
 
 

 

 
 
Zveme všechny děti na letní tábory 
 

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

Hmyzí dobrodružství 
přírodovědný pobytový tábor 

30. 6.–4. 7. 2019 (ne–čt) 
Děti: 9–15 let Vedoucí: Martin Záruba 
Přihlášky a cena do 25. 5. 2019, 2600 Kč 
Záloha: 650 Kč, splatná do 14 dnů od přihlášení 

Máte rádi přírodu a hmyz? Nebojíte se denně ujít 
7 až 10 km? Pak je Hmyzí dobrodružství právě pro 
vás!  

Odjedeme spolu na jihovýchodní Moravu, kde 
budeme přespávat v DDM a odtud vyrážet na 
nejkrásnější místa suchých stepí, louky Bílých Karpat, 
uvidíme zachovalé přírodní krásy (zaměříme se 
zejména na hmyz). A čeká nás i vyjížďka Baťovým 
kanálem. 

 Car Otka a Podzemní říše 
přírodovědný příměstský tábor pro malé zahradníky 

1.–4. 7. 2019 (po–čt) 
Děti: 7–10 let Vedoucí: Ivana Plíšková 
Přihlášky a cena: do 25. 5. 2019, 1800 Kč 
Záloha: 450 Kč, splatná do 14 dnů od přihlášení 

Car Otka je ve sporu s vévodou Vodou. Kdo další stojí 
v pozadí tohoto sporu? Podaří se nám oba vladaře 
usmířit a zachránit Podzemní říši?  

Tábor si klade za cíl zvýšit motivaci dětí pro 
zahradničení a podpořit praktické manuální 
dovednosti dětí.  

Zahradničit budeme v přírodní zahradě Rozmarýnku. 
Těšit se můžete i na kuchyňské zpracování plodů naší 
zahrady. 

Bláto až za ušima 
přírodovědný příměstský tábor s keramikou 

8.–12. 7. 2019 (po–pá) 
Účastníci: 7–9 let Vedoucí: Jana Němcová 
Přihlášky a cena: do 25. 5. 2019, 2200 Kč 
Záloha: 550 Kč, splatná do 14 dnů od přihlášení 
 
Zveme Vás na tábor, kde hlavní slovo bude mít bláto. 
Chceme v blátě skákat a běhat. 
Chceme z bláta vyrábět, modelovat a stavět. 
Chceme blátem malovat a zdobit. 
 
Na táboře věnujeme 2 dny keramickému tvoření. 
Vypálené výrobky budou k vyzvednutí v září 2019.  
Tábor není vhodný pro děti, které se bláta/hlíny štítí.  

 Výlety za zvířaty 
přírodovědný výletový příměstský tábor 

8.–12. 7. 2019 (po–pá)  
Děti: 9–13 let Vedoucí: Martin Záruba 
Přihlášky a cena: do 25. 5. 2019, 2100 Kč 
Záloha: 525 Kč, splatná do 14 dnů od přihlášení 

Výlety za zvířaty je tábor, ve kterém navštívíme 
zajímavá přírodní místa jižní Moravy, uvidíme 
neobvyklá a vzácná zvířata a mnohá si vezmeme i do 
ruky. Povede nás při tom osvědčená dvojice 
zkušených lektorů – Lucie a Martin.  

Tento rok navštívíme trochu vzdálenější, zajímavější 
a méně známá místa (např. Moravská Sahara, 
Rudické propadání), takže z výletů se budeme vracet 
vždy až večer.  A čeká nás i krátká návštěva jeskyní. 

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


ExpediceEKO 
přírodovědně-turistický pobytový tábor 

8.–13. 7. 2019 (po–so) 
Účastníci: 14–19 let Vedoucí: Martin Šrom 
Přihlášky a cena: do 25. 5. 2019, 3200 Kč 
Záloha: 800 Kč, splatná do 14 dnů od přihlášení 

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. Čeká nás dobrodružství, 
kamarádi, manuální dobrovolná práce i malý pes 
Currie. Základnu budeme mít pod střechou, část nocí 
však strávíme v terénu ve stanech. Účastníci se více 
podílejí na průběhu akce, třeba pravidelně připravují 
jídlo ostatním. 

Tábora se také bude účastnit jako vedoucí Halil 
Senturk, učitel angličtiny z Turecka. 

