
 

    

 

TISKOVÁ ZPRÁVA 
 

VÁNOČNÍ LIPKA NABÍDNE PROGRAM JIŽ ZÍTRA 
2. prosince 2015 
Tvořivé dílny pro děti i dospělé, pečení vánočních minivánoček a perníčků, ekologické balení dárků či 
staré vánoční zvyky, to všechno a ještě něco navíc čeká děti i dospělé, kteří zavítají na Vánoční Lipku.  
 
Na dvě odpoledne, ve čtvrtek 3. prosince a v pátek 4. prosince vždy od 14.30 do 18.30 hodin, chystá 
školské zařízení Lipka na svém pracovišti Lipová tradiční vánoční program pro rodiny s dětmi. 
Návštěvníci si v dílnách vyrobí vánoční dekorace, jako třeba andílka z krajkových ubrousků, svícen 
z plechovky nebo svíčku ze včelího vosku. Těšit se mohou také na vánoční zvyky jako zpívání koled, 
pouštění lodiček a tradiční prostírání stolu, odnesou si větvičku, která podle toho, kdy vykvete, prozradí, 
jaký bude nadcházející rok. Děti si ale také vyzkouší, jak zabalit dárky a myslet při tom i na životní 
prostředí.  
 
Vánoční Lipku pořádá pracoviště Lipová každoročně již od svého založení, letos tedy již po čtyřiadvacáté, 
a každý rok se těší velké oblibě.  „Vánoční Lipka je sice tradiční akcí, ale program je pokaždé trochu jiný. 
Děti si vytvoří jiné výrobky a hlavně na každý rok chystáme nějakou velkou novinku. Loni to byla 
například dobrodružná stezka v zahradě a vaření dětského vánočního punče v kotlíku na ohni, letos zase 
místo Mikuláše budou dárečky dětem rozdávat Barborky. Teplý punč s ovocem podávaný ve 
svíčkami osvětlené zahradě jsme však pro velký úspěch ponechali,“ říká Blanka Jírů, organizátorka akce 
z pracoviště Lipky Lipová.  
 
První z velkých vánočních akcí pro širokou veřejnost má letos Lipka již za sebou. V sobotu 28. listopadu 
proběhla na soběšickém pracovišti Jezírko akce Od Martina do Tří králů, kterou navštívilo asi 350 
účastníků. Velký úspěch měla vlněná dílna s paní Pařilovou z ekofarmy Otinoves, kde si děti vyzkoušely 
česat vlnu a příst na kolovrátku. Součástí programu byla i vycházka do lesa s odborníky z Mendelovy 
univerzity a děti bavilo i stopování zlatého prasátka nebo vyrábění voňavé purpury z bylinek, koření 
a vonných olejů.  
 
Podobných akcí s programem pro děti i dospělé pořádá Lipka během roku hned několik, například také 
u příležitosti Velikonoc, otvírání studánek a dalších svátků vážících se k českým tradicím nebo k oslavě 
přírody.  
 
Termín a místo konání akce:  

 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  

 Mgr. Blanka Jírů, organizátorka akce, blanka.jiru@lipka.cz, 543 211 264 
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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.  
  


