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Základní informace o zoo, ekonomické údaje
Sídlo zoo
Lipová 57–58
683 54 Bošovice

IČ: 64447596
DIČ: CZ6356080720

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 90 Kč
Děti od 3 do 15 let 60 Kč
Studenti 60 Kč
Senioři nad 65 let 60 Kč

Slevy vstupného
• Držitelé rodinných pasů mají celoroční slevu na vstupné ve výši 10 % a v době od 1. do 15. 10.

mohou uplatnit slevu 50 % po předložení slevového kuponu, který lze získat v katalogu.
• Po předložení vstupenky ze zámku ve Slavkově u Brna, je možné na pokladně v zoo získat

slevu 10, 20 nebo 50 Kč.

Základní ekonomické údaje
Příjmy: 1 698 653 Kč
Výdaje: 1 626 610 Kč
Hmotný majetek

k 31. 12. 2016: 5 786 319 Kč

V roce 2016 navštívilo Papouščí zoologickou
zahradu v Bošovicích 24 424 návštěvníků.

Dotace
V roce 2016 zoologická zahrada získala od obce Bošovice peněžní prostředky ve výši 20 000 Kč.
Tato částka byla využita na pořízení propagačního stánku zoo.

Druhou dotací bylo poskytnutí dotace Ministerstvem životního prostředí z programu „Příspě-
vek zoologickým zahradám“. Výše poskytnuté dotace 90 574 Kč, a to na úhradu vynalože-
ných nákladů na nákup krmiva pro papoušky.

Otevírací doba
leden–únor zavřeno
březen 10–17 hodin
duben–září 10–18 hodin
říjen–17. listopad 10–17 hodin
18. listopad–konec roku zavřeno

ZTP 60 Kč
ZTP/P (+ doprovod zdarma) 60 Kč
Rodinné vstupné (2 dospělí + 2–3 děti) 240 Kč
Děti do 3 let zdarma
Fotografování 50 Kč
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Skupina EU/A
Amazoňan nádherný Amazona pretrei
Amazoňan kubánský Amazona leucocephala
Amazoňan tukumanský Amazona tucumana
Amazoňan zelenolící Amazona viridigenalis
Amazoňan velký Amazona oratrix
Ara arakanga středoamerický Ara macao cyanopterus
Ara červenouchý Ara rubrogenys
Ara kaninda Ara glaucogularis
Ara marakána Primolius maracana
Ara šedolící Primolius couloni
Ara vojenský mexický Ara militaris mexicanus
Kakadu žlutolící sulaweský Cacatua sulphurea sulphurea

Skupina EU/B
Amazoňan jamajský Amazona collaria
Amazoňan modročelý Amazona aestiva
Amazoňan modrobradý Amazona festiva
Amazoňan žlutohlavý panamský Amazona ochrocephala panama
Amazónek bělobřichý Pionites leucogaster
Amazónek běločelý Pionus senilis
Amazónek bronzovokřídlý Pionus chalcopterus
Amazónek černotemenný Pionites melanocephala
Amazónek modrohlavý Pionus menstruus
Amazónek šupinkový  Pionus maximiliani
Ara ararauna Ara ararauna
Ara červenoramenný Ara nobilis
Ara malý Ara severus
Ara zelenokřídlý Ara chloroptera
Ara žlutokrký Primolius auricollis
Aratinga červenohrdlý Psittacara rubritorquis
Aratinga červenolící Psittacara erythrogenys
Aratinga dlouhoocasý brazilský Psittacara acuticaudata acuticaudata
Aratinga hnědohrdlý Eupsittacula pertinax
Aratinga kropenatý Psittacara leucophthalmus
Aratinga oranžovočelý Eupsittacula canicularis
Aratinga sluneční Aratinga solstitialis
Aratinga škraboškový Psittacara mitratus
Aratinga zlatočelý Eupsittacula aurea
Aratinga zlatohlavý Aratinga auricapilla
Kakadu bílý Cacatua alba
Kakadu žlutočečelatý velký Cacatua galerita galerita
Papoušek senegalský Poicephalus senegalus

