
 
 

 

 
 
Zveme všechny děti na letní tábory 
 

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

Astérix et Obélix 
přírodovědně-pohybový příměstský tábor 

3.–7. 7. 2017 (po–pá) 
Děti: 8–13 let Cena: 1.700 Kč  
Přihlášky a záloha: 850 Kč, do 30. 4. 2017  
Vedoucí: Petr Fiala  

Julius Caesar si podmaňuje území Galie, a přináší 
"civilizaci, mír a blahobyt". Jedna vesnice si však 
císaře nevšímá, a dále hoduje na kancích, tančí 
a zpívá. Těžké časy přichází, až když druida 
Panoramixe začne bolet zub.  

Chlácholení druida i odrážení římské armády 
od galského oppida se jako dospělý vedoucí zúčastní 
Thibaut Francois - evropský dobrovolník Lipky 
z Francie. Účastníci tábora s ním můžou hovořit 
francouzsky, anglicky, nebo i lámanou češtinou:-) 
 

 Výletové vítání prázdnin 
přírodovědný výletový příměstský tábor 

3., 4., a 7. 7. 2017 (po, út, pá) 
Děti: 7–11 let Cena: 1.200 Kč  
Přihlášky a záloha: 600 Kč, do 30. 4. 2017  
Vedoucí: Lucie Vladová 

Přivítejte prázdniny na výletech s Rozmarýnkem! 
Vydáme se do různých atraktivních přírodních míst 
v okolí Brna. Čeká nás třeba letní piknik, kde 
rozprostřeme jídelní ubrusy přímo na louce.  

Je možné účastnit se pouze prvních dvou dnů tábora 
a pátek vynechat, potom je cena tábora 800 Kč. 

EntomoLOG II.  
– návrat zlatého skarabea 
entomologický příměstský tábor 

10.–14. 7. 2017 (po–pá) 
Děti: 8–12 let Cena: 1.800 Kč  
Přihlášky a záloha: 900 Kč, do 30. 4. 2017  
Vedoucí: Martin Záruba 

Pro všechny, kteří se zajímají o brouky či motýly, 
prostě o hmyz celkově, je tu už druhý ročník 
entomologického tábora! Společně (pod vedením 
zkušených vedoucích) pronikneme do tajemného 
světa hmyzu, navštívíme zajímavou přírodu v okolí 
Brna a užijeme si spoustu zábavy. A o všem, co se 
dozvíme a najdeme, natočíme poutavý video-
dokument. 

 Ratatouille 

přírodovědně-kulinářský příměstský tábor 

10.–14. 7. 2017 (po–pá) 
Děti: 7–11 let Cena: 1.900 Kč  
Přihlášky a záloha: 950 Kč, do 30. 4. 2017  
Vedoucí: Ivana Plíšková 

Remyho životním heslem je "vařit může každý". 
Remy je krysák, který sní o tom, že se stane 
vyhlášeným kuchařem v pařížské pětihvězdičkové 
restauraci. Společně se zkrachovalým vynašečem 
kuchyňských odpadků Linguinim se vydají za svým 
cílem stát se nejvyhlášenějšími kuchaři v Paříži. 

Společně pronikneme do tajů (nejen) francouzské 
kuchyně, zjistíme, jak se správně chovat v restauraci. 
To vše proložíme notnou dávkou rozmanitých her 
a hříček. 

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


ExpediceEKO 
přírodovědně-turistický pobytový tábor 

10.–15. 7. 2017 (po–so) 
Děti: 13–18 let Cena: 3.100 Kč  
Přihlášky a záloha: 1.550 Kč, do 30. 4. 2017  
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. Čekají nás hry, dobrodružství, 
kamarádi, manuální dobrovolná práce a 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. 

 Keep smiling! 
přírodovědný příměstský tábor s angličtinou 

17.–21. 7. 2017 (po–pá) 
Děti: 7–10 let Cena: 2.100 Kč 
Přihlášky a záloha: 1.050 Kč, do 30. 4. 2017  
Vedoucí: Martin Záruba 

Jazykový tábor pro angličtináře – začátečníky. 
Hravou a zábavnou formou si rozšíříme slovní zásobu 
a společně pronikneme do anglického jazyka. Pod 
vedením zkušených lektorů děti přivítají vzácnou 
cizojazyčnou návštěvu, která Rozmarýnek na konci 
týdne navštíví. V rámci tábora proběhne také 
návštěva lanového centra – Jungle park. 

 

Tajuplná vila Löw-Beer II.  
příměstský tábor ve vile Löw-Beer (u parku Lužánky) 

17.–21. 7. 2017 (po–pá) 
Děti: 8–12 let Cena: 1.800 Kč  
Přihlášky a záloha: 900 Kč, do 30. 4. 2017  
Vedoucí: Monika Mikulášová 

Jedinečný tábor na jedinečném místě! Odhalte, jaká 
tajemství skrývá zahrada a slavná vila rodiny        
Löw-Beer! Vrátíme se na počátek 20. století 
a společně s britským agentem budeme pátrat po 
záhadných osudech členů rodiny. 

