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ZOOLOGICKÁ 
ZAHRADA JIHLAVA
Hit léta – tropický pavilon

Na dovolenou nemusíte jezdit do dalekých krajů. V 
Zoo Jihlava jsou tropy na dosah ruky! Otevřeli jsme pro 
Vás nový pavilon. Vysutá lávka umožňuje pohled na řeku 
a její tůně, kde žijí krokodýli a želvy. Ve větvích stromů 
můžete objevit opičky – lvíčky zlaté. Další desítky dru-
hů ještěrek a plazů žijí v rozmanitě pojatých teráriích. 
Nepřehlédnutelný je vrak letadla, ve kterém se zabydleli 
bazilišci zelení. Ovzduší příjemně osvěžuje vodopád.   

To ale není jediná novinka roku 2016! V lese ve spod-
ní části zoo se zabydluje dvojice vlků iberských. Je to po-
prvé, kdy představujeme tyto vzácné šelmy. Pozorovat 
je můžete také z vyhlídky, která je koncipována jako důl, 
ve kterém nechybějí ani důlní vozíky.

Na své cestě po zoo potkáte i řadu mláďat! Za všech-
ny můžeme jmenovat lemury kata či koťata karakalů, 
mladé antilopy či vydry. O zážitky tu není nouze!

K vidění je zde totiž celkem více jak 200 druhů exo-
tických zvířat, včetně řady druhů v přírodě ohrožených 
vyhubením.

Kdy do zoo?
Kdykoliv! Máme otevřeno každý den po celý rok!

 Kontakt 
Zoologická zahrada Jihlava, 
příspěvková organizace
Březinovy sady 5642/10
586 01 Jihlava 1
Tel.: 567 573 730
e-mail:jizoo@zoojihlava.cz
www.zoojihlava.cz J07-ZOOd 

Zábava pro celou rodinu
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Chystáte se v létě s dětmi na dovo-
lenou? Základem je plánovat a do-
držovat jednoduchá pravidla, zvláš-
tě pokud vyrážíte na cesty s kojenci 
a batolaty.

Kdo si hraje, nezlobí
Nezapomínejte na to, že o dovolené 
byste měli zajistit zábavu pro děti. 
Někdy je to obtížné, ale není nic hor-
šího, než nudící se a kňourající dítě. 
Zabalte mu proto oblíbené hračky, 
DVD přehrávač, knížky a hry. S oblíbe-
nou hračkou i cesta uběhne rychleji. 

Jídelníček o dovolené
Zdravá a vyvážená strava má být sa-

mozřejmostí také o dovolené. Správný 
jídelníček má obsahovat dostatek obi-
lovin (zejména v podobě kaší), masa, 
ovoce, zeleniny a také mléka. Speciál-
ní batolecí mléka obohacené o LCP 
mastné kyseliny a prebiotika GOS a 
FOS nejen dodají vašemu dítku všech-
ny potřebné živiny, ale také podporují 
zdravou střevní mikrofl óru, která je 
základem pro silnou imunitu. Na co si 
dát pozor při stravování o dovolené?

Koupání
Koupejte se s dětmi jen v kvalitní 

vodě, pozor na rybníky se sinicemi, 
chlorované bazény apod., které škodí 
citlivé dětské pokožce. Abyste předešli 
úrazům, nenechávejte dítě nikdy u vo-
dy samotné a do moře vstupujte jen ve 
speciální obuvi.

Péče o pokožku
Dětská kůže je citlivější než pokožka 

dospělých. Do 3 let děti nevystavuj-
te přímému slunci a neopalujte je, při 
pobytu u vody je mažte vhodným opa-
lovacím přípravkem. Chcete vědět víc 
o tom, jak se správně starat o dětskou 
pokožku v létě?

Plánování trasy
Trasu si naplánujte předem, abyste 

se vyvarovali neočekávaných situací. 
Máte-li navigaci, zkontrolujte si, jest-
li funguje. Připravte si mapu i popis 
cesty, bude vše snazší. Vždy buďte při-
praveni na všechny možné eventuality, 
například zpoždění, nehodu na dálnici 
a podobně.

Kdy cestovat
Cestujete-li v letních měsících s ma-

lým dítětem, pak je vhodnější zvolit 
cestování přes noc, kdy je chladněji a 
dítě obvykle spí. Cestujete přes den? 
Pak často zastavujte a dělejte přestáv-
ky. Určitě nedoporučujeme během 
cesty autem větrat, dítě by mohlo na-
stydnout.

Pozor na klimatizaci
Teplotu seřiďte tak, aby byla maxi-

málně 4 až 5 stupňů Celsia pod ven-
kovní teplotou. Chladný vzduch by 
nikdy neměl foukat na dítě, a to ani v 
případě, že sedí na zadním sedadle. 
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Pravidla pro dovolenou s dětmi