Chované druhy papoušků dle kategorie ochrany
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Papoušek šedý žako Psittacus erithacus erithacus
Papoušek žlutotemenný Poicephalus meyeri
Papoušíček brýlatý Forpus conspicillatus
Papoušíček vrabčí Forpus passerinus
Papoušíček žlutolící Forpus xanthops

Skupina EU/C
Andulka vlnkovaná Melopsittacus undulatus – přírodní
Andulka vlnkovaná Melopsittacus undulatus – mutace
Korela chocholatá Nymphicus hollandicus – přírodní
Korela chocholatá Nymphicus hollandicus – mutace

Stav chovaných papoušků v roce 2016
Český název Stav

Příchod Narození Odchod Úhyn
Stav

(latinský název) 1. 1. 2016 31. 12. 2016

Amazoňan nádherný 2 2(Amazona pretrei)
Amazoňan kubánský 1 1(Amazona leucocephala)
Amazoňan tukumanský 1 1(Amazona tukumana)
Amazoňan zelenolící 2 2(Amazona viridigenalis)
Amazoňan velký 2 2(Amazona oratrix)
Ara arakanga středoamerický 4 4(Ara macao cyanopterus)
Ara červenouchý 2 2 4(Ara rubrogenys)



8

Ara kaninda 0 2 2(Ara glaucogularis)
Ara marakána 7 6 5 8(Primolius maracana)
Ara šedolící 2 2(Primoulius couloni)
Ara vojenský mexický 2 2 4(Ara militaris mexicanus)
Kakadu žlutolící sulaweský 4 4(Cacatua sulphurea sulphurea)
Amazoňan jamajský 3 3(Amazona collaria)
Amazoňan modročelý 6 2 2 6(Amazona aestiva)
Amazoňan modrobradý 4 4(Amazona festiva)
Amazoňan žlutohl. panamský 1 1 2(Amazona ochrocephala panama)
Amazónek bělobřichý 6 14 14 6(Pionites leucogaster)
Amazónek běločelý 2 5 5 2(Pionus senilis)
Amazónek bronzovokřídlý 2 2(Pionus chalcopterus)
Amazónek černotemenný 4 4(Pionites melanocephala)
Amazónek modrohlavý 4 4(Pionus menstruus)
Amazónek šupinkový 2 2(Pionus maximiliani)

Ara ararauna 6 2 2 6(Ara ararauna)
Ara červenoramenný 4 4(Diopsittaca nobilis)
Ara malý 4 4(Ara severus)
Ara zelenokřídlý 4 4(Ara chloroptera)
Ara žlutokrký 6 6(Primolius auricollis)
Aratinga červenohrdlý 8 2 2 8(Psittacara rubritorquis)
Aratinga červenolící 3 3(Psittacara erythrogenys)

Český název Stav
Příchod Narození Odchod Úhyn

Stav
(latinský název) 1. 1. 2016 31. 12. 2016
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Aratinga dlouhoocasý 3 1 4(Psittacara acuticaudatus)

Aratinga hnědohrdlý 11 5 6(Eupsittacula pertinax)

Aratinga kropenatý 2 2 4(Psittacara leucophthalmus)

Aratinga oranžovočelý 0 2 2(Eupsittacula canicularis)

Aratinga sluneční 10 3 7(Aratinga solstitialis)

Aratinga škraboškový 6 4 2 8(Psittacara mitratus)

Aratinga zlatočelý 5 1 2 4(Aratinga aurea)

Aratinga zlatohlavý 6 2 2 1 5(Aratinga auricapilla)

Kakadu bílý 4 1 5(Cacatua alba)

Kakadu žlutočečelatý velký 1 1(Cacatua galerita galerita)

Papoušek senegalský 6 6 6 6(Poicephalus senegalus)

Papoušek šedý žako 5 2 2 5(Psittacus erithacus erithacus)
Papoušek žlutotemenný 2 2(Poicephalus meyeri)
Papoušíček brýlatý 0 2 6 5 3
(Forpus conspicillatus)
Papoušíček vrabčí 0 2 2
(Forpus passerinus)
Papoušíček žlutolící 0 2 2(Forpus xanthops)

