
 
 

 

 
 
Zveme všechny děti na letní tábory 
 

LÉTO NA ROZMARÝNKU 
Přihlašujte se výhradně elektronicky na www.lipka.cz/rozmarynek-tabory. 

Vítání prázdnin 
jednodenní výlet 

1. 7. 2016 (pá) 
Děti: 7–12 let  Cena: 250 Kč  Přihlášky a záloha: 125 Kč, do 30. 4. 2016  Vedoucí: Lucie Vladová 
Přivítání prázdnin v lese i v zahradě Rozmarýnku plné zákoutí. Pojďte s námi vyrazit první prázdninový den na výlet 
do přírody! Nezapomeneme si hrát ani se postarat o zvířata chovaná na Rozmarýnku. Celodenní strava zajištěna. 

EntomoLOG 
entomologicko-výletový příměstský tábor 

4.–8. 7. 2016 (po–pá) 
Děti: 8–13 let Cena: 1.500 Kč  
Přihlášky a záloha: 750 Kč, do 30. 4. 2016  
Vedoucí: Ludmila Macíčková  

Připravte si deníky, batohy a nadšení pro říši hmyzu. 
Vydáme se po stopách záhadného příběhu na 
zajímavá místa, vyzkoušíme si praktickou 
entomologii v terénu a naučíme se používat moderní 
technologie (např. GPS). Senzační informace, 
dobrodružství, pohyb v přírodě a kamarádi!  

 Poklady české kuchyně 
kulinářský příměstský tábor 

4.–8. 7. 2016 (po–pá) 
Děti: 7–12 let Cena: 1.500 Kč  
Přihlášky a záloha: 750 Kč, do 30. 4. 2016  
Vedoucí: Veronika Moravcová 

Jiný kraj, jiný mrav, ale také jiné místní speciality! 
Tak například, ochutnal jsi někdy cmundu? Víš, co je 
to kontrabáš nebo pohankové kasoto? Že sis vždycky 
chtěl udělat vlastní frgál z hruškových povidel? Objev 
s námi zapomenuté poklady naší kuchyně!  

Z Nadhledu 
přírodovědně-pohybový příměstský tábor 

11.–15. 7. 2016 (po–pá) 
Děti: 7–11 let Cena: 1.600 Kč  
Přihlášky a záloha: 800 Kč, do 30. 4. 2016  
Vedoucí: Petr Fiala 

Výletní vesmírná loď Nadhled i s posádkou – třemi 
mimozemšťánky na prázdninách – dorazila nad Zemi. 
Hodlají si užít prázdniny, jak se patří, a průzkum 
neznámé modré planety je už od jara láká! Přidej se 
k Zipovi, Zapovi a Zupovi v jejich vylomeninách 
i výletech. Bereme posádky, co se na loď vejde! 

 

 Expedice aneb EKO 
potřebuje jen statečné a silné 
přírodovědně-turistický pobytový tábor  

11.–16. 7. 2016 (po–so) 
Děti: 13–17 let Cena: 2.800 Kč  
Přihlášky a záloha: 1.400 Kč, do 30. 4. 2016  
Vedoucí: Martin Šrom 

Tábor pro ostřílenější táborníky. S batohy na zádech 
odjedeme vlakem v pondělí z Brna. Vrátíme se 
v sobotu, bohatší o zážitky a souvislosti, o kterých 
jsme dříve nevěděli. Hry, dobrodružství, kamarádi, 
napínavá celotáborová hra z prostředí Střední 
Ameriky, manuální práce, malý pes Currie. Přespávat 
se bude na chalupě ve spacácích, ale i v terénu ve 
stanech. Účastníci se více podílejí na průběhu akce, 
např. připravují jídlo.  

http://www.lipka.cz/rozmarynek-tabory


Opice Žofka 
dramatický příměstský tábor 

18.–22. 7. 2016 (po–pá) 
Děti: 7–10 let Cena: 1.800 Kč 
Přihlášky a záloha: 900 Kč, 30. 4. 2016  
Vedoucí: Ivana Plíšková 

Pojďte s námi prožít veselé i vážné příhody 
orangutaní slečny Žofky a jejích kamarádů ze ZOO. 
Svou obratnost si vyzkoušíme na koloběžkách, 
balančních pomůckách i na lanech. Budeme pracovat 
se zvuky, rytmem a pohybem. Při výrobě masek 
zapojíme fantazii. Během řešení zapeklitých případů 
si pocvičíme paměť i logické uvažování. V rámci 
tábora proběhne návštěva Jungle parku. 