 Po stopách…divočiny 
pobytový chovatelský tábor 

15.–20. 7. 2019 (po–so) 
Děti: 10–15 let Vedoucí: Irena Koláčná 
Přihlášky a cena: do 25. 5. 2019, 3200 Kč 
Záloha: 800 Kč, splatná do 14 dnů od přihlášení 
 
Existuje v Česku skutečná divočina? Poznáme taje 
flóry a fauny, lesů i luk a prakticky se zapojíme do 
ochrany přírody a krajiny. V chráněném území se 
vypravíme po stopách přírody, kterou člověk 
nechává žít svým vlastním životem. I za humny 
odhalíme exotická místa. Čeká nás spaní na základně 
i pod stanem, dobrodružství v přírodě a parta 
kamarádů. Účastníci se podílejí na přípravě jídla. 
Tábor je určen dětem se zvýšeným zájmem 
o chovatelství a zoologii. Vše za přítomnosti 
zkušeného praktického ornitologa. 

Kdopak to mluví  
chovatelský příměstský tábor s angličtinou 

15.–19. 7. 2019 (po–pá) 
Děti: 5–7 let Vedoucí: Jana Schwarzová 
Přihlášky a cena: do 25. 5. 2019, 2200 Kč 
Záloha: 550 Kč, splatná do 14 dnů od přihlášení 

Tradiční tábor pro nejmenší s výukou angličtiny bude 
opět plný her, říkanek a písniček.  

Také se naučíme základům péče o naše zvířata. Na 
Rozmarýnku máme například králíky, morčata, 
slepice, ale i agamy či hady korálovky. Čeká nás 
tvoření s využitím přírodních materiálů a na závěr 
představení pro rodiče.  

Většina programu bude probíhat v zahradě nebo 
v přilehlém lese. 

 Poslední vládce větru I. 
přírodovědně-badatelský příměstský tábor  

22.–26. 7. 2019 (po–pá) 
Děti: 7–10 let Vedoucí: Petra Nejezchlebová 
Přihlášky a cena: do 25. 5. 2019, 2000 Kč 
Záloha: 500 Kč, splatná do 14 dnů od přihlášení 

Vzduch, Voda, Země, Oheň. Čtyři národy spojené 
společným osudem hledají toho, kdo je posledním 
Avatarem, schopným ovládat všechny čtyři přírodní 
živly. 

Tábor je zaměřený na jednoduché badatelské pokusy 
s živly, jejich pozorování v přírodě a týmovou 
spolupráci. Součástí je i tematicky zaměřená exkurze 
do VIDA Science Centra v Brně. 

Spoušť 
Přírodovědně-fotografický příměstský tábor 

22.–26. 7. 2019 (po–pá) 
Děti: 12–15 let Vedoucí: Petr Fiala 
Přihlášky a cena: do 25. 5. 2019, 2100 Kč 
Záloha: 525 Kč, splatná do 14 dnů od přihlášení 

Spoušť nezpůsobíme, ale bude ústřední bod našeho 
tábora. Budeme pozorovat (než cvakneme). Budeme 
hledat (co za to stojí). Budeme upravovat (co 
"ulovíme"). A budeme prozkoumávat vlastní styl. 

Fotografický tábor vhodný pro začátečníky 
i pokročilé (např. účastníky víkendovek Foton). Pro 
účast na táboře je vhodné mít zrcadlovku nebo 
kompakt s manuálním režimem, několik fotoaparátů 
můžeme také zapůjčit. 

 Pobytový tábor Domašov 
přírodovědný pobytový tábor v Domašově n. Bystřicí 

28. 7.–3. 8. 2019 (ne–so) 
Děti: 7–18 let Vedoucí: Martin Šrom 
Přihlášky a cena: do 25. 5. 2019, 3400 Kč 
Záloha: 850 Kč, splatná do 14 dnů od přihlášení 

Již 13. ročník oblíbeného pobytového tábora! Čekají 
tě tradiční i neobvyklé aktivity, hodně sportování, 
koupání v říčce, program v lese. Ubytování ve zděné 
budově rekreačního střediska na postelích.  

Aktivity budou odděleny pro mladší a starší 
táborníky. Mladší účastníci mohou jednu noc přespat 
na louce u základny, starší od 13 let se vydají na 
dvoudenní výlet s batohy na zádech a přespí ve 
stanech. 