Andulka vlnkovaná – přírodní 22 12 20 1 13(Melopsittacus undulatus)
Andulka vlnkovaná – mutace 0 6 6(Melopsittacus undulatus)
Korela chocholatá – přírodní 0 2 2(Nymphicus hollandicus)
Korela chocholatá – mutace 0 2 2(Nymphicus hollandicus)

Celkem 181 32 61 77 2 195

Český název Stav
Příchod Narození Odchod Úhyn

Stav
(latinský název) 1. 1. 2016 31. 12. 2016
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Chovatelská činnost
Chovatelská sezona v Papouščí zoo začala jako vždy na přelomu roku, kdy začínají již během
listopadu a prosince hnízdit africké druhy papoušků. Je nutné v podzimních měsících připravit
hnízdní budky, opatřit je výstelkou a patřičně zvlhčovat, aby došlo k úspěšnému hnízdění –
vylíhnutí mláďat. První snůšky u papoušků senegalských (Poicephalus senegalus) a papoušků
šedých – žaků (Psittacus erithacus erithacus) byly zjištěny na počátku prosince a v prvních
dnech roku 2016 se začala líhnout první mláďata. Vylíhlo se celkem 6 mláďat u papoušků
 senegalských, u žaků 2 mláďata – jedno vejce bylo neoplozené.
Také u jihoamerických papoušků dochází každoročně k několika snůškám. Je nutné rovněž
počítat s brzkou přípravou hnízdních kmenů a se zvýšením teploty v zimních ubikacích.  Prvním
takovýmto párem jsou amazónci bělobřiší (Pionus leucogaster). V kolekci amazónků jsou cel-
kem tři páry tohoto druhu všechny chovuschopné. Celkem bylo v roce 2016 odchováno
14 kusů amazónků bělobřichých.
Dalším odchovaným druhem amazónka byli amazónci běločelí (Pionus senilis) – celkem 5 mlá-
ďat od tohoto páru.
Také u arating se podařilo několik odchovů. Pár arating červenohrdlých (Psittacara rubritor-
quis) odchoval úspěšně 2 mláďata a aratingy škraboškové (Psittacara mitratus) odchovaly do-
konce 4 mláďata.
Z malých druhů arů byly odchovány ary marakány (Primolius maracana) – celkem 6 mláďat
ve třech snůškách. U velkých druhů arů je populace zvířat stále ještě mladá, pohlavní dospě-
losti dosáhne velká část jedinců během následujících dvou, popřípadě tří let.
Pravidelně odchovává jeden pár arů araraun (Ara ararauna), v tomto roce zahnízdily pouze
jednou až v jarních měsících a úspěšně odchovaly dvě mláďata.
Obdobná situace je také u amazoňanů, kdy byla získána mladá zvířata do nového pavilonu
amazoňanů. Odchov byl zaznamenán pouze u jednoho páru amazoňanů modročelých
 (Amazona aestiva) – byla odchována dvě mláďata.
U nového druhu – papoušíčků brýlatých (Forpus conspicillatus) se podařil unikátní odchov
hned 6 mláďat.
Posledními odchovanými papoušky v roce 2016 byly andulky vlnkované (Melopsittacus
 undulatus) – přírodní australští jedinci, v počtu 12 kusů.
V roce 2016 bylo v zoo odchováno celkem 61 mláďat, což je oproti roku 2015 nárůst o 50 % –
bylo odchováno 41 kusů mláďat – v roce 2014 to bylo 27 mláďat.
Papouščí zoologická zahrada začínala se stavem asi 100 kusů papoušků v 19 druzích. Kon-
cepce rozvoje a chovu byla stanovena následovně. V prvním pavilonu jihoamerických papou-
šků našla své místo kolekce amazónků a arating, dále malé, střední a velké druhy arů.
Australští papoušci – kakaduové a africké druhy papoušků zaujímají zatím zadní část v tomto
pavilonu, ale do budoucna budou i pro tyto druhy vybudovány samostatné pavilony. Pro
amazoňany byl v roce 2015 zrekonstruován nový pavilon čítající 20 expozic včetně zázemí. 
