
 

    

 

TISKOVÁ ZPRÁVA 
 

          VÁNOČNÍ LIPKA UŽ PO DVAADVACÁTÉ NABÍDNE PROGRAM PRO DĚTI I DOSPĚLÉ 
Brno, 29. listopadu 2013 

 
Po tři prosincová odpoledne mohou děti i jejich rodiče navštívit tradiční akci Vánoční Lipka. 
Lodičky z ořechů, řetězy ze slámy a filcu, svíčky ze včelího vosku, pečení vánočního cukroví 
a další dílny budou čekat nejen na malé návštěvníky. Akci Lipka pořádá každoročně již od 
svého založení, letos tedy již po dvaadvacáté. 
 
Tradiční akce Vánoční Lipka, která se bude konat od úterka 3. prosince do čtvrtka 5. prosince na 
pracovišti Lipky Lipová, zpříjemní chvíle čekání na dobu Vánoc. Každé odpoledne od 15 do 18 
hodin akce nabídne řadu rukodělných dílen, v nichž si nejen děti vyzkouší práci s přírodními 
materiály. Vlastnoručně si vyrobí například svíčku ze včelího vosku, stromeček z drátku či ozdoby 
z papíru. Návštěvníci si vyzkouší také pečení oblíbených a chutných oplatek, minivánoček či 
perníčků a nebudou chybět ani různé vánoční zvyky – pouštění lodiček nebo zpívání koled. 
 
„Každý den se bude program tvořivých dílen měnit, a tak nás děti mohou navštívit i vícekrát. Ve 
čtvrtek se mohou těšit také na Mikuláše a jeho družinu,“ doplnila program organizátorka Alena 
Uhříčková. Návštěvníci si budou moci zakoupit vánoční jedličku v květináči, kterou lze na jaře 
vysadit na zahradu nebo do volné přírody, či publikace a hry vydané Edičním centrem Lipky.  

 
Rodiče s dětmi mohou navštívit také další vánoční akce, které pořádají ostatní pracoviště Lipky: 
v sobotu 30. listopadu akci Od Martina do Tří králů na pracovišti Jezírko za Soběšicemi a ve 
čtvrtek 12. prosince akci Adventní čas určenou pro seniory s vnoučaty na pracovišti Kamenná na 
Starém Brně.   
 
 
Místo konání akce: Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání, pracoviště Lipová  
 
Termín konání:  3.–5. prosince 2013, vždy mezi 15. a 18. hodinou  

 
Kontakty:  Alena Uhříčková, vedoucí pracoviště Lipová, E: alena.uhrickova@lipka.cz, 

T: 543 211 264 
 Kateřina Vítková, PR manažerka, E: katerina.vitkova@lipka.cz; T: 736 473 732 

  



 

Fotografie z minulých ročníků Vánoční Lipky: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografie v tiskové kvalitě naleznete zde.  

 
 

 

https://www.dropbox.com/sh/xr7kjm8fgw9fky3/bLS70CIXOV