 Po stopách… zvířecích 
záchranářů 
turisticko-chovatelský pobytový tábor 

18.–23. 7. 2016 (po–so) 
Děti: 10–15 let Cena: 2.800 Kč  
Přihlášky a záloha: 1.400 Kč, do 30. 4. 2016  
Vedoucí: Lenka Babáčková 

Raz! Dva! Tři! Nedýchá, zkus to znovu...  

Anebo probíhá záchrana zvířat jinak? Vyprav se 
s námi na stanici pro hendikepované živočichy 
Pavlov. Kromě pozorování v terénu ve dne, využití 
fotopastí v noci, dobrodružství, her a kamarádů na 
tebe čeká péče o zvířata z české přírody. Tábor je 
určen dětem se zvýšeným zájmem o zoologii 
a chovatelství. 

Zloději barev 
přírodovědně-výtvarný příměstský tábor 

25.–29. 7. 2016 (po–pá) 

Děti: 7–10 let Cena: 1.700 Kč  
Přihlášky a záloha: 850 Kč, do 30. 4. 2016  
Vedoucí: Anna Slavíková 

Co se stane, když ze života lidí vymizí barvy? Tajemní 
šediví muži ukradli z města barvy a je jen na skupince 
dětí, aby se vydaly do Země barev a barvy 
osvobodily. Co je po cestě čeká? Na výtvarně 
zaměřeném táboře si děti vyzkouší různé tradiční 
i netradiční techniky tvoření, vyrábění z přírodnin, 
ale také si užijí hry a pobyt venku. Chybět nebude ani 
výlet do přírody. 

 Pobytový tábor Domašov 
přírodovědný pobytový tábor v Domašově n. Bystřicí 

24.–30. 7. 2016 (ne–so) 
Děti: 7–17 let Cena: 2.900 Kč  
Přihlášky a záloha: 1.450 Kč, do 30. 4. 2016  
Vedoucí: Petr Fiala 

Osvědčený pobytový tábor se známými vedoucími. 
Čekají tě tradiční i neobvyklé aktivity, hodně 
sportování, koupání v říčce, program v lese. Aktivity 
budou odděleny pro mladší a starší táborníky. Starší 
účastníci od 13 let mohou bez navýšení poplatku 
tábor zahájit o 1 den dříve, v sobotu 23. 7. Ubytování 
v rekreačním středisku na postelích.  

 

Neználkova 
dobrodružství 
přírodovědný příměstský tábor s angličtinou 

1.–5. 8. 2016 (po–pá) 
Děti: 5–7 let Cena: 1.900 Kč  
Přihlášky a záloha: 950 Kč, do 30. 4. 2016  
Vedoucí: Barbora Krupicová 

V Kvítečkově žije spousta podivuhodných človíčků 
a mezi nimi i popletený Neználek. Společně se 
vydáme na cestu, kde se setkáme s jeho kamarády 
a zažijeme mnohá dobrodružství. Čeká nás spousta 
anglických písniček, básniček, her, tvoření a hlavně 
legrace. Vítány jsou všechny děti, i ty, které se ještě 
anglicky neučily. 

 Výlety za zvířaty 
přírodovědně-výletový příměstský tábor 

1.–5. 8. 2016 (po–pá) 
Děti: 8–13 let Cena: 1.800 Kč  
Přihlášky a záloha: 900 Kč, do 30. 4. 2016  
Vedoucí: Šárka Špániková 

Pojď si užít prázdniny v přírodě! Nemusíš jezdit do 
dalekých krajů - i v okolí Brna můžeš potkat zajímavé 
živé tvory. Každý den vás čeká expedice na 
pozoruhodná místa jihomoravské přírody s jejími 
obyvateli. Jeden den si odpočineme a strávíme ho se 
zvířecími obyvateli Rozmarýnku.  