Postupně byly získávány do chovu nové a nové druhy a každý rok mohli návštěvníci pozorovat
několik nových druhů papoušků. Největší nárůst byl zaznamenán na přelomu roku 2015
a 2016, kdy se zoo mohla pochlubit hned 12 novými druhy papoušků. Celkem se tak stav cho-
vaných papoušků vyšplhal skoro ke 200 ve 45 druzích.
U amazónků byl rozšířen chov o amazónky bronzovokřídlé (Pionus chalcopterus), amazónky
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modrohlavé (Pionus menstruus) – 2 páry, amazónky šupinkové (Pionus maximiliani) a ama-
zónky běločelé (Pionus senilis). U posledního zmíněného druhu byl ještě v témže roce zazna-
menán úspěšný odchov, a to 5 mláďat.
Kolekce arating byla doplněna v pořadí desátým druhem, a to malými aratingami oranžovo-
čelými (Eupsittacula canicularis). Počet kusů byl navýšen již u chovaných druhů a to u arating
zlatohlavých (Aratinga auricapilla) – 2 samičky byly získány ze zoo Ostrava a chov arating
kropenatých (Psittacara leucophthalmus) byl posílen o další pár.
Velké druhy arů mají své expozice v hlavním pavilonu a kolekce čítá 5 druhů. V pořadí šestým
se v roce 2016 stal pár arů kanind (Ara glaucogularis) – dvouletý pár odchovaný v Loro Parku
na Tenerife.
V zoo je asi 90 % druhů ptáků chováno vždy minimálně po dvou párech. Na dva páry byly
také doplněny ary červenouché (Ara rubrogenys) – 1 kus rovněž z odchovů v Loro Parku, druhý
kus od chovatele z Česka a další pár arů vojenských mexických (Ara militaris mexicanus).
V roce 2016 byl také uskutečněn záměr, rozšířit chov o jedny z nejmenších papoušků na světě,
a to o papoušíčky (Forpus). Byla navázána velmi úspěšná spolupráce s chovateli Forpus klubu,
klubu československých chovatelů papoušíčků. Tento klub byl založen v roce 2010 a čítá asi
třicítku členů. V březnu 2016 poskytla Papouščí zoo v Bošovicích zázemí pro konání výroční
členské schůze, na které byla zoo slavnostně přijata za čestného člena Forpus klubu. Dále čle-
nové klubu věnovali Papouščí zoo 2 páry papoušíčků – papoušíčky brýlaté (Forpus conspicil-
latus) a papoušíčky vrabčí (Forpus passerinus).
Pro tyto papoušky byly připraveny speciální závěsné expozice, a to hned v těsné blízkosti vel-
kých arů zelenokřídlých, což je druhý největší papoušek na světě. Návštěvníci v zoo tak mohou
vedle sebe pozorovat a porovnávat jednoho z nejmenších a největších papoušků na světě.
Posledními papoušky, kteří rozšířili chov byly andulky vlnkované (Melopsittacus undulatus) –
mutace a korely chocholaté (Nymphicus hollandicus) – přírodní i mutace.
Andulky zelené – přírodní již byly v chovu od podzimu 2015. 
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Ohrožené druhy papoušků v zoo, ekologická výchova
V zoo je chováno celkem 12 druhů papoušků, kteří jsou dle CITES zařazeni do skupiny EU/A.
Papoušci jsou řádně označeni, evidováni, včetně jejich odchovů. Návštěvníkům slouží pře-
hledná informatika v celém areálu.
Během roku jsou pořádány komentované prohlídky, při kterých jsou návštěvníci seznamováni
se životem papoušků v jejich domovině, o jejich odchovech v zajetí a péči o ně. Centrum eko-
logické výchovy nabízí řadu nejnovějších publikací, týkajících se chovu papoušků.
Koncem roku byly zahájeny přípravné práce k realizaci naučné ornitologické stezky.

