
——— 10.–14. července 2023  

——— Vila Löw-Beer, Drobného 297, Brno 

Baví tě tvoření? Máš chuť si vyzkoušet různá 

řemesla? Zajímá tě, jaké je to být košíkářem, 

barvířem, brašnářem nebo třeba dráteníkem? 

Pokud sis alespoň na jednu z otázek odpověděl/a 

ano, tak je tento tábor pro tebe tím pravým. Na 

táboře tě čekají také hry, výlet do okolí Brna, vaření 

na ohni a mnoho dalšího.  

VĚK 8-11 let 

PŘIHLÁŠKA https://www.lipka.cz/tabory 

 hlaste se do  15. června 

CENA 2 900  Kč 

KONTAKT Ludmila Chmelíková, E: ludmila.chmelikova@lipka.cz 

M: 602 684 393 

Petra  Štěpánková, E:  petra.stepanková@lipka.cz 

P R A C O V I Š T Ě  K A M E N N Á  
Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání ——— www.lipka.cz/kamenna 

KOUZLO 
ŘEMESEL 
LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TVOŘIVÝ TÁBOR 

Tábor je realizován ve spolupráci s Muzeem Brněnska. 

https://www.lipka.cz/kamenna-tabory
http://www.lipka.cz/kamenna
https://www.facebook.com/lipka.kamenna
https://www.youtube.com/channel/UCI4d0U3ImsR5B7WUMFQTm1g
http://www.instagram.com/lipka.cz


P R A C O V I Š T Ě  K A M E N N Á  
Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání ——— www.lipka.cz/kamenna 

VEDOUCÍ  

TÁBORU 

Ludmila Chmelíková, E: ludmila.chmelikova@lipka.cz M: 602 684 393 

Petra  Štěpánková, E:  petra.stepanková@lipka.cz 

Monika Mikulášková 

ORGANIZAČNÍ 

INFROMACE A 

PROGRAM 

Program příměstského tábora je připraven denně od 7.30 do 17.00.  

Děti je možné ráno přivést mezi 7.30 a 9.00 a odpoledne vyzvednout mezi 15.30 a 17.00.  

Na táboře proběhne alespoň jeden celodenní výlet. 

Každý den jsme s dětmi venku, většinou alespoň polovinu času.  

V ceně táborů je kromě výdajů na pedagogy, program, jízdné, vstupné a celodenní 

stravování, zahrnuto i úrazové pojištění účastníků. 

Maximální počet účastníků tábora je 15.  

STRAVOVÁNÍ Zajišťujeme stravování po celý den (dopolední svačina, teplý oběd s polévkou, odpolední 

svačina). 

V den táborového výletu účastníci dostanou svačinový a obědový balíček na cestu.  

Snažíme se vařit zdravěji (každý den je čerstvá zelenina/ovoce; omezujeme množství masa, 

uzenin, vyhýbáme se palmovému tuku, cukrovinkám a omezujeme jídla s  rafinovaným 

cukrem; nepoužíváme instantní produkty a snižujeme množství polotovarů).  

Pitný režim je po celý den bez omezení, nabízíme vodu, ovocnou šťávu nebo čaj.  

KOUZLO ŘEMESEL ——— LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TVOŘIVÝ TÁBOR  

10.–14. července 2023 ——— 7.30–17.00 h ——— Vila Löw-Beer, Drobného 297, Brno 

http://www.lipka.cz/kamenna
https://www.facebook.com/lipka.kamenna
https://www.youtube.com/channel/UCI4d0U3ImsR5B7WUMFQTm1g
http://www.instagram.com/lipka.cz

