PŘÍRODA
MÁ OTEVŘENO

TERÉNNÍ PROGRAMY PRO VEŘEJNOST

——— víkendové termíny i všední dny v průběhu července, srpna i září 2021
——— vybrané lokality Moravského krasu
Máte volný den? Chcete vyrazit ven, do terénu
a poznat zajímavá zákoutí Moravského krasu?

PŘIHLÁŠKA

www.lipka.cz/rychta-kalendar-akci, přihlašování
nejpozději 2 dny před každou akcí

Přidejte se k nám na našich průzkumných
výpravách. Nabízíme naučný program pro dospělé
i dobrodružné dny pro rodinky s dětmi.

CENA

130–160 Kč

KONTAKT

Zdeňka Jičínská, E: zdenka.jicinska@lipka.cz
T: 736 473 849

Časová délka programů je přibližně 5 h.

V případě rušení akcí z důvodu vládních epidemických omezení
bude přihlášeným poplatek vrácen v plné výši.
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PŘÍRODA MÁ OTEVŘENO ——— TERÉNNÍ PROGRAMY PRO VEŘEJNOST
vybrané dny v červenci, srpnu i září ——— vybrané lokality Moravského krasu

PRO RODINY S MENŠÍMI DĚTMI
HRAVÉ PROGRAMY PLNÉ BÁDÁNÍ A DOBRODRUŽSTVÍ
Cena: děti 130 Kč, rodiče 160 Kč
Doporučený věk dětí: od 4 let
17. ČERVENCE TAJEMSTVÍ DUTÝCH SKAL
Ve skalách a hlubokých jeskyních u Holštejna je možná ukryt poklad. Dokážete ho vypátrat?
A 12. ZÁŘÍ

29. ČERVENCE PUTOVÁNÍ S PRAČLOVÍČKEM

Doporučený věk dětí: od 4 let

Společně s pračlovíčkem si ulovíme něco k snědku, objevíme jeskynní tmu, koukneme, kam v krasu
mizí voda. Čekají nás i další objevy ze života v pravěku, to vše v okolí Rudice.

1. SRPNA
A 28. SRPNA

VODNICKÉ PÁTRÁNÍ

28. ZÁŘÍ

JOSEFOVSKÉ ÚDOLÍ

Doporučený věk dětí: od 6 let
Při cestě kolem rybníka objevíme nejen taje rostlin a živočichů u vody a ve vodě, ale snad vyřešíme
i malou vodnickou záhadu.
Doporučený věk dětí: od 6 let

Prozkoumejte s námi temné jeskyně i brebery ve vodách tohoto hlubokého krasového údolí.

PRO DOSPĚLÉ (doporučený věk účastníků: dospělí, mládež a děti od 12 let)
NAUČNÉ EXKURZE ZAMĚŘENÉ NA HLUBŠÍ POZNÁNÍ VYBRANÝCH LOKALIT
Cena: děti a mládež do 26 let 130 Kč, dospělí nad 26 let 160 Kč
1. ČERVENCE

JOSEFOVSKÉ ÚDOLÍ
Unikátní krasové údolí vás překvapí svou pestrou minulostí plnou rozporů.

23. ČERVENCE ZTRACENÁ ŘÍČKA
Seznámíme vás s botanicky i historicky zajímavým údolím v blízkém okolí Brna.

30. SRPNA

ŽIVOT NA VÁPENCI
Chcete-li si naservírovat pořádnou porci krasových jevů a objevů na malé ploše, pak je Ostrov
u Macochy ideálním místem!

10. ZÁŘÍ

VILÉMOVICKÁ STRÁŇ
Prozkoumejte s námi botanické skvosty i způsob udržování jedné z mimořádných lokalit v krasu.

Bližší informace o konkrétní akci obdrží přihlášení přibližně týden předem.
Organizátor si vyhrazuje právo v případě malého zájmu o termín či špatného počasí akci upravit či zrušit.
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