Začínáme se zvířátky 
chovatelsko-rukodělný příměstský tábor 

29. 7.–2. 8. 2019 (po–pá) 
Děti: 6–8 let Vedoucí: Jana Němcová 
Přihlášky a cena: do 25. 5. 2019, 2000 Kč 
Záloha: 500 Kč, splatná do 14 dnů od přihlášení 

Které dítě by si nepřálo nějaké to zvířátko? Co ale 
dělat, aby po pár dnech neskončilo ve výhradní péči 
rodičů? Děti se dozví, jaká je to odpovědnost a co 
vše takové zvíře ke spokojenému životu potřebuje. 
Vlastnoručně si vyzkouší i každodenní péči, kterou 
taková zvířátka vyžadují. A protože jsou prázdniny, 
budeme si užívat sluníčka, hrát hry, běhat po lese 
a vyrábět drobné rukodělné výrobky.  

 

Ráno s Bobem a Bobkem 
přírodovědně-kutilský příměstský tábor 

5. 8.–9. 8. 2019 (po–pá) 
Děti: 5–7 let Vedoucí: Silvia Neslušanová 
Přihlášky a cena: do 25. 5. 2019, 2000 Kč 
Záloha: 500 Kč, splatná do 14 dnů od přihlášení 

Dva králíci z klobouku pana Pokustóna zažijí na 
Rozmarýnku mnoho dobrodružství! Stejně jako 
účastníci našeho tábora se budou zdokonalovat ve 
své zručnosti. Během týdne se proměníme v malé 
kutily a pokusíme se vyrobit několik drobných 
výrobků. Těšit se můžete také na výlet, vlastnoručně 
uvařené jídlo a péči o živé králíky z „Králičího 
kopečku“ na zahradě Rozmarýnku. 

 

Poslední vládce větru II. 
přírodovědně-badatelský příměstský tábor  

5. 8.–9. 8. 2019 (po–pá) 
Děti: 7–10 let Vedoucí: Petra Nejezchlebová 
Přihlášky a cena: do 25. 5. 2019, 2000 Kč 
Záloha: 500 Kč, splatná do 14 dnů od přihlášení 

Vzduch, Voda, Země, Oheň. Čtyři národy spojené 
společným osudem hledají toho, kdo je posledním 
Avatarem, schopným ovládat všechny čtyři přírodní 
živly. Tábor je zaměřený na jednoduché badatelské 
pokusy s živly, jejich pozorování v přírodě a týmovou 
spolupráci. Součástí je i tematicky zaměřená exkurze 
do VIDA Science Centra.  

Program tábora je totožný s táborem „Poslední 
vládce větru I.“  v termínu 22.–26. 7. 2019.  

 

 

Ládón – strážce jabloně 
přírodovědný příměstský tábor s němčinou 

12.–16. 8. 2019 (po–pá)  
Děti: 9–13 let Vedoucí: Lucie Vladová 
Přihlášky a cena: do 25. 5. 2019, 2000 Kč 
Záloha: 500 Kč, splatná do 14 dnů od přihlášení 
 

Bohyně Héra dostala darem jabloň, která plodí zlatá 
jablka nesmrtelnosti. Hrdina Héraklés však o jablka 
usiluje. Dokážeme strom za pomoci draka Ládóna 
uhlídat? Každá z dračích hlav ale mluví jiným 
jazykem!  

Program tábora je proložený slovíčky a frázemi cizích 
jazyků, především německými a je vhodný i pro 
němčiny neznalé děti. Kromě jazykových dovedností 
procvičíme i naši zálesáckou zručnost a vydáme se na 
lov, ovšem beze zbraní.  
 

 
 



Dobrodružství s drakem 
Ládónem 
přírodovědně-chovatelský příměstský tábor 

12.–16. 8. 2019 (po–pá)  
Děti: 6–8 let Vedoucí: Lucie Vladová 
Přihlášky a cena: do 25. 5. 2019, 2000 Kč 
Záloha: 500 Kč, splatná do 14 dnů od přihlášení 
 
Olympští bohové oplývají skvělými schopnostmi 
a dovednostmi. Pokusme se je napodobit a společně 
s drakem Ládónem ochránit zlatou jabloň 
nesmrtelnosti!  

