PROGRAMY PRO DĚTSKÉ SKUPINY
Náš areál ZOO a Fantasy golf Plasy je vhodný též pro školní výlety, tábory a jiné dětské skupiny. Děti
zde mohou vidět nejen více, než 50 druhů zvířat (téměř 200 jedinců), ale též spoustu krásných a
zajímavých rostlin a zahrát si minigolf. Máme zde osmnáct jamek, které vedou „Cestou kolem světa“.
Projít si můžou devět zemí s do detailu propracovanými kulisami, hudbou, která je pro danou oblast
typická, faunou a flórou, jenž v dané oblasti světa žije a roste.
První zemí je Japonsko se třemi jamkami, krásnými japonskými zahradami, malým jezírkem plným
pestrobarevných ryb (koi kapři, zlatí karasové, jeseteři a další).
Následuje Caribic, kde jsou dvě jamky. Jedna se nachází na pirátské lodi a druhá potom na ostrově.
K vidění je zde mnoho druhů vodního ptactva, černé labutě, nově i páreček pelikánů a několik
středně velkých papoušků. Z rostlin potom banánovníky a hlavně několik druhů palem.
Další cesta je zavede do starověkého Řecka, mohou si zahrát a třeba se vyfotit v Collosseu a druhou
jamkou je chrám bohyně Afrodity. Roste tu 200 let starý olivovník, dále pak fíkovník, rakytník a
spousta různých bylinek.
Poté se dostanou do země zlého hraběte Drákuly, kde je šibenice a cesta vede mezi kůly, na nichž
jsou nabodnuty kostry jeho obětí. Pochmurnost tomu všemu dodává několik druhů (některé i velmi
vzácné a krásné) sov a puštíků. Tato země se jmenuje Transylvania a je rozdělena na dvě části, již
zmíněné nádvoří s jednou jamkou, jmenující se Vlkodlak, podle stejnojmenné příšery, která vše
sleduje ze zříceniny Drákulova hradu, což je druhá část Transylvanie s jednou jamkou a párem rysců
bažinných. Poté musí projít hladomornou se strašidelnými, pohyblivými obrazy a kolem hřbitova se
dostanou do další země - Dynosaurie.
Zde je největší počet jamek (celkem čtyři) a jak napovídá název, ocitnou se v pravěku. Máme zde
několik figur dynosaurů, bublající bahno a také několik zajímavých rostlin, které pamatují právě
dinosaury. Jedná se o několik druhů přesliček, cikasů a stromových kapradin. Velmi vzácný je
blahočet chilský, strom, který ve volné přírodě roste pouze v chilských a argentinských Andách a je
starý přes 150 milionů let. K vidění je tu také úplně nejstarší rostlina světa – ginkobiloba (jinan
dvoulaločný), která roste na naší planetě již 200 milionů let. Podívat se zde mohou do pravěké
jeskyně, nebo třeba na sopku, ze které se hraje a je z ní krásný výhled po celém areálu. Ze zvířat zde
máme poštolky rudonohé.
Další cesta povede do novější části areálu, kde žijí naše nejvzácnější a pro většinu návštěvníků i
nejzajímavější zvířata. K vidění zde jsou dva tygři (jeden je bílý), trio bílých lvů, lemuři kata, tři druhy
papoušků ara (ararauna, arakanga a velmi vzácný hyacintový), roční mláďata lva jihoafrického a
zajímavé, zábavné, ale také nebezpečné opice – Makak červenolící. Na jaře by měl být dostavěn
výběh pro novinku letošní sezóny – mláďata levharta skvrnitého. Již je u nás máme, zatím v izolaci ve
vnitřním pavilonu a věříme, že budou pro návštěvníky velkým lákadlem a tahákem.
Poté se mohou vrátit na cestu kolem světa a navštívit starověký Egypt. Jedniná jamka v této zemi se
nachází v pyramidě faraona Tutanchamóna, okolo jehož sarkofágu musí dopravit míček do jamky. Po
odehrání této jamky se vydají kolem surikat, což jsou malé, roztomilé a zvídavé šelmy, do Arizony.
Zde projdou kolem westernového saloonu a výběhu klokanů rudokrkých (jeden je bílý)
k indiánskému týpí, ve kterém se nachází další jamka.
Předposlední zemí je Mexiko se dvěma jamkami. Vidět zde mohou několik druhů kaktusů, juk a
trávovníků. Zvířecí říši tu zastupují amazoňan žlutolící a nejmenší sova světa – kulíšek brazilský.