Zjistíme také, jak se v té době rozrůstalo město 
a proč v něm potřebujeme zeleň. Program probíhá 
přímo ve vile Löw-Beer, v její zahradě a parku 
Lužánky, denně od 9 do 16 hod. Součástí tábora je 
jeden celodenní výlet za hranice města Brna. 

 Po stopách…vydry říční 
chovatelský a vodácký pobytový tábor 

17.–22. 7. 2017 (po–so) 
Děti: 10–15 let Cena: 3.400 Kč  
Přihlášky a záloha: 1.700 Kč, do 30. 4. 2017  
Vedoucí: Lenka Babáčková 

Zamíříme na jih republiky, za Písek, za rodnou tůní 
v hájích... Po vydřích stopách budeme pátrat na vodě 
i na souši. V Třeboni pomůžeme s praktickými 
činnostmi pro ochranu vyder, rybáři nám zase poradí 
s vydří potravou a na lodích otestujeme 
biochemickou kvalitu vody. Spát budeme pod 
střechou, ale i ve stanech. Tři dny strávíme na lodích 
na řece Lužnici. Tábor je určen dětem se zvýšeným 
zájmem o chovatelství a zoologii. 

 

Kdopak by se vlka bál? 
přírodovědně-badatelský výletový příměstský tábor 

24.–28. 7. 2017 (po–pá) 

Děti: 6–8 let Cena: 1.700 Kč  
Přihlášky a záloha: 850 Kč, do 30. 4. 2017  
Vedoucí: Lucie Strouhalová 

Máš zájem o přírodu a o zvířata? Nebojíš se nočního 
lesa? Víš, co všechno uměl myslivec, který zachránil 
Červenou Karkulku?  

Badatelský tábor, točící se okolo Červené Karkulky. 
V průběhu tábora se seznámíme se základními 
dovednosti, kterými musí každý správný milovník 
přírody (včetně myslivců) oplývat. 

 Barvy přírody 
přírodovědně-výtvarný příměstský tábor 

24.–28. 7. 2017 (po–pá) 
Děti: 7–11 let Cena: 1.800 Kč  
Přihlášky a záloha: 900 Kč, do 30. 4. 2017  
Vedoucí: Šárka Špániková 

Na tomto táboře budeme s dětmi rozvíjet jejich 
fantazii, kreativitu i praktické dovednosti. 
Vyzkoušíme si nejrůznější výtvarné techniky 
a zjistíme, co všechno nám příroda k vytvoření 
malých uměleckých děl nabízí. Budeme se také 
toulat po blízkém okolí a hledat ztracenou 
„Inspiraci“.  



Angličtina s Machem 
a Šebestovou 
přírodovědný příměstský tábor s angličtinou 

31. 7.–4. 8. 2017 (po–pá) 
Děti: 5–7 let Cena: 1.900 Kč  
Přihlášky a záloha: 950 Kč, do 30. 4. 2017  
Vedoucí: Monika Janáková 

Představte si sluchátko, které je kouzelné! Právě 
takové našli Mach a Šebestová. Na táboře společně 
s nimi zažijeme hodně dobrodružství a legrace. Čeká 
nás spousta anglických písniček, příběhů, her 
a tvoření. Vítány jsou všechny děti, i ty, které se ještě 
anglicky neučily. 

 Pobytový tábor Domašov 
přírodovědný pobytový tábor v Domašově n. Bystřicí 

30. 7.–5. 8. 2017 (ne–so) 
Děti: 7–17 let Cena: 2.900 Kč  
Přihlášky a záloha: 1.450 Kč, do 30. 4. 2017  
Vedoucí: Martin Šrom 

Již 11. ročník oblíbeného pobytového tábora! Čekají 
tě tradiční i neobvyklé aktivity, hodně sportování, 
koupání v říčce, program v lese. Ubytování 
v rekreačním středisku na postelích.  
Aktivity budou odděleny pro mladší a starší 
táborníky. Mladší účastníci mohou jednu noc přespat 
v lese u základny, starší se vydají na vícedenní výlet 
s batohy na zádech a přespí ve stanech.  

 

Bádání s detektivem 
Kulíškem 
výletový badatelský příměstský tábor 

7.–11. 8. 2017 (po–pá) 
Děti: 8–13 let Cena: 1.800 Kč  
Přihlášky a záloha: 900 Kč, do 30. 4. 2017  
Vedoucí: Pavla Pokorná 

S detektivem Kulíškem se vydáme za případy ze 
zvířecí říše. Pátračky nás zavedou po celém Brně 
i jeho okolí, kde nás budou čekat zapeklité hádanky, 
které se budeme společně snažit rozlousknout. 

