
 

    

 

TISKOVÁ ZPRÁVA 
 
LIPKA SPOLEČNĚ S DĚTMI OTEVŘE STUDÁNKY 
25. března 2015 
 
Oslava jara, stezka plná kouzel a pohádkových bytostí či pálení Morany. Takový program čeká 
děti z Brna a okolí na tradiční akci soběšického pracoviště Lipky Jezírko. Děti i rodiče jsou zváni 
v sobotu 11. dubna. 
 
Příchod jara býval spojen s tradičním otvíráním studánek, při kterém lidé vyčistili prameny, 
potoky a řeky a oslavovali probouzející se přírodu. Na jednom z pracovišť Lipky, na soběšickém 
Jezírku si děti i dospělí tyto tradice letos připomínají již pojedenácté. 
 
 „Otvírání studánek je jednou z tradičních akcí, které pro rodiny s dětmi pořádáme. Letos se však 
návštěvníci mohou těšit na velké změny. Program nebude probíhat pouze na Jezírku, ale začne na 
palouku U Buku, odkud si děti s rodiči budou moci projít stezku plnou kouzel a úkolů a setkat se 
například s hejkalem, bludičkou, rusalkou a dalšími pohádkovými postavami spojenými s vodou. 
Stezka dlouhá asi 2 km bude otevřená v čase od 10 do 12 hodin a návštěvníky dovede na Jezírko,“ 
představuje akci její organizátorka Lenka Kvasničková z Lipky. 
 
Na programu toho bude ale daleko více. Přímo v areálu pracoviště Jezírko organizátoři chystají 
tvořivé dílny, kde si děti vyrobí například morenku z proutí nebo hudební nástroj (Panovu 
flétnu) z křídlatky. Ve 14 hodin pak zažehnají zimu spálením Morany a přivítají jaro tradičním 
ohněm v sadu U Jezírka. Na akci se účastníci dostanou nejlépe autobusem č. 57 (zastávka 
U Buku), předem se nemusí nijak hlásit. 
 
Lipka je brněnské školské zařízení, které se již čtyřiadvacet let zaměřuje na vzdělávání v oblasti 
environmentální výchovy. Podobných akcí pro veřejnost během roku pořádá na svých pěti 
pracovištích celou řadu, většinou se jedná o oslavy tradičních svátků a slavnosti spojené 
s přírodou (právě otvírání studánek, Den Země, oslavy podzimu). Dětem Lipka nabízí také 
množství zájmových kroužků a během prázdnin pro ně připravuje příměstské i pobytové tábory.  
 
 
Termín a čas konání: sobota 11. dubna 2015 od 10 do 15 hodin  
Místo konání: palouk U Buku a pracoviště Lipky Jezírko, obojí na trase mezi Soběšicemi 

a Útěchovem (mapku a popis cesty naleznete níže) 
Kontakt: Mgr. Kateřina Vítková, PR manažerka, katerina.vitkova@lipka.cz, 736 473 732  
 Ing. Lenka Kvasničková, organizátorka akce, lenka.kvasnickova@lipka.cz, 545 228 567 
 

 
 Fotografie z minulého ročníku Otvírání studánek si můžete stáhnout ZDE.  

 
 

https://www.dropbox.com/sh/fmkvi64hbed4lgu/AAB7wdJqDArl4f05PUsx0qOla?dl=0


 

 

 

 
 

 
Pracoviště Jezírko i palouk U Buku se nacházejí na trase mezi Soběšicemi a Útěchovem, obě místa jsou 
přímo u zastávek autobusu MHD  č. 57 (zastávky U Jezírka a U Buku, obě jsou na znamení). 
  


