
 
 

 

 
 
Zveme všechny děti na letní tábory 
 

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

Zakouzlený les 
přírodovědně-pohybový příměstský tábor 

2.–4. 7. 2018 (po–st) 
Děti: 6–8 let Vedoucí: Jana Schwarzová 
Přihlášky a cena: do 25. 5. 2018, 1100 Kč 
Záloha: 275 Kč, splatná do 14 dnů od přihlášení 

V lese nad Rozmarýnkem se dějí divné věci. Jakoby 
v něm nebylo něco v pořádku. Pozorný návštěvník 
lesa možná zaslechne i slabé volání o pomoc. Že by 
prastará legenda o zakleté princezně Berenice 
skrývala kus pravdy? Pokud je to tak, bude potřeba 
najít důkazy a pokusit se princeznu zachránit.  

Přidejte se k pátrání, u kterého využijete své znalosti 
o přírodě a jistě se naučíte i mnoho nového. 
 

 Ostrov pokladů 
přírodovědný výletový příměstský tábor 

2.–4. 7. 2018 (po–st) 
Děti: 8–12 let Vedoucí: Petr Fiala 
Přihlášky a cena: do 25. 5. 2018, 1200 Kč 
Záloha: 300 Kč, splatná do 14 dnů od přihlášení 

Existuje spousta map. A některé z nich mohou 
dovést člověka k pokladu! Geocachingový tábor 
věnovaný hledání těch nejzajímavějších keší, které 
může Brno a blízké okolí nabídnout. 

Tábor je vhodný pro pokročilé „kačery“ i ty, které 
s geocachingem nemají dosud žádnou zkušenost. 

Tajemná zahrada 
přírodovědný příměstský tábor s angličtinou 

9.–13. 7. 2018 (po–pá) 
Děti: 7–10 let Vedoucí: Ivana Plíšková 
Přihlášky a cena: do 25. 5. 2018, 2100 Kč 
Záloha: 525 Kč, splatná do 14 dnů od přihlášení 

Tajemná zahrada... je místo, kde se dějí zvláštní věci. 
Najděme ztracený klíč a poodhalme tajemná zákoutí 
divoké zahrady. Možná skrývá víc, než se na první 
pohled zdá. Indície a naše schopnosti zahradničení 
nás dovedou až do zahradní pevnosti! 

Program bude obsahovat bloky, ve kterých si děti 
rozšíří anglickou slovní zásobu. Je vhodný pro 
anglické začátečníky i mírně pokročilé. 

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

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

9.–13. 7. 2018 (po–pá) 
Děti: 7–11 let Vedoucí: Monika Mikulášková 
Přihlášky a cena: do 25. 5. 2018, 1800 Kč 
Záloha: 450 Kč, splatná do 14 dnů od přihlášení 

Vraťte se s námi do minulosti! Letos ve vile Löw-Beer 
prozkoumáme dobu její výstavby.  

Tábor je volným pokračováním minulého ročníku. 
Zamyslíme se nad udržitelným bydlením a zelenou 
architekturou v minulosti i současnosti. Hlavně se ale 
budeme dobře bavit v jedinečných prostorách Vily 
Löw-Beer v Brně, v její zahradě, v parku Lužánky i na 
celodenním výletě. 

Tábor pořádá Lipka ve spolupráci s Muzeem 
Brněnska. 

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


Pálavské dobrodružství 
přírodovědný putovní pobytový tábor 

9.–13. 7. 2018 (po–pá) 
Děti: 8–15 let Vedoucí: Martin Záruba 
Přihlášky a cena: do 25. 5. 2018, 2600 Kč 
Záloha: 650 Kč, splatná do 14 dnů od přihlášení 

Máte-li rádi přírodu a nebojíte se používat vlastní 
nohy, pojďte s námi na putovní tábor nejkrásnějšími 
místy jižní Moravy! Urazíme zhruba 8–12 km denně 
nádhernou přírodou. Potkáme zajímavá zvířata 
a rostliny, zejména se zaměříme na pozorování 
hmyzu.  

Přespávání zajištěno pod stany v kempech s dobrým 
zázemím, velké batohy dětí se budou mezi kempy 
převážet autem. Součástí ceny je také vstupné do 
jeskyně „Na Turoldu“.  

