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Středa 14. září  KROUŽKOVÁNÍ, 15.00–18.00  
Odpoledne zajímavých činností v zahradě Rozmarýnku. Představení kroužků Rozmarýnku 
kurzů pro dospělé. Představení jednotlivých vedoucích. Ukázka činností kroužků, zvířata 
z našich chovů a další aktivity nejen o zájemce o kroužek. Možnosti přihlašování na akce      
i do jednotlivých kroužků. Na akci není nutné se hlásit. Vstupné dobrovolné.  
 

Sobota 17. září  KERAMICKÁ SOBOTA – vzpomínání na prázdniny, 10.00–15.00  
Keramické tvoření na námořnické téma – výroba dle věku a přání, kachlíky nebo 
prostorové výrobky - maják, loď, záchranný kruh jako svícen, mušle a aj. Budeme zdobit, 
razítkovat, barvit engobami. Vstupné 150 Kč dítě nebo 200 Kč dospělý při tvoření do 12 
hodin, nebo 400 Kč děti i dospělí při tvoření do 15 hodin. Na akci je nutné přihlášení 
dopředu. 

 

Sobota 24. září  TVOŘIVÁ SOBOTA – malování na hedvábí, 10.00–13.00  
Vyrobíme si originální hedvábnou šálu, šátek, pouzdro na brýle nebo taštičku, budeme 
malovat zažehlovacími barvami a využijeme i efektovou sůl různých struktur. Hedvábí je 
přírodní materiál, krásně se leskne, v létě příjemně chladí a v zimě hřeje. Vstupné 150 Kč 
dítě nebo 250 Kč dospělý. V ceně i drobné občerstvení. Na akci je nutné přihlášení 
dopředu. 
 

Úterý 27. září  CO SE DĚJE V ZAHRÁDCE, 15.30–18.00 
Přijďte strávit příjemné podzimní odpoledne na Rozmarýnek. Hry a hříčky pro rodiče a děti 
do 8 let v naší přírodní zahradě. Drobné soutěže o drobné ceny. Na akci není nutné se 
hlásit. Vstupné 30 Kč/dítě. 
 

Sobota 1. října PERMAKULTURA přednáška pro veřejnost, 14.00 – 17.30 
  Přednáška o permakultuře – způsobu navrhování lidských sídel a jejich okolí, zejména 

zahrad, respektujícím přírodní zákonitosti. Vstupné dobrovolné. Na akci není nutné se 
hlásit. Pro zájemce proběhne od poloviny října navazující roční kurz permakulturního 
designu. Přednášku vede Čestmír Holuša. 

 

7.–8. října  BABÍ LÉTO, výprava pro děti 
 Pro děti  9–12 let. Aktivity v podzimní přírodě, zahájení v pátek v 16 hod, konec druhý den 

ráno před obědem. Možnost přespání ve vlastním spacáku na Rozmarýnku v klubovně. Na 
akci je nutné přihlášení dopředu. 

 

Sobota 15. října  KERAMICKÁ SOBOTA – misky, vázy, plody, 10.00–15.00  
Keramické tvoření na podzimní téma – inspirujeme se podzimní přírodou a využijeme 
tvárnost hlíny a budeme otiskovat rostliny na tácky, misky a vázy nebo vyrábět nádoby ve 
tvaru listů. Děti si mohou vyrobit ježky, draky, stromy s podzimními plody aj. Vstupné 150 
Kč dítě nebo 200 Kč dospělý při tvoření do 12 hodin, nebo 400 Kč děti i dospělí při tvoření 
do 15 hodin. Na akci je nutné přihlášení dopředu. 
 

Neděle 16. října  TVOŘIVÁ SOBOTA – maňásci, 10.00–13.00  
Výjimečně v neděli! Vyrobíme si maňáska na ruku pro domácí divadlo, budeme šít z textilu 
např. plyše nebo filce a detaily dotvářet pomocí krajek, vlny, knoflíků, drátků, korálků a 
dalšího materiálu. Můžete si vyrobit kočičku, vodníka aj., dle vlastní fantazie. Vstupné 150 
Kč dítě nebo 250 Kč dospělý. V ceně i drobné občerstvení. Na akci je nutné přihlášení 
dopředu. 