Na táboře nás čeká řada badatelských aktivit, při 
kterých musíme zapojit všechny své mozkové závity. 
Během týdne se vydáme na 3–4 atraktivní výlety.  

 ZOO zvěřinec 

chovatelský příměstský tábor 

7.–11. 8. 2017 (po–pá)  
Děti: 5–7 let Cena: 1.900 Kč  
Přihlášky a záloha: 950 Kč, do 30. 4. 2017  
Vedoucí: Lenka Babáčková 

Dá se chovat velryba v neckách? Mravenec 
v krabičce od sirek? Společně s ředitelem ZOO se 
naučíme postarat o rozmarýnková zvířata, 
navštívíme chovatelskou stanici a kromě zážitků 
s kamarády si odneseme vlastnoručně založený chov 
zvířat. 

V rámci tábora mohou ti „stateční“ táborníci přespat 
jednu noc na Rozmarýnku.  

Dobrodružství s Broučky 
lesní příměstský tábor u Rozmarýnku 

14.–18. 8. 2017 (po–pá) 
Děti: 4–6 let Cena: 1.800 Kč  
Přihlášky a záloha: 900 Kč, do 30. 4. 2017  
Vedoucí: Jan Palán 

Pojďme se vydat na tajemnou a dobrodružnou cestu 
do lesa i na zahradu. Budeme si hrát, poznávat 
přírodu, zažijeme spoustu legrace a třeba potkáme 
i rodinu Broučků. 

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

 Lovci a sběrači 
přírodovědný příměstský tábor s němčinou 

14.–18. 8. 2017 (po–pá)  
Děti: 8–13 let Cena: 1.700 Kč  
Přihlášky a záloha: 850 Kč, do 30. 4. 2017  
Vedoucí: Lucie Vladová 

Přenesme se do pravěkých dob, kdy lidé získávali 
potravu jen lovem a sbíráním plodů planě rostoucích 
rostlin. Je snadné rozdělat oheň, vyrobit oštěp 
a rozeznat, co je v přírodě jedlé a co jedovaté? A jak 
se domluvit s ostatními, když lidská řeč je teprve 
v začátcích? Děti se v rámci her a aktivit táborové hry 
seznámí se základními německými slovíčky a frázemi. 



Byl jednou jeden šnek 
hudebně-dramatický příměstský tábor 

21.–25. 8. 2017 (po–pá) 
Děti: 5–7 let Cena: 1.700 Kč  
Přihlášky a záloha: 850 Kč, do 30. 4. 2017  
Vedoucí: Ivana Plíšková 

Máte rádi dětské písničky Jarka Nohavici? Chcete, 
aby se s nimi hravou formou seznámily vaše děti?  

Každý den se budeme věnovat jiné písničce. V rámci 
programu vyzkoušíme a rozvineme své herecké 
i muzikantské schopnosti. Rána budeme vítat 
jogínským pozdravem slunce. Zaměříme se na práci 
s dechem a správnou výslovnost. Naučíme se vnímat 
své tělo i pocity. S dětmi zažijeme radost ze zvuků 
a pohybu. Zájemci budou pečovat o zvířata na 
Rozmarýnku. 

 Výlety za zvířaty 
přírodovědný výletový příměstský tábor 

21.–25. 8. 2017 (po–pá)  
Děti: 8–13 let Cena: 1.800 Kč  
Přihlášky a záloha: 900 Kč, do 30. 4. 2017  
Vedoucí: Martin Záruba 

Přidejte se k nám a poznejte zvířata nejen u nás na 
Rozmarýnku, ale i v krásné přírodě v okolí Brna. Čeká 
nás spoustu legrace, pohybu v přírodě a hlavně 
zajímavá zvířata, která jste (nejspíš) ještě nikdy 
neviděli. Jestli máte lásku k přírodě a dobrodružnou 
povahu, neváhejte a zúčastněte se! Nebudete 
litovat! 

!Jídlo! 
přírodovědně-kulinářský příměstský tábor 

28. 8.–1. 9. 2017 (po–pá) 
Děti: 7–11 let Cena: 1.900 Kč  Přihlášky a záloha: 950 Kč, do 30. 4. 2017  Vedoucí: Jana Schwarzová 

I třetí ročník tohoto tábora se ponese v duchu hesla "Co si uvaříme, to si taky sníme". Společně vytvoříme 
obědové menu s vůní ohně, budeme pátrat po původu surovin a vyrazíme na dvě výpravy do přírody za poznáním 
nových chutí. Jídlo nás totiž zajímá a baví. Může se ale stát, že se z dobrého sluhy stane zlý pán. A co potom? 
Nechte se překvapit!  

   
 



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 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; vyhýbáme se 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. 2017. Také je možné rovnou zaplatit celou částku. Doplatky se hradí        

do 31. 5. 2017. 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. 

http://www.lipka.cz/rozmarynek