 

 ExpediceEKO 
přírodovědně-turistický pobytový tábor 

9.–14. 7. 2018 (po–so) 
Děti: 14–19 let Vedoucí: Martin Šrom 
Přihlášky a cena: do 25. 5. 2018, 3000 Kč 
Záloha: 750 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 Rachel 
Hughes, rodilá mluvčí z Velké Británie. 

 

Pat a Mat 
přírodovědně-tvořivý příměstský tábor 

16.–20. 7. 2018 (po–pá) 
Děti: 6–10 let Vedoucí: Šárka Špániková 
Přihlášky a cena: do 25. 5. 2018, 2000 Kč 
Záloha: 500 Kč, splatná do 14 dnů od přihlášení 

Spolu se známými kutily, Patem a Matem, 
si vyzkoušíme spoustu tvořivých činností. Na táboře 
budeme rozvíjet zejména dovednosti, které mohou 
děti využít i v budoucím životě. Spíše než dekorační 
předměty budeme vyrábět věci, které najdou 
praktické využití ve většině domácností. Např. si 
vyrobíme stolní hru, kterou si můžete zahrát doma 
ihned po skončení tábora.  

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

16.–20. 7. 2018 (po–pá) 
Děti: 7–11 let Vedoucí: Monika Mikulášková 
Přihlášky a cena: do 25. 5. 2018, 1800 Kč 
Záloha: 450 Kč, splatná do 14 dnů od přihlášení 

Vraťte se s námi do minulosti! Letos ve vile Löw-Beer 
prozkoumáme dobu její výstavby.  

Tábor je volným pokračováním minulého ročníku. 
Zamyslíme se nad udržitelným bydlením a zelenou 
architekturou v minulosti i současnosti. Hlavně se ale 
budeme dobře bavit v jedinečných prostorách Vily 
Löw-Beer v Brně, v její zahradě, v parku Lužánky i na 
celodenním výletě. Tábor pořádá Lipka ve spolupráci 
s Muzeem Brněnska. 

 

Po stopách…zvířat domácích 
pobytový chovatelský tábor 

16.–21. 7. 2018 (po–so) 
Děti: 10–15 let, Vedoucí: Irena Koláčná, Přihlášky a cena: do 25. 5. 2018, 3000 Kč Záloha: 750 Kč, splatná do 14 dnů 
od přihlášení 

Je tomu již tisíce let, co první lidé domestikovali pratura, tarpana či vlka. Jak 
vypadají jejich potomci dnes? A mění se chování lidí k domácím zvířatům? 

Po zašlých stopách se vypravíme na ekologickou farmu, kde budeme pečovat 
o pravnoučata původních divokých zvířat. Čeká nás spaní pod stanem, v budově či 
pod širákem, farmářské mléčné výrobky, dobrodružství v přírodě a parta kamarádů. 
A možná dorazí i Lenka Babáčková! Tábor je určen dětem se zvýšeným zájmem 
o chovatelství a zoologii. 
 
  



Dobrodružství s Vaianou 
přírodovědný badatelský příměstský tábor 

23.–27. 7. 2018 (po–pá) 
Děti: 6–8 let Vedoucí: Lucie Strouhalová 
Přihlášky a cena: do 25. 5. 2018, 2100 Kč 
Záloha: 525 Kč, splatná do 14 dnů od přihlášení 

Pomůžete odvážné Vaianě v jejím nelehkém úkolu, 
navrátit Te Fiti její srdce? Čeká nás společné 
dobrodružství, při kterém budeme překonávat 
nejrůznější úskalí přes dopadení račích špehů, souboj 
s ozbrojenými kokosy až po zkrocení Svrateckých vln. 

Program tábora zahrnuje také vodácké aktivity (rafty 
s vodáckým instruktorem z WaterElementu). 

 Robinsonova kuchařka 
přírodovědně-kulinářský příměstský tábor 

23.–27. 7. 2018 (po–pá) 
Děti: 7–11 let Vedoucí: Martin Záruba 
Přihlášky a cena: do 25. 5. 2018, 1900 Kč 
Záloha: 475 Kč, splatná do 14 dnů od přihlášení 

Přežili byste na pustém ostrově? Co si tehdy asi vařil 
Robinson Crusoe? Přijďte na tak trochu jiný 
kulinářský tábor, zkuste si neobvyklé vaření a zažijte 
spoustu legrace a dobrodružství! 