Tábor pro mladší děti, kde nás čeká spousta 
pohybových her, nápaditého tvoření z přírodních či 
recyklovaných materiálů a samozřejmě i setkání 
s našimi rozmarýnkovými zvířaty. 

 Dračí akademie 
koloběžkový výletový příměstský tábor 

19.–23. 8. 2019 (po–pá) 
Děti: 10–13 let Vedoucí: Jana Schwarzová 
Přihlášky a cena: do 25. 5. 2019, 2200 Kč 
Záloha: 550 Kč, splatná do 14 dnů od přihlášení 
 
Už je tvůj drak vycvičený, nebo ještě potřebuje 
trénink? Tak s tím si musíme pospíšit, protože nás 
čeká daleká a dobrodružná cesta...  
 
Tábor s koloběžkovými výlety do okolí Rozmarýnku 
je vhodný pro začátečníky i pokročilé. Těm, kteří 
nemají vlastní koloběžku, můžeme koloběžky 
zapůjčit. Jako bonus mohou účastníci tábora jednu 
noc na Rozmarýnku i přespat.  

 

Jak nakrmit draka 
přírodovědný kulinářský příměstský tábor 

19.–23. 8. 2019 (po–pá)  
Děti: 7–9 let Vedoucí: Ivana Plíšková 
Přihlášky a cena: do 25. 5. 2019, 2200 Kč 
Záloha: 550 Kč, splatná do 14 dnů od přihlášení 

Vikingská Dračí akademie hledá kuchaře. Zájem 
o draky vítán, předchozí zkušenosti nejsou 
podmínkou. Úspěšní absolventi konkurzu projdou 
základním výcvikem na ochočených dracích.  

Na tomto kulinářském táboře budeme vařit na 
Rozmarýnku i v terénu. Jeden den vyrazíme na farmu 
na exkurzi za farmářem. Jako bonus mohou účastníci 
tábora jednu noc na Rozmarýnku i přespat. 

 

 

!Jídlo! aneb tábor  na cestách 
výletový kulinářský příměstský tábor 

26.–30. 8. 2019 (po–pá) 
Děti: 8–12 let Vedoucí: Šárka Špániková 
Přihlášky a cena: do 25. 5. 2019, 2100 Kč 
Záloha: 525 Kč, splatná do 14 dnů od přihlášení 

Pojďme spolu vyzkoušet nový prototyp 
nejzáhadnějšího vynálezu všech dob – stroje času. 
Společně s profesorem Fixiolem vyrazíme vstříc 
dávným dobám a soustředit se budeme především 
na rozmanitost vaření pokrmů světové historie. 
Vyzkoušíme si připravit největší lahůdky pravěké 
kuchyně, třešničku na dortu středověkého 
kulinářského umění nebo uvařit jídlo jako za časů 
našich babiček.  

Jedná se o kulinářský tábor s větším množství výletů 
mimo Rozmarýnek. 

  
 



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

 

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

 

• 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 táborů je kromě výdajů na pedagogy, program, jízdné, vstupné a celodenní stravování, zahrnuto 

i úrazové pojištění účastníků. 

• Vaříme zdravě (každý den je čerstvá zelenina/ovoce; nepoužíváme palmový tuk a uzeniny; nedáváme dětem 

cukrovinky a omezujeme jídla s rafinovaným cukrem; nakupujeme farmářské sezónní potraviny, výrobky bio 

a Fair trade; nepoužíváme instantní produkty a snižujeme množství polotovarů). 

• 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 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 pobytovém táboře je vždy přítomen zdravotník. 

• Zálohu je nutné zaplatit do 14 dnů od přihlášení. Také je možné rovnou zaplatit celou částku. Doplatky se hradí 

do 25. 5. 2019. Neobdržíme-li do těchto dat zálohu/doplatek, vaše místo bude uvolněno dalším zájemcům. 

Platí se bezhotovostně převodem na náš účet u FIO banky. 

• Storno poplatky jsou ve všech případech stanoveny takto: 25 % z ceny akce při odhlašování od 1. května 

a 50 % při odhlašování od 1. června. V případě odhlášení během tábora se vrací podíl 50 % z ceny, dle počtu 

nevyčerpaných dní. O vrácení poplatku je třeba písemně požádat vedoucího do konce tábora. Storno 

se neplatí, pokud rodiče najdou vhodného náhradníka. V 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. 

http://www.lipka.cz/rozmarynek