Zvídaví objevitelé 
badatelský příměstský tábor 

8.–12. 8. 2016 (po–pá) 
Děti: 7–11 let Cena: 1.700 Kč  
Přihlášky a záloha: 850 Kč, do 30. 4. 2016  
Vedoucí: Jan Palán 

Vydejme se spolu na tajemnou cestu, na které 
prozkoumáme přírodu hravou formou a objevíme 
moc živlů, která ovlivnila svět.  

V rámci tábora budeme provádět jednoduché 
pokusy, na kterých si ukážeme, jak funguje svět 
kolem nás. Součástí tábora budou pohybové aktivity 
a hry. V rámci tábora proběhne návštěva interaktivní 
výstavy.  

 Dubínkova dobrodružství 
lesní příměstský tábor 

8.–12. 8. 2016 (po–pá)  
Děti: 4,5–6 let Cena: 1.600 Kč  
Přihlášky a záloha: 800 Kč, do 30. 4. 2016  
Vedoucí: Jana Schwarzová 

Že jsi neslyšel o Dubínkovi? Tak to přijď za námi na 
Rozmarýnek! Čeká tě týden plný dobrodružství, her, 
poznávání přírody, vyrábění z přírodních materiálů 
a setkání s lesním skřítkem Dubínkem.  

Organizace tábora je podobná organizaci činností 
v lesních mateřských školkách. Program bude 
probíhat převážně v lese a na zahradě, budovu 
Rozmarýnku využijeme v případě nepříznivého 
počasí a na odpolední klid.  

Reportéři 
na Grossglockneru 
přírodovědný příměstský tábor s němčinou 

15.–19. 8. 2016 (po–pá) 
Děti: 8–13 let Cena: 1.600 Kč  
Přihlášky a záloha: 800 Kč, do 30. 4. 2016  
Vedoucí: Lucie Vladová 

Vystoupat na nejvyšší horu Rakouska po boku Radka 
Jaroše není nic snadného. Pro exkluzivní reportáž 
však dokáže odhodlaný reportér téměř nemožné! 
Dokážeš natrénovat své tělo, získat potřebné 
znalosti o místní přírodě a především se naučit 
potřebná německá slova, aby ses domluvil 
s místními? 

 O Pejskovi a Kočičce 
kulinářský příměstský tábor 

15.–19. 8. 2016 (po–pá)  
Děti: 5–7 let Cena: 1.700 Kč  
Přihlášky a záloha: 850 Kč, do 30. 4. 2016  
Vedoucí: Ivana Plíšková 

Pejsek a Kočička už netrpělivě čekají na nové 
kamarády. V naší cvičné kuchyni se si s nimi 
připravíme zdravé svačiny i opravdový dort. 
V zahradní peci upečeme sladký nebo slaný pamlsek. 
Zjistíme, co všechno umí asistenční pes a zda má 
kočka opravdu devět životů. Protáhneme a zpevníme 
si tělo jógovým cvičením. 

KOLOběžka I. 
chovatelsko-koloběžkový příměstský tábor 

22.–26. 8. 2016 (po–pá) 
Děti: 7–12 let Cena: 1.800 Kč  
Přihlášky a záloha: 900 Kč, do 30. 4. 2016  
Vedoucí: Lenka Babáčková 

Přijela, nepřijela, oblečená, neoblečená a přivezla 
dar, nedar.  

To byl jen jeden z úkolů, který chytrá Koloběžka I. 
musela splnit. Na cestě však potkala i zvířata 
z Rozmarýnku, kamarády, hádanky a rébusy. Přidáš 
se k ní? Během tábora využijeme rozmarýnkové 
koloběžky a navštívíme 1x VIDA! centrum. 

 Olympiáda přírody 
přírodovědný-VIDA! příměstský tábor 

22.–26. 8. 2016 (po–pá)  
Děti: 8–13 let Cena: 1.900 Kč  
Přihlášky a záloha: 950 Kč, do 30. 4. 2016  
Vedoucí: Tereza Růžičková 

Výzvou pro nás budou netradiční disciplíny, při 
kterých zapojíme všechny naše smysly i svaly. 
Abychom všechny soutěže pod naší vlajkou s lipovým 
listem zvládli bez obtíží, zaměříme se i na kvalitní 
přípravu. Příroda je totiž plná záludností a my se 
některým podíváme na kořínek. Víte třeba, proč mají 
rostliny kořen? Nebo které kořeny se dají jíst? 