Veterinární péče, krmení a péče o papoušky
Veterinární činnost je zajišťována veterinární lékařkou MVDr. Veronikou Grymovou, specialist-
kou na exotické ptactvo. Papoušek, který přichází do zoo, je umístěn do izolace a podroben
základním vyšetřením. U všech papoušků je pak 2x ročně odebírán trus na koprologii.
Veškeré prostory u papoušků jsou pravidelně dezinfikovány včetně veškerého zázemí. Ke
 krmení jsou využívány směsi zrnin speciálně připravené pro každý druh papoušků, a to od
firmy Versele-Laga, Belgie. Jedná se o vysoce kvalitní krmiva, které využíváme již řadu let.
Kromě směsí zrnin jsou papouškům předkládány pelety, vaječné směsi, naklíčená semena
v době odchovů mláďat, dále ovoce a zelenina. Ovoce a zelenina je používána převážně v čer-
stvém stavu. Pro ary jsou nezbytné ořechy – pékanové, vlašské, lískové, mandloně a jiné.
Expozice venkovní i zimní ubikace jsou udržovány v čistotě a jsou vybaveny velkým množ-
stvím dřeva na okus, které je  pravidelně vyměňováno.
Od jara do podzimu probíhá pravidelné rosení papoušků, kterého hojně využívají.
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Rozvoj zoo
Během roku měli u malých i velkých návštěvníků obrovský úspěch papoušíčci a jejich spe -
ciální expozice. Zvláště pak papoušíčci brýlatí, kteří odchovali 6 mláďat, a tak mohli návštěv-
níci pozorovat celou rodinku pěkně pohromadě.
To nás vedlo k tomu, vybudovat na malém prostranství v zadní části pavilonu další zázemí
pro tyto papoušky. Jednání se členy Forpus klubu bylo naplánováno na konec roku, aby
v jarních měsících 2017 mohlo dojít k realizaci. Členové klubu přislíbili pomoc při zajištění
 jednotlivých druhů papoušíčků, zejména dovozem z Holandska.
Dalším úkolem bude postupné zaplňování jednotlivých expozic v pavilonu amazoňanů
 novými druhy.
V plánu je také oživit vodní plochu v pavilonu jihoamerických papoušků. Doposud toto jezírko
plnilo pouze okrasnou funkci, na novou návštěvnickou sezonu bychom chtěli vodu osadit
lekníny a dvěma druhy karasů.
V dětském koutku je nutné doplnit informační tabuli u expozic korel a andulek, opravit ohradu
pro kozlíky.
V následujícím roce bude zrealizována naučná ornitologická stezka, která vznikne za pomoci
ornitologa pana Jiřího Bartla z Rousínova.
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Setkání sponzorů konaná u příležitosti 5. výročí založení zoo v roce 2016 

Adopce a sponzorství
30. července 2016 se v zoo konala zahradní slavnost k 5. výročí otevření zoo spojená se setkáním
sponzorů a adoptivních rodičů papoušků. Akce se celkem zúčastnilo v průběhu celého dne
na 700 lidí. Všem sponzorům patří velké poděkování za pomoc a přízeň, kterou nám věnují.

Thermoservis s.r.o., Brno
Italinox, spol. s r.o.
Stavebniny Prima, Brno
Obec Bošovice
Svados, Hustopeče
Mohalls, Hustopeče
Prostavby, a.s., Otnice
Anidis, Velká Bíteš
Agape, Brno
TSR Czech republic, s.r.o., Praha
ZOO magazín, Praha