A to se již dostanou do poslední země, kterou je Afrika. Zde je i poslední jamka minigolfového hřiště
končící v chatrči afrických domorodců. Máme tu výběh nosálů červených a mývalů severních. Vedle
jsou zábavné opičky – malpy hnědé. Chováme tři samičky a jednoho kluka jménem Tleskač. Říkáme
mu tak kvůli tomu, že si umí zatleskat o nějakou dobrotu. Naproti malpám jsou tři voliéry se spoustou
druhů pestrobarevných australských ptáčků a papoušků.
Tímto Cesta kolem světa končí, děti se pak mohou posadit ke stolům na terase, sníst si třeba svačinu
a podělit se o zážitky, kterým se jim u nás dostalo.
Pro dětské skupiny jsme připravili čtyři různé programy v cenových relacích od 40 do 70 korun za
osobu:
1. Prohlídka areálu, která zabere zhruba hodinu, stojí 40,- a je vhodná hlavně pro mateřské
školy.
2. Prohlídka areálu + hra minigolfu, která zabere okolo hodiny a půl, stojí 50,- a je vhodná pro
děti od šesté, sedmé třídy.
3. Prohlídka areálu s animátorem, jenž trvá něco přes hodinu, stojí 60,- a je vhodná pro
mateřské školy a děti z prvních, někdy i druhých tříd ZŠ a kupříkladu pro děti ze speciálních
škol. Animátor děti provede areálem a formou jednoduchých otázek sbírají děti určený počet
bodů. Při jejich dosažení poté hledají „poklad“ ukrytý někde v areálu.
4. Prohlídka areálu s animátorem + hra minigolfu, na tento program doporučujeme (aby
proběhl kvalitně a děti si ho plně užily) vyhradit si alespoň tři hodiny! Cena je 70,- za dítě a
nejvhodnější je pro děti základních škol. Ze zkušeností doporučujeme tento program
objednat pro děti maximálně do šestých tříd. Starší děti to již tolik nebaví (jsou samozřejmě
výjimky) a nedávají tolik pozor. Animátor děti provede areálem, dozvědí se spoustu
zajímavostí o rostlinách, zvířatech (některá si mohou s animátorem i nakrmit) i jednotlivých
zemích, jejich historii atd. Tato první část trvá něco přes jednu hodinu. Poté se děti
s animátorem sejdou na terase a dostanou malý kvíz z toho, co si zapamatovaly. Po správném
vyluštění tajenky a správné indicie mohou jít hledat pirátský poklad. Dítě, které ho najde
dostane navíc diplom, rozdělí si sladkosti a mohou se rozdělit na menší skupinky, ve kterých
si poté jdou zahrát minigolf.
Abychom uznali dětskou skupinu, na kterou se vztahují výše uvedené ceny, musí v ní být
minimálně deset dětí! Co se týče cen pro pedagogický doprovod, pakliže má skupina méně než
dvacet dětí, platí doprovod 40,- při jakémkoliv programu, který si vyberete. Při počtu dětí vyšším
než dvacet má pedagogický doprovod (vždy jeden dospělý na deset dětí) vstup zdarma. Například
při skupině čítající 35 dětí mohou čtyři členové doprovodu vstup zdarma. Ostatní členové
doprovodu si budou muset zaplatit vstupné dle ceníku pro návštěvníky.
Po předešlé domluvě je možno si objednat kupříkladu párek v rohlíku, hranolky, nebo třeba i celý
oběd. Individuálně se lze domluvit na jiných speciálních přání, které případně budete mítnejlépe
na tel. čísle 777 824 333.
Vzhledem k velkému zájmu je nutné objednat návštěvu dětské skupiny minimálně 24 hodin před
plánovaným příjezdem, může se stát, že bude kapacita areálu naplněna. Nejvíce dětských skupin
k nám jezdí v období školních výletů, tedy od dubna do června a poté v září. Již v lednu, či únoru
máme obvykle dost termínů zarezervovaných. Kupříkladu v roce 2017 nás v tomto období
navštívilo přes 6.000 dětí.
Z důvodu velké návštěvnosti a omezené kapacitě areálu jsme byli nuceni programy s animátory
přijímat pouze ve všední dny školního roku. O víkendech, státních svátcích a letních prázdninách

proto již programy s animátory přijímat nemůžeme, možné jsou pouze návštěvy dětských skupin
bez tohoto programu.
Pokud budete mít zájem o návštěvu naší ZOO se třídou, družinou, táborem, či jakoukoliv jinou
dětskou skupinou, rezervaci je možno objednat na tel. číslech 607 876 265, nebo 777 824 333,
popřípadě na emailu info&fantasy-golf.cz. Budeme se na vaši návštěvu těšit a věříme, že se vám
bude v ZOO Plasy líbit.

