
 

 

 

 
TISKOVÁ ZPRÁVA  
 
TRADIČNÍ LIPKOVÉ VÁNOCE: V SOBOTU NA JEZÍRKU, PŘÍŠTÍ TÝDEN NA LIPOVÉ 
30. listopadu 2017  
 
Výtvarné tvoření, sváteční pečení, staré vánoční zvyky. Ale také neotřelé zimní příběhy nebo tipy 
na Vánoce šetrné vůči přírodě. Ať jste malí nebo velcí, přijďte se adventně naladit na Lipku. 
 
Už v sobotu 2. prosince zveme rodiny s dětmi na Jezírko na tradiční akci Od Martina do Tří králů. 
Těšit se můžete na divadelní pohádkový příběh – podíváme se v něm na lesní spáče (na toho, kdo 
v zimě skáče, kdo to nestih‘ a teď pláče). A dále na pátrací hru či lesní stezku, na výrobu vánočních 
svícnů a vazeb, na pečení perníkových zvířátek, na živé ovečky a práci s ovčí vlnou. 
 
Příští týden u nás můžete strávit hned dvě odpoledne, v úterý 5. prosince a ve středu 6. prosince.  
Vánoční Lipku pořádá pracoviště Lipová každoročně již od svého založení, letos tedy již po 
šestadvacáté, 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. Letos se děti i dospělí dozvědí, jak prožívat svátky šetrněji k přírodě. Teplý punč s ovocem 
podávaný v zahradě jsme však pro velký úspěch ponechali,“ říká Alena Uhříčková, organizátorka 
akce z pracoviště Lipky Lipová. 
 
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.  
 
Podrobnosti: 

 2. prosince 2017, 10–15 hodin – Od Martina do Tří králů 
Lipka, pracoviště Jezírko, Brno-Soběšice 
Bližší informace najdete na www.lipka.cz/jezirko nebo na www.facebook.com/lipka.jezirko. 

 5. a 6. prosince 2017, vždy 14.30–18.30 hodin – Vánoční Lipka 
Lipka – pracoviště Lipová, Brno-Pisárky, Lipová 20 
Bližší informace najdete na www.lipka.cz/lipova. 

 
Kontakt:  

- Od Martina do Tří králů – Mgr. Iva Křenovská, iva.krenovska@lipka.cz, 545 228 567 
- Vánoční Lipka – Mgr. Alena Uhříčková, alena.uhrickova@lipka.cz, 543 211 264  

 
Fotografie v tiskové kvalitě: 
https://www.dropbox.com/sh/9ijrgvegajpil6i/AACI8r53Xl5nkqJq23ZJkey9a?dl=0 
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