení dle CITES. Na
přehledných tabulích v areálu zoo i v Centru ekologické výchovy jsou pak informace podrobnější.
11

Rozvoj zoo
Začátkem roku 2015 byl ještě dokončován mobiliář na novém parkovišti a poté zastřešený vstup
do zoo. Největší a nejnáročnější investicí bylo dokončení rekonstrukce stávající budovy, která bude
sloužit jen pro amazoňany. Pavilon byl slavnostně
otevřen v červnu 2015. Zatím expozice s amazoňany zaujímají více jak polovinu, ve zbývající části
jsou dočasně umístěni mladí odchovaní papoušci
z minulého roku, převážně aratingy.

Pro deset párů přírodních zelených andulek bude během léta 2016 postavena jedna voliéra
v dětském koutku a vedle pak ještě další voliéra pro andulky barevné, aby návštěvníci mohli
porovnat rozdíly mezi těmito papoušky – ať už co se týká barvy, ale hlavně jejich velikosti.
Dále bylo zahájeno jednání se členy česko-slovenského klubu Forpus – chovateli papoušíčků,
ohledně zajištění dvou druhů těchto nejmenších papoušků. Oba páry budou umístěny v těsné
blízkosti velkých arů zelenokřídlých. Zase pro návštěvníky by byl představen jeden z největšího
druhu papoušků a jeden z nejmenších druhů papoušků na světě. K předání papoušíků by mělo
dojít v dubnu 2016 na výroční schůzi Forpus klubu, která se bude konat v Papouščí zoo v Bošovicích.
Na přelomu roku 2014/2015 přijala zoo stážistku na pozici ošetřovatelka zvířat. Stáž trvala
dva a půl měsíce a byla zajišťována Fondem dalšího vzdělávání v Praze. Po úspěšném ukončení byla stážistka přijata do trvalého pracovního poměru.
12

Adopce a sponzorství
Celoročně byla zoo podporována jednotlivci, kolektivy, ale také např. obcí Bošovice. Všem sponzorům patří poděkování. V roce 2015 zoo podpořili:
Thermoservis s.r.o., Brno
Stavebniny Prima, Brno
Obec Bošovice
Svados, Hustopeče
Mohalls, Hustopeče
Prostavby a.s., Otnice
Versele-Laga, Velká Bíteš
Agape, Brno
Dana Navrátilová, Brno

Pavla Světlíková, Brno
Luděk Juřina, Brno-Modřice
Pavel Kruliš, Červené Janovice
Daniel Pavelka, Tvarožná
Pavla Chvojová, Trutnov (Agape Brno)
Alice Jemelková s rodinou, Brno
Michaela Dubšíková, Ostrava-Dubina
Evička a Aničky Pláteníkovy, Velké Pavlovice
Jana Hlaváčková, Praha

Setkání sponzorů se konalo 13. června 2015 u příležitosti otevření pavilonu amazoňanů
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Akce konané v zoo během roku 2015
Papouščí zoo v Bošovicích má
sezonní otevírací dobu. Otevřeno je vždy od 1. března až
do 17. listopadu.
První akcí v roce, ještě před
zahájením sezony, je každoročně cestopisná přednáška
slavkovské cestovatelky Mgr.
Šárky Navrátilové. Tentokrát
jsme zavítali na ostrov Tanna.
Zajímavé a velmi poutavé vyprávění si přišly v pátek 6.
února poslechnout děti místní
základní školy, v sobotu v podvečer pak byla přednáška určena dospělým.
Již tradičně je zahájení sezony v zoo spojeno s jarní výstavou velikonočních kraslic a dekorací.
Ne jinak tomu bylo i v roce 2015. Výstava byla prodejní a také byla spojena s ukázkou résování – zdobení kraslic. Přítomní návštěvníci si mohli sami vyzkoušet tuto zajímavou techniku.

