
 

    

 

TISKOVÁ ZPRÁVA 
 

LIPKA CHYSTÁ ADVENTNÍ PROGRAM PRO DĚTI I DOSPĚLÉ 
20. listopadu 2015 
 
Strávit příjemně advent a naladit se na vánoční atmosféru? To lze snadno na některé z akcí, které 
chystá pro děti i dospělé školské zařízení Lipka. Nejen že si na nich malí i velcí návštěvníci mohou 
vyrobit dárky či vánoční dekorace, ale především si užijí tradiční i méně tradiční zvyky.  
 
První z velkých vánočních akcí pro širokou veřejnost, kterou Lipka letos nabídne, je akce Od Martina do 
Tří králů, která proběhne v sobotu 28. listopadu na soběšickém pracovišti Jezírko. Pro děti, ale i dospělé 
mají pracovníci Lipky připravený zajímavý program, během kterého se návštěvníci dozvědí víc 
o ovečkách a ovčí vlně – na pořadu dne bude například povídání o zpracování vlny, ukázka předení na 
kolovrátku nebo výroba ovečky z rouna. Nebude chybět ani výtvarná dílna o zimních spáčích, pohádka 
O rozmrzlém mamutovi a procházka s povídáním o zimní přírodě. Návštěvníci si také vytvoří vánoční 
dekorace z chvojí – věnce a svícny – a vlastnoručně si vyrobí purpuru.  
 
O necelý týden později mají brněnské děti možnost přijít na další akci z dílny Lipky. Během dvou 
odpolední, ve čtvrtek 3. prosince a v pátek 4. prosince vždy od 14.30 do 18.30 hodin, mohou na 
pracovišti Lipky Lipová v Pisárkách navštívit akci Vánoční Lipka. V dílnách si vyrobí vánoční dekorace, 
jako třeba andílka z krajkových ubrousků, svícen nebo svíčku ze včelího vosku, a těšit se mohou také na 
tradiční vánoční zvyky jako zpívání koled nebo losování štěstíčka, které prozradí, jaký bude nadcházející 
rok. Vánoční Lipku pořádá pracoviště Lipová každoročně již od svého založení, letos tedy již po 
čtyřiadvacáté, a každý rok se těší velké oblibě.  Ač se jedná o akci tradiční, malí i velcí návštěvníci se 
mohou těšit vždy na něco zcela nového. Tentokrát onou pověstnou novinkou budou návštěvy Barborek 
s dárky.  
 

 
Přehled adventních akcí na Lipce 

 28. listopadu 2015, 10–15 hodin – Od Martina do Tří králů, pracoviště Jezírko, Brno-Soběšice 
(na trase mezi Soběšicemi a Útěchovem, zastávka MHD U Jezírka)  

 3. a 4. prosince 2015, vždy 14.30–18.30 hodin – Vánoční Lipka, pracoviště Lipová, Brno-Pisárky, 
Lipová 20  

 
 
Kontakt: Mgr. Kateřina Vítková, PR manažerka, katerina.vitkova@lipka.cz, 736 473 732  
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Co je Lipka? 
Lipka je brněnské školské zařízení, které se již téměř pětadvacet let zaměřuje na vzdělávání v oblasti 
environmentální výchovy. Ročně ji navštíví víc než dvacet tisíc žáků při výukových programech a asi dvě 
tisícovky pedagogů při vzdělávacích seminářích. Odpoledne probíhají na všech pěti pracovištích Lipky 
přírodovědné a tvořivé kroužky a řemeslné kurzy. Po celý rok chystají pracovníci Lipky pro rodiny s dětmi 
akce pro veřejnost či semináře pro dospělé.  
  