V rámci tábora navštívíme 2x VIDA! centrum. 



!Jídlo! 
kulinářský příměstský tábor 

29.–31. 8. 2016 (po–st) 
Děti: 9–14 let Cena: 1.100 Kč  Přihlášky a záloha: 550 Kč, do 30. 4. 2016  Vedoucí: Šárka Špániková 

Bez jídla by to nešlo, přátelé. O tom není pochyb. Ale není jídlo jako jídlo. Chcete-li se dozvědět víc a hlavně 
prozkoumat své kulinářské schopnosti, jste srdečně zváni právě na tento tábor. V rámci tábora navštívíme 
ekofarmu a s dětmi si připravíme vlastní burger z kvalitních surovin.  

 

Na všech táborech (není-li uvedeno jinak) platí: 
 

 Program příměstských táborů je připraven denně od 7.30 do 17 hodin. 

 Děti je možné ráno přivést mezi 7.30 a 9.00 a odpoledne vyzvednout mezi 15.30 a 17.00. 

 Každý den jsme s dětmi venku, většinou více než polovinu času. 

 V ceně akcí je kromě výdajů na pedagogy, program, jízdné, vstupné a stravování, zahrnuto 
i úrazové pojištění účastníků. 

 Vaříme zdravě (každý den je čerstvá zelenina/ovoce; omezujeme množství masa; snažíme se 
vyhýbat palmovému tuku a uzeninám; nedáváme dětem cukrovinky a omezujeme jídla 
s rafinovaným cukrem; nakupujeme farmářské sezónní potraviny, výrobky bio a faitrade; 
nepoužíváme instantní produkty a snižujeme množství polotovarů). 

 Vycházíme vstříc dietetickým omezením účastníků táborů. 

 Pitný režim je po celý den bez omezení, nabízíme vodu s bylinkami/citrónem nebo čaj. 

 Zajišťujeme stravování po celý den (svačina, teplý oběd s polévkou, svačina), u pobytových 
táborů stravování 5x denně (snídaně, svačina, teplý oběd, svačina, večeře). 

 Program příměstských táborů probíhá obvykle v přírodní zahradě Rozmarýnku, v budově nebo 
v lese. 

 Na každém z táborů proběhne alespoň jeden celodenní výlet (místo oběda mají děti obvykle 
balíček na cestu). 

 V programu se střídají činnosti sportovní s tvořivými, pohybové s klidovými, neorganizované 
s pracovními (děti si myjí po sobě nádobí, pomáhají s přípravou dopolední svačinky, krmí zvířata 
na Rozmarýnku aj.). 

 Maximální počet účastníků tábora je u většiny akcí 24, děti jsou na většinu aktivit rozděleny 
do menších skupin. 

 Na pobytových táborech spí děti v budovách ve vlastních spacácích. 

 Po skončení tábora dostanou všichni k dispozici fotky z akce k prohlédnutí na internetu. 

 Pro účast na táboře je nutné potvrzení od dětského lékaře. Na táboře je vždy přítomen 
zdravotník. 

 Zálohu je nutné zaplatit do 30. 4. 2016. Také je možné rovnou zaplatit celou částku. Doplatky se 
hradí do 31. 5. 2016. Neobdržíme-li do těchto dat přihlášku a doplatek, vaše místo může být 
nabídnuto náhradníkům. Platí se na účet. 

 Storno poplatky jsou ve všech případech stanoveny takto: 25 % ceny akce při odhlášení 50–30 
dní před akcí, 50 % při odhlášení 29–5 dní před akcí, 75 % při odhlášení méně než 5 dní před akcí 
nebo na akci samotné. O vrácení poplatku je třeba písemně požádat vedoucího do konce tábora. 
Storno se neplatí, pokud rodiče sami najdou vhodného náhradníka. Ve všech ostatních případech 
se storno poplatek účtuje. 

 Jedno dítě je možné přihlásit maximálně na tři letní příměstské tábory Rozmarýnku. Do počtu 
maximálně tří akcí se nepočítají pobytové tábory, tam není přihlašování omezeno. 

 

 
Podrobnosti o dalších akcích najdete na www.lipka.cz/rozmarynek. 
 

http://www.lipka.cz/rozmarynek