1. duben je dnem ptactva a v tento den mají nositelé ptačího jména vstup do zoo zdarma. (Nositelé příjmení Papoušek – Papoušková mají vstup
celoročně zdarma.)
Během roku se konají v zoo velmi žádané komentované prohlídky. Většinou je tomu tak v jarních
a potom v podzimních měsících. Návštěvníci
chodí po zoo s průvodcem, mohou si nakrmit
velké ary ořechy a ovocem, podívají se do zázemí,
zejména ubikací papoušků.
15

Na květen a červen byla připravena výstava motýlů jižní Moravy. Tato byla doplněna exponáty začínajícího mladého entomologa Davida Pařila z Brna, žáka 1. třídy základní školy.
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Největší událostí bylo slavnostní
otevření pavilonu amazoňanů
spojené se setkáním sponzorů.
Tato akce proběhla 13. 6. 2015
za účasti asi čtyř set hostů.
U slavnostního přestřižení pásky
byli kromě majitelů zoo, starosta
obce pan Matyáš a kmotr papouška ary ararauny z roku
2012, bývalý brněnský fotbalista
Petr Švancara. Občerstvení na
této akci zajistil hotel Voroněž,
Slavkovský pivovar, víno Pavlovín, káva Carraro. Pro zájemce
o projížďku obcí bylo přichystáno koňské spřežení a kočár. Hudební produkci zajistila skupina
Výlet ze Slavkova u Brna.
Čas prázdnin patří dětem i u nás v zoo. Děti
ve věku 8–15 let se mohou na jeden den stát
ošetřovatelem papoušků. Tráví celý den
s ošetřovatelem a mezi papoušky – příprava
krmení, ranní krmení papoušků, čištění expozic, výměna bidel, kontrola hnízdních budek
a jiné práce vhodné pro určitý věk dítěte – vše
formou hry.

Poslední akcí, která byla pro návštěvníky zoo
připravena, byla výstava dekorativní a užitkové keramiky.
Návštěvnická sezona byla v roce 2015 ukončena 17. listopadu.
Poslední akcí v zoo je předvánoční krmení papoušků poslední víkend před Štědrým dnem.
Tuto akci navštěvují nejvíce rodiny s dětmi,
které si samy připraví ovoce pro papoušky
a samy je mohou nakrmit. Každého čeká
malé občerstvení a dáreček.
17

Kromě výše uvedených akcí v zoo se účastníme
také chovatelských setkání. V roce 2015 to bylo setkání chovatelů papoušků v Kozovazech, s řadou zajímavých přednášek. Zde byla také pokřtěna nová
publikace světoznámého chovatele papoušků Tonyho Silvy, který již poněkolikáté navštívil zoo v Bošovicích.
Dále pak setkání zoologů a ošetřovatelů českých
a slovenských zoologických zahrad v zoo Hodonín,
kde měla zoo svou prezentaci. Na závěr tohoto setkání zavítali všichni zúčastnění do papouščí zoo.
Podzimního semináře časopisu Papoušci se zoo také
zúčastnila.
Papouščí zoologická zahrada pravidelně přispívá
svými články a fotografiemi do odborných časopisů.
Kromě stážistky z Fondu dalšího vzdělávání, absolvovala v zoo týdenní praxi studentka z Veterinární
a farmaceutické univerzity v Brně, zabývající se životem papoušků v lidské péči. Zoo také navštívili
studenti Mendelovy univerzity v rámci svých cvičení
– výživa papoušků.

Propagace zoo
Papouščí zoo se během roku účastní různých propagačních akcí: propagace nejen zoo, ale
i obce Bošovice na miniveletrhu cestovního ruchu v Uherském Hradišti, na brněnských veletrzích a výstavách, na Exotě Olomouc a jiných setkáních.
K propagaci je také
využíván autobus
a originální propagační stánek zoo,
na jehož realizaci se
finančním příspěvkem podílela obec
Bošovice.
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Partneři

Obec Bošovice

Cestovní kancelář, autobusová doprava

Kalendář akcí

2016

ÚNOR
13. února

BESEDA. Povídání o výšlapu na nejvyšší africkou
horu Kilimanjaro, o národních parcích Tanzanie
a zajímavosti o životě tamních obyvatel přednáší
cestovatelka Šárka Navrátilová. Začátek v 17 h.,
malé občerstvení zajištěno. Vstupné dobrovolné.
Pro děti ZŠ v pátek 12. února ve 14 hodin

