
Lesní klub při Zoo Brno – pokyny 

 

Kontaktní osoba pro všechny účastníky Lesního klubu je hlavní táborový vedoucí: 

pan Richard Zelinka 

zelinkarich@gmail.com 

mobil: +420 731 213 646 

Veškerá přání a dotazy směřujte prosím na pana Zelinku, je s dětmi celý den v kempu a dohlíží na 

instruktory jednotlivých stanovišť. 

 

Jak to u nás chodí 

Lesní klub při Zoo Brno je zaměřen na návrat dětí od počítačů do přírody. Budou zdolávat nejen trasy 

v areálu zoo, ale i terény mimo návštěvnické trasy (prostředí lesa). Počítejte, prosím, že v zápalu hry 

může dojít k drobným oděrkám na dětech i oblečení. Každé stanoviště tvoří velký stan se zpevněnou 

podlahou, umyvadlem, uzamykatelnými skříňkami, stoly a židlemi. Hygienické pomůcky (desinfekce, 

náhradní roušky) jsou v případě nutnosti k dispozici. Děti mají po celý den zajištěný pitný režim, jednu 

zdravou svačinu a jeden teplý oběd. Vybavte dítě jednou svačinou, kterou si může dát po příchodu na 

stanoviště. Další občerstvení je dle Vašeho uvážení.  

 

POZOR – předání dětí probíhá od 7:45 do 8:15 na sezonním vstupu do zoo. Buďte na místě včas, je 

nutno stihnout vláček, který děti vyveze ke stanovištím. Sezonní vstup naleznete na přiložené mapě 

zoo. Nachází se u odstavné parkovací plochy (https://www.zoobrno.cz/pro-

navstevniky/aktuality/otevirame-novy-sezonni-vstup). 

Vyzvednutí dětí je v 16:00 na sezonním vstupu do zoo. 

 

Lesní kluby probíhají i za nepříznivého počasí, např. deště. V takovém případě mají děti zajištěn 

náhradní program na stanovištích, nebo v pavilonech. 

V případě nebezpečné situace (vichřice, tornádo apod.) je pro děti zajištěn bezpečný úkryt v kinosále 

ve správní budově. 

Každé stanoviště je vybaveno uzamykatelnými skříňkami a je možno si zde uschovat věci po celou dobu 

trvání klubu. 

 

 

 

 

 



Seznam potřebných věcí 

• malý až středně velký batoh 

• láhev na pití 

• oblečení přizpůsobené počasí 

• jedna sada oblečení navíc (v případě nutnosti převlečení) 

• kvalitní obuv přizpůsobená počasí 

• pevné gumové holínky 

• pláštěnka 

• deštník 

• ručník malý 

• opalovací krém s UV filtrem 

• repelent, krém na štípance 

• čepice proti slunci 

• šátek na krk 

• sluneční brýle 

• 3 x miska plastová, nebo ešus se 3 miskami 

• plastový kelímek nebo hrníček 

• příbor 

• kapesné dle uvážení 

• svačina 

• respirátor + desinfekce 

• papírové kapesníky 

• léky (pokud dítě nějaké užívá) 

Každé stanoviště je vybaveno uzamykatelnými skříňkami a běžným návštěvníkům zoo není přístupné. 

I přesto nedoporučujeme brát si s sebou cenné věci (zejména elektroniku – foťáky, mp3, notebooky, 

Nintendo atd.), větší částku peněz (hrozí ztracení či utracení), mobilní telefony jsou na zodpovědnost 

každého zákonného zástupce dítěte – hrozí ztracení, zapomenutí i rozbití přístroje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nástup dětí do Lesního klubu je každý den od 7:45 do 8:15 u sezonního vstupu. 

Vyzvednutí dětí z Lesního klubu je každý den v 16:00 u sezonního vstupu. 

 

 

 