Na táboře zažijeme vaření pod širým nebem, 
používání neobvyklých i těch HODNĚ neobvyklých 
surovin, a návod jak se najíst z toho, co nám příroda 
nabízí. 

Kdopak to mluví? 
 
 

tvořivý příměstský tábor s angličtinou 

30. 7. – 3. 8. 2018 (po–pá) 
Děti: 5–7 let Vedoucí: Irena Koláčná 
Přihlášky a cena: do 25. 5. 2018, 2100 Kč 
Záloha: 525 Kč, splatná do 14 dnů od přihlášení 

Obrázky a různá tvoření, hry v zahradě a péče 
o zvířátka na Rozmarýnku – to vše hladce propojeno 
jednoduchou angličtinou – tak bude vypadat již 
tradiční anglický tábor pro nejmenší. Tento rok 
dokonce s rodilou mluvčí – Rachel Hughes z Velké 
Británie, která na Rozmarýnku tráví rok v rámci 
Evropské dobrovolné služby. Tábor je vhodný i pro 
děti angličtiny neznalé.  

 Pobytový tábor Domašov 
Percy Jackson: Zloděj blesku 

přírodovědný pobytový tábor v Domašově n. Bystřicí 

29. 7. – 4. 8. 2018 (ne–so) 
Děti: 7–17 let Vedoucí: Martin Šrom 
Přihlášky a cena: do 25. 5. 2018, 3200 Kč 
Záloha: 800 Kč, splatná do 14 dnů od přihlášení 

Již 12. 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 
v lese u základny, starší od 13 let se vydají na 
vícedenní výlet s batohy na zádech a přespí ve 
stanech.  

 

Mrňouskové 
Údolí ztracených mravenců 
přírodovědně-chovatelský příměstský tábor  

6.–10. 8. 2018 (po–pá) 
Děti: 5–7 let Vedoucí: Ivana Plíšková 
Přihlášky a cena: do 25. 5. 2018, 1800 Kč 
Záloha: 450 Kč, splatná do 14 dnů od přihlášení 

Žijí mezi námi, potkáváme je prakticky každý den 
a víme o nich tak málo. Vydáme se do světa 
mravenců a prožijeme s našimi malými hrdiny všední 
i sváteční dny. Zjistíme, že i malí tvorové mohou 
dokázat neuvěřitelné věci. Seznámíme se s tím, jak 
to chodí v mraveništi, společnými silami vyřešíme 
zapeklité úkoly a na závěr nás čeká sladká mravenčí 
odměna. 

 Výlety za zvířaty 
Toulavá kamera 
fotografický výletový příměstský tábor  

6.–10. 8. 2018 (po–pá) 
Děti: 8–13 let Vedoucí: Lucie Strouhalová 
Přihlášky a cena: do 25. 5. 2018, 2100 Kč 
Záloha: 525 Kč, splatná do 14 dnů od přihlášení 

Tradiční výletový tábor obohacený o fotografování. 

Čeká nás průzkum přírodních lokalit v Brně i za 
Brnem, kde budeme dokumentovat výskyt 
zajímavých rostlin a živočichů. Po vzoru velkých 
objevitelů si vytvoříme cestovatelský deník 
s vlastními fotografiemi a reportáží. 

Vlastní fotoaparát je vhodný, ale není podmínkou, 
fotoaparáty můžeme zapůjčit. 

 



 

Bejvávalo 
přírodovědně-výtvarný příměstský tábor 

13.–17. 8. 2018 (po–pá) 
Děti: 5–7 let Vedoucí: Lucie Vladová 
Přihlášky a cena: do 25. 5. 2018, 1800 Kč 
Záloha: 450 Kč, splatná do 14 dnů od přihlášení 

V jedné malé chaloupce, kdysi dávno, za dob, které 
nepamatuje ani vaše babička… 

V jednom týdnu prožijeme lidové svátky z celého 
roku, poznáme zapomenuté tradice a zvyky všech 
ročních období, zahrajeme si spoustu pohybových 
her a užijeme si nápadité tvoření z přírodních 
materiálů. Nezapomeneme se také postarat o naše 
rozmarýnková zvířata a prozkoumáme, co 
zajímavého roste v naší zahrádce! 