BŘEZEN
1. března

ZAHÁJENÍ SEZONY 2016. Otevřeno denně
od 10 do 17 h., od dubna do 18 hodin.
Otevřeno denně včetně sobot, nedělí i svátků
5. března–5. dubna VELIKONOČNÍ VÝSTAVA. Tradiční
výstava velikonočních kraslic, pomlázek a háčkovaných dekorací. K vidění bude více jak 15 druhů
kraslic. Výstava je prodejní
18. března
NÁVŠTĚVA ZAHRANIČNÍCH CHOVATELŮ.
Zoo navštíví chovatelé z Indie v čele s nejznámějším indickým chovatelem Anilem Gargem a světoznámý chovatel a publicista Tony Silva z USA,
kterému bude slavnostně odhalen panel o jeho
chovatelské činnosti. 20. března pak navštíví zoo
kurátor ptáků z Loro Parque na Tenerife Juan
Cornejo. Všichni budou také přednášet na V.I.P.
setkání chovatelů v Kozovazech (19. 3. 2016)
DUBEN
1. dubna
17. dubna

MEZINÁRODNÍ DEN PTACTVA. Návštěvníci
s ptačím jménem mají tento den vstup do zoo zdarma
KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY. Ve 14, 15 a v 16 h.

KVĚTEN
1.–31. května VÝSTAVA VITRÁŽÍ pod názvem Kouzlo skla.
Prodejní výstava tradiční české firmy Hlavenka
ČERVEN
1. června
MDD – děti mají tento den vstup do zoo zdarma
5.–20. června VÝSTAVA MÝDLA nazvaná Voňavá krása.
Ruční výroba glycerínového mýdla, tradičních
tvarů i zvláštních ornamentů. Výstava je prodejní.
26. června
VERNISÁŽ VÝSTAVY OBRAZŮ SVĚT ZVÍŘAT
očima výtvarnice Mgr. Jitky Bednářové-Smíškové.
Slavnostní zahájení výstavy ve 14 hodin

26. června–20. srpna VÝSTAVA OBRAZŮ SVĚT ZVÍŘAT
očima výtvarnice Mgr. Jitky Bednářové-Smíškové.
Olej na plátně a perokresba. Výstava je prodejní
30. června
ODMĚNA ZA VYSVĚDČENÍ. Děti se samými
jedničkami na vysvědčení mají tento den vstup
do zoo zdarma a malý dárek k tomu
ČERVENEC
26. června–20. srpna VÝSTAVA OBRAZŮ SVĚT ZVÍŘAT
30. července Zahradní slavnost k 5. výročí otevření
Papouščí zoo (1. 8. 2011). Program
a občerstvení zajištěno
SRPEN
26. června–20. srpna VÝSTAVA OBRAZŮ SVĚT ZVÍŘAT
ČERVENEC, SRPEN
OŠETŘOVATELEM V ZOO. Během letních prázdnin probíhá v Papouščí zoo akce Ošetřovatelem
v zoo, která je určena dětem od 7 do 15 let.
Přihlášky se přijímají od dubna 2016
ZÁŘÍ
1. září–20. října VÝSTAVA S VŮNÍ MEDU. Svou dlouholetou
činnost v oboru včelařství představí pan Miroslav
Sedláček z Bučovic. K vidění budou převážně včelí
produkty a výrobky z nich – med, medovina,
perníčky, svíčky a jiné. Výstava bude doplněna
výrobky ze dřeva. Obě výstavy jsou prodejní
KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY. Ve 14, 15 a 16 h.
18. září
ŘÍJEN
7.–9. října

ZOO NA EXOTĚ. Účast zoo na mezinárodní
výstavě Exota Olomouc – propagační stánek.
V uvedených dnech provoz zoo nepřerušen

LISTOPAD
Dle počasí bude zoo otevřena až do 17. listopadu
PROSINEC
17. a 18. prosince PŘEDVÁNOČNÍ KRMENÍ PAPOUŠKŮ
od 13 do 17 hodin. Občerstvení zajištěno
Změna programu vyhrazena.

OT E V Í R AC Í D O BA

Papouščí zoologická zahrada Bošovice
Lipová 57–58, 683 55 Bošovice
tel.: 777 169 005

www.papouscizoo.cz

Leden, únor:
Březen:
Duben–září:
Říjen–17. listopad:
18. listopad–prosinec:

zavřeno
denně 10–17 hod.
denně 10–18 hod.
denně 10–17 hod.
zavřeno