 

Úterý 18. října VÝSADBA STROMŮ A DRAKIÁDA 
Odpolední vysazování stromů v jundrovských ulicích a soutěž o nejhezčí a nejlépe létající 
draky. Akci pořádá dohromady několik organizací, pod záštitou Městské části Brno-
Jundrov. Na akci není nutné se hlásit. 

 



Sobota 22. října GDOULOVÉ LIPKOBRANÍ na Rozmarýnku, 10.00–15.00  
Oslava 20. narozenin Lipky. Na Rozmarýnku se můžete těšit na gdoulové speciality, jako 
např. gdoulový sýr nebo sirup. Nabídneme i další recepty, hry a hříčky pro děti i gdoulový 
kvíz a kapku gdoulového likéru pro dospělé. Hravé odpoledne v naší přírodní zahradě plné 
zvířat nebo drobné rukodělné tvoření v klubovnách. Na tuto akci se není třeba hlásit. 
Vstupné dobrovolné.  

 

Neděle 23. října ANGLICKÝ DEN NA ROZMARÝNKU – Halloween, 9.00–16.30  
Tematické setkání s hravou angličtinou pro mladší děti do 10 let, v přírodní zahradě a 
klubovnách plných zvířátek. Jazyková lekce, rukodělné tvoření, oběd a 2 svačiny. Cena: 450 
Kč. Nutné přihlašování.   

 

26.–28. října  PODZIMNÍ PRÁZDNINY NA ROZMARÝNKU, příměstský tábor 
 Pro děti 8–12 let. Příchod dětí denně mezi 7.30–9.00, odchod mezi 15.30–17.00. 

Přihlašování na emailu rozmarynek@lipka.cz do 20. 10. 2011. Cena akce 750 Kč. V ceně 
strava 3x denně, pomůcky na program, pedagogický dohled. 

 

Sobota 5. listopadu MALÁ JUNDROVSKÁ aneb ZÁVOD NA KONÍCH, 9.30–12.00 
Sraz u hájenky Jundrovského lesa (Nálepkova). Hry a drobné závody s koníky i s rodiči. 
Trasa do 2 km (vhodná i pro kočárky). Každý jezdec musí mít koně na tyči (látkový, papírový 
nebo jiný). Pro vítěze medaile. Startovné 30 Kč za jezdce. Akce spojená s výsadbou stromů 
v Jundrově. Na akci není nutné se hlásit. 

    

Pátek 11. listopadu MARTINSKÁ SLAVNOST, 16.30 – 19.00  
Tradiční slavnost na počest svatého Martina. V první části slavnosti bude probíhat tvořivá 
dílna, děti si mohou vyrobit lampion a upéct dobrotu. V druhé části od 18 hod proběhne 
lampiónový průvod s hledáním pokladu. Na tvořivou dílnu je nutné se hlásit dopředu na 
emailu rozmarynek@lipka.cz, kapacita je omezená. Na lampiónový průvod od 18 hod není 
nutné se přihlašovat. Cena 30 Kč za tvořivou dílnu, průvod vstupné dobrovolné. 
 

Sobota 12. listopadu KERAMICKÁ SOBOTA – hlína a sklo, 10.00–15.00  
Předvánoční keramika aneb těšíme se na Vánoce – budeme vyrábět rybu, dělat otisky, 
zdobit a přitom kombinovat dva materiály, hlínu a tiffany sklo různých barev, které je velmi 
efektní. Vstupné 150 Kč dítě nebo 200 Kč dospělý při tvoření do 12 hodin, nebo 400 Kč děti 
i dospělí při tvoření do 15 hodin. Na akci je nutné přihlášení dopředu. 
 