 Týden – rok 
přírodovědný příměstský tábor s němčinou 

13.–17. 8. 2018 (po–pá) 
Děti: 8–13 let Vedoucí: Lucie Vladová 
Přihlášky a cena: do 25. 5. 2018, 1800 Kč 
Záloha: 450 Kč, splatná do 14 dnů od přihlášení 

Lid v našem kraji pustoší záhadná nemoc. Ve starých 
knihách se píše, že pomoci může pouze nápoj z bylin 
nasbíraných během celého roku. Co ale dělat, když 
na záchranu máme pouze týden? Snad jedině, když 
urychlíme čas… Připravte si plavky do horkých dnů, 
rukavice do sněhu a pláštěnku do podzimních 
plískanic, dobrodružství začíná!  

Do programu jsou zařazeny lekce hravé němčiny. 
Tábor je vhodný i pro němčiny neznalé děti. 

Lesní skřítek Rozmarníček 
lesní příměstský tábor u Rozmarýnku 

20.–24. 8. 2018 (po–pá) 
Děti: 5–7 let Vedoucí: Jana Němcová 
Přihlášky a cena: do 25. 5. 2018, 1900 Kč 
Záloha: 475 Kč, splatná do 14 dnů od přihlášení 

Jmenuji se skřítek Rozmarníček a se svými kamarády 
se starám o rostlinky a zvířátka v okolí Rozmarýnku. 
Nahlédnete se mnou do tajemného světa lesních 
skřítků a víl, kde se dějí zázraky přírody?  

Organizace tábora je inspirována konceptem Lesních 
mateřských škol, děti budou trávit venku, hlavně 
v lese, maximální množství času. 

 Případy soudce Ooky 
přírodovědný badatelský příměstský tábor s keramikou 

20.–24. 8. 2018 (po–pá) 
Děti: 8–13 let Vedoucí: Lucie Strouhalová 
Přihlášky a cena: do 25. 5. 2018, 2100 Kč 
Záloha: 525 Kč, splatná do 14 dnů od přihlášení 

Soudce Ooka si pozval ty nejbystřejší pomocníky 
z celého orientu, aby mu pomohli se zapeklitým 
případem, který musí vyřešit dříve, než z hlíny vyrobí 
tradiční panenku Kokeshi. 

Do program tábora je ve dvou dnech zařazeno 
keramické tvoření. Vypálené výrobky budou 
k dispozici v září.  

!Jídlo! 
přírodovědně-kulinářský příměstský tábor 

27.–31. 8. 2018 (po–pá) 
Děti: 7–10 let Vedoucí: Šárka Špániková 
Přihlášky a cena: do 25. 5. 2018, 2000 Kč 
Záloha: 500 Kč, splatná do 14 dnů od přihlášení 

Tábor věnovaný zejména vaření a práci 
s potravinami. Děti si vyzkouší, jak to funguje 
v kuchyni a jako správní kuchaři ochutnají své 
výtvory.  Dokážeme uvařit zdravé jídlo, které bude 
i chutné? 

Již tradičně bychom se rádi vypravili na kozí farmu 
a vyzkoušeli si výrobu sýra. Kromě samotného vaření 
se děti dozví mnoho nového a zahrají si spoustu her. 

 Taje Jundrova 
koloběžkový výletový příměstský tábor 

27.–31. 8. 2018 (po–pá) 
Děti: 8–12 let Vedoucí: Jana Schwarzová 
Přihlášky a cena: do 25. 5. 2018, 2000 Kč 
Záloha: 500 Kč, splatná do 14 dnů od přihlášení 

Víte, jak vypadal Jundrov před sto lety? Dokážete 
poznat dnešní ulice podle prastarých fotek? Vydejte 
se s námi na koloběžkách navštívit tajuplná 
jundrovská zákoutí a odhalit podstatu dávných 
řemesel. Na výpravách po i proti proudu řeky 
budeme také zkoumat život ve Svratce i kolem ní. 

Vlastní koloběžka je vhodná, ale není podmínkou, 
koloběžky můžeme zapůjčit. 

 

  

   



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; 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 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. 2018. 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 odhlášení od 1. května a 50 % 

při odhlášení 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

