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Milí rodiče, 
zveme Vaše děti do Víkendovek REZEDA na Rozmarýnku! 
 

Rezeda je pro zájemce od 6. do 9. třídy ZŠ. Rezeda je setkávání zhruba jednou 
do měsíce na výletech a výpravách. V létě bude připraven speciální pobytový 
tábor ExpediceEko v termínu 13. – 18. 7. 2015, který by měl proběhnout 
částečně v zahraničí.  
 

Jaká bude činnost? 
 
V Rezedě se bude líbit těm členům, kteří pochopí, že se také musí sami trochu 
snažit, aby se akce podařila. Nabízíme partnerský přístup vedoucích a příležitosti, 
které na běžných akcích pro mladší účastníky nejsou k mání. 
 
Těžištěm je víkendový výlet (1den) nebo výprava (více dnů). Výlety i výpravy se budou konat blíže       
i dále od Brna, zaměřeny přírodovědně i tábornicky. Budeme navštěvovat chráněná území, poznávat 
kulturu, historii. Akce pak budou doplněny i o praktickou manuální dobrovolnickou pomoc přírodě. 
V nejvzdálenějším výhledu jsou Vaše děti na středních školách a Rezeda s batohy na zádech na 
expedicích za hranicemi ČR, na horách, na různých mezinárodních projektech mládeže apod.  
 

Plán akcí na školní rok 2014/2015: 
 

3.–4. 10. 2014, 31. 10.–1. 11., 22. 12. 2014, 17. 1. 2015, 14. 2., 14.–15. 3., 25.–26. 4., 9.–10. 5.,         
6.–7. 6. 2015, tábor 13.–18. 7. 2015.         
   
Účast na akcích není povinná. Změny termínů jsou možné. Aktualizované termíny jsou vždy uvedeny 
v letáku/pozvánce z poslední akce Rezedy.  
 
Náplní akcí v tomto roce mimo jiné bude: výlet do údolí řeky Oslavy a trénink na cvičné horolezecké 
stěně, téma Ekodům a ekotechnologie, vánoční tvořivá schůzka, téma pašování chráněných živočichů 
nebo např. mořských mušlí přes státní hranice, společná víkendová akce s klubem Splešťule, 
dobrovolnická pomoc na akci Den Země 2015, kulinářské dny v nové cvičné kuchyni Rozmarýnku, 
táboření v přírodě, účast v celostátní přírodovědné soutěži Českého svazu ochrany přírody aj.    
  

Jaký je členský poplatek? 
Pro účast na akcích je nutná registrace na internetu a odevzdání podepsané přihlášky. Za registraci do 
víkendovek Rezeda se neplatí. Platí se každá akce zvlášť. Na akce přispívá Jihomoravský kraj formou 
příspěvku na mzdy některých vedoucích.  
Přihlásit se je možné na odkazu http://www.lipka.cz/ekrouzky?idc=1331&kod=114 
Registrace do Rezedy neznamená povinnost účastnit se všech akcí. Pochopitelně usilujeme o to, aby 
se členové Rezedy účastnili co největšího množství akcí v roce i tábora ExpediceEKO.  
 

Další info Martin Šrom, martin.srom@lipka.cz, tel 777 872 473. Na akce se na vás 
dále těší Veronika, Peťan, Terka a Currie. 