25.–26. listopadu PODZIMNÍ BÁDÁNÍ, výprava pro děti 
 Pro děti  9–12 let. Aktivity v podzimní přírodě i pod střechou, zahájení v pátek v 16 hod, 

konec druhý den ráno před obědem. Možnost přespání ve vlastním spacáku na v klubovně. 
Na akci je nutné přihlášení dopředu. 

 

Sobota 26. listopadu TVOŘIVÁ SOBOTA – advent, 10.00–13.00  
Figurky andílků ze dřeva, poslouží nám seříznuté silnější větve, ozdobené technikou malby 
a zvonečky z květináčků, za použití ubrouskové techniky, pro váš předvánočně vyzdobený 
domov Vstupné 150 Kč dítě nebo 250 Kč dospělý. V ceně i drobné občerstvení. Na akci je 
nutné přihlášení dopředu. 

 

Sobota 10. prosince KERAMICKÁ SOBOTA – vánoční modelování, 10.00–15.00  
Keramické prostorové tvoření dle vlastní fantazie a schopností. Vyrobíme si originální sošku 
anděla. K výzdobě využijeme otisky razítek, krajek, výrobky můžeme nabarvit engobami.  
Vstupné 150 Kč dítě nebo 200 Kč dospělý při tvoření do 12 hodin, nebo 400 Kč děti i 
dospělí při tvoření do 15 hodin. Na akci je nutné přihlášení dopředu. 
 

Sobota 17. prosince TVOŘIVÁ SOBOTA – vánoční dárky, 10.00–13.00  
Náhrdelníky, náramky, sponky do vlasů, ale také ozdoby na vánoční stromek z drobných, 
miniaturních i trubičkových korálků. Vstupné 150 Kč dítě nebo 250 Kč dospělý. V ceně i 
drobné občerstvení. Na akci je nutné přihlášení dopředu. 
 

Neděle 18. prosince ANGLICKÝ DEN NA ROZMARÝNKU – Christmas, 9.00–16.30  
Tematické setkání s hravou angličtinou pro mladší děti do 10 let, v přírodní zahradě a 
klubovnách plných zvířátek. Jazyková lekce, rukodělné tvoření, oběd a 2 svačiny. Cena: 450 
Kč. Nutné přihlašování.   
 

 



Pátek 23. prosince VÁNOČNÍ TVOŘENÍ NA ROZMARÝNKU, 7.30–17.00  
Pro děti 8–12 let. Předvánoční tvořivé setkání na Rozmarýnku. Výroba dárečků, pečení a 
vaření. Zpívání a procházka. Vánoční zvyky na vlastní kůži. Přihlašování na emailu 
rozmarynek@lipka.cz do 19. 12. 2011. Cena 250 Kč. Příchod dětí mezi 7.30–9.00. Odchod 
mezi 15.30–17.00.  

 

Sobota 14. ledna  KERAMICKÁ SOBOTA – svícny, aromalampy, 10.00–15.00  
Keramické tvoření na téma světlo domova. Budeme vyrábět svícny a aroma lampy různých 
tvarů, využijeme různé postupy a techniky, budeme zdobit, tisknout, engobovat, vyřezávat 
a případně kombinovat hlínu a sklo. 
Vstupné 150 Kč dítě nebo 200 Kč dospělý při tvoření do 12 hodin, nebo 400 Kč děti i 
dospělí při tvoření do 15 hodin. Na akci je nutné přihlášení dopředu. 

 

Sobota 28. ledna  TVOŘIVÁ SOBOTA – ruční papír, 10.00–13.00  
Vyzkoušíme si celý postup recyklace papíru - od přípravy cupaniny, nabírání vláknité hmoty 
na síta, pokládání a lisování, až po finální úpravu výrobku – vyrobíme si originální deníček 
nebo rámeček na obrázek/fotografii.Vstupné 150 Kč dítě nebo 250 Kč dospělý. V ceně i 
drobné občerstvení. Na akci je nutné přihlášení dopředu. 

 
 

Akce finančně podporuje Statutární město Brno 
 

Více informací na www.lipka.cz/rozmarynek nebo tel 541 220 208 