Slavkovský pivovar s.r.o.
Dana Navrátilová, Brno
Pavla Světlíková, Brno
Manželé Juřinovi, Brno-Modřice
Pavel Kruliš, Červené Janovice
Pavla Chvojová, Trutnov
Michaela Dubšíková, Ostrava-Dubina
Evička a Anička Pláteníkovy, Velké Pavlovice
Jana Hlaváčková, Praha
Ludmila a Daniel Königovi, Bošovice
František Urban, Brno
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Propagace zoo
Papouščí zoologická zahrada se pravidelně účastní chovatelských setkání a seminářů pořá-
daných po celé republice. K propagaci je využíván reklamní stánek, na jehož realizaci se
 finančně podílela také obec Bošovice.
Zoo se prezentovala na dětském dni na zámku ve Slavkově u Brna i s mluvícím papouškem
Kvídem (kakadu bílý) nebo například na akci pro děti i dospělé Dny Země v Kovozoo v Uher-
ském Hradišti.
Na podzim se zoo zúčastnila mezinárodní výstavy exotického ptactva v Olomouci, kde před-
stavila také své odchovy amazoňanů modročelých.
V Papouščí zoo se také natáčelo několik dětských pořadů pro ČT „déčko“.
Byla navázána spolupráce s vydavatelstvím cestovatelské knihy knihy Špalíček výletů.
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Akce pro návštěvníky v roce 2016
V únoru se v zoo konala první akce, a tou bylo povídání Mgr. Šárky Navrátilové o výšlapu na
nejvyšší africkou horu Kilimandžáro, o národních parcích Tanzanie a zajímavosti o životě
tamních obyvatel. Přednáška se uskutečnila v sobotu 13. února a pro děti místní základní
školy pak v pátek.
Návštěvnická sezona v zoo byla zahájena 1. března. Během roku je připravována řada zají-
mavých výstav. V březnu je to již tradiční jarní výstava velikonočních kraslic a dekorací. V po-
řadí druhou výstavou byly výrobky ze skla – vitráže s názvem Kouzlo skla. V květnu si mohli
návštěvníci prohlédnout ručně vyrobená glycerínová mýdla tradičních tvarů i zvláštních
 ornamentů. Vernisáží byla v červnu slavnostně zahájena výstava obrazů Svět zvířat malířky
Mgr. Jitky Bednářové-Smíškové, převážně se zvířecími motivy. V září a v říjnu představil svou
dlouholetou činnost v oboru včelařství pan Miroslav Sedláček z Bučovic. K vidění byly pře-
vážně včelí produkty a výrobky z nich – med, medovina, perníčky, svíčky a jiné.
Během roku se konají o víkendech komentované prohlídky, spojené s krmením papoušků.
Na Mezinárodní den ptactva mají nositelé ptačího jména, tento den, vstup do zoo zdarma.
Nositelé jména Papoušek – Papoušková, mají celoroční vstup zdarma.
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Akce převážně pro děti
Prvního června měly děti vstup do zoo zdarma, stejně tak v den vysvědčení se samými jed-
ničkami.
Letní měsíce, červenec a srpen pak patří v Papouščí zoo dětem. Je pro ně připravena akce
„Malý ošetřovatel“. Jedná se o jednodenní akci pro děti od 8 do 15 let. Děti připraví krmivo
pro papoušky, pak je nakrmí, vymění bidla v expozicích, zkusí si úklid voliér. Vše pod dohledem
ošetřovatele a hlavně formou hry a zábavy.
Poslední akcí na samém závěru roku je předvánoční krmení papoušků pro děti i dospělé.
 Krmení je připraveno vždy na poslední víkend před štědrým dnem. Děti si připraví ovoce,
 zeleninu a ořechy, nakrmí papoušky a pak posedí s rodiči u vánočního stromečku.
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Návštěvy v zoo
Během celého roku zavítalo do Papouščí zoo v Bošovicích téměř 25 tisíc návštěvníků. Byli to
jednotlivci, rodiny s dětmi, kluby turistů, seniorů, školky či školy. Další skupinou jsou chovatelé,
ať už z Česka nebo ze zahraničí.
V roce 2016 jsme měli čest přivítat asi dvacet chovatelů z Indie v čele s nejznámějším indic-
kých chovatelem Anilem Gargem. Společně s nimi přijel i světoznámý chovatel papoušků
a publicista Tony Silva z USA, kterému byl při této příležitosti slavnostně odhalen panel o jeho
chovatelské činnosti. Tony Silva navštívil zoo v Bošovicích již po několikáté a vždy byl velmi
spokojen. Je autorem knihy Průvodce chovem papoušků, která byla slavnostně pokřtěna na
VIP setkání chovatelů v Kozovozech dne 19. 3. 2016.
Jedním z přednášejích na semináři byl kromě Tonyho Silvy také kurátor Loro Parque Juan
Cornejo, který rovněž navštívil Papouščí zoo v Bošovicích.
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Papouščí zoologická zahrada Bošovice
Lipová 57–58, 683 55 Bošovice
tel.: 777 169 005
www.papouscizoo.cz

OTEVÍRACÍ  DOBA
Leden, únor: zavřeno
Březen: denně 10–17 hod.
Duben–září: denně 10–18 hod.
Říjen–19. listopad: denně 10–17 hod.
20. listopad–prosinec: zavřeno

Kalendář
akcí 2017

OTEVŘENO DO 19. LISTOPADU 2017

ÚNOR
18. února BESEDA

HOLANDSKO – KRÁLOVSTVÍ KVĚTIN
Vyprávění a obrázky z cest po Holandsku představí
Mgr. Eliška Rubešová. Začátek v 17 hodin, malé
 občerstvení zajištěno, vstupné dobrovolné. Pro děti
ZŠ Bošovice v pátek 17. února ve 14 hodin

BŘEZEN
1. března ZAHÁJENÍ SEZONY 2017

Otevřeno denně od 10 do 17 hodin, od dubna do
18 hodin včetně sobot, nedělí a všech svátků

5. března VELIKONOČNÍ VÝSTAVA
až 20. dubna Již tradiční jarní výstava velikonočních kraslic, deko-

rací, pomlázek a perníčků. Více jak 15 druhů technik
zdobení  kraslic. Výstava je prodejní.

DUBEN
1. dubna MEZINÁRODNÍ DEN PTACTVA

Návštěvníci s ptačím jménem mají tento den vstup
do zoo zdarma.

2. a 9. dubna ZDOBENÍ VELIKONOČNÍCH
 PERNÍČKŮ PRO DĚTI
od 13 hodin

do 20. dubna VÝSTAVA VELIKONOČNÍCH KRASLIC

KVĚTEN
V měsíci květnu bude zahájena venkovní stálá
 výstava ornitologa pana Jiřího Bartla z Rousínova –
přesný termín bude uveden na webu zoo.

14. května KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY
ve 14, v 15 a v 16 hodin.

20. května VÝSTAVA FIGUREK
až 20. června Z KUKUŘIČNÉHO ŠUSTÍ

Své výrobky představí paní Františka Snopková
z Uherského Hradiště, držitelka ocenění „Tradiční
 výrobek Slovácka“. Výstava je prodejní.

ČERVEN
10. června SETKÁNÍ SPONZORŮ
Do 20. června VÝSTAVA FIGUREK

Z KUKUŘIČNÉHO ŠUSTÍ
30. června ODMĚNA ZA VYSVĚDČENÍ

Děti se samými jedničkami na vysvědčení, mají
tento den vstup do zoo zdarma a sladkost
k tomu.

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
2017.

ZÁŘÍ
1. září VÝSTAVA TROPICKÝCH MOTÝLŮ

entomologa Bedřicha Malečka
a výstava  ornitologa Jiřího Bartla pod názvem
NAŠE PTACTVO

ŘÍJEN
1. října KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY

ve 14, 15 a 16 hodin.
Do 31. října VÝSTAVA TROPICKÝCH MOTÝLŮ

VÝSTAVA „NAŠE PTACTVO“

LISTOPAD
Dle počasí bude zoo otevřena do 19. listopadu

PROSINEC
16. a 17. prosince PŘEDVÁNOČNÍ KRMENÍ

PAPOUŠKŮ
Od 13 do 17 hodin. Občerstvení zajištěno.
Vstupné dobrovolné.

Změna programu vyhrazena.

až 31. října


