
——— pondělí 15. srpna – sobota 20. srpna 2022  

——— Lesní penzion Podmitrov, Vysočina 

Máš odvahu stát se Strážcem Země? Čeká tě 

neodkladný úkol. Odemkni truhly v přírodovědné 

laboratoři a dozvíš se, kdo je tajemný E. M. Získat 

klíče ale nebude jednoduché… Prožij šest dní her 

a poznávání v blízkosti řeky a lesa na, za světla  

i po západu slunce  

INFORMACE www.lipka.cz/rozmarynek-tabory  

CENA 2 400 Kč  

Záloha 600 Kč splatná do 14 dnů od přihlášení.  

KONTAKT Jana Schwarzova, E: jana.schwarzova@lipka.cz 

T: 541 220 208, 725 961 285  

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

STRÁŽCI ZEMĚ 
PŘÍRODOVĚDNÝ POBYTOVÝ TÁBOR 

PRO DĚTI OD 9 DO 12 LET 

http://www.lipka.cz/rozmarynek-tabory
mailto:jana.schwarzova@lipka.cz
http://www.lipka.cz/rozmarynek


Představte si, že vám přišel dopis. Sice s ním nepřilétla sova a ani se v něm nepíše, abyste si pořídili učebnice 

čar a kouzel, ale i tak je na něm něco zvláštního. 

Jen si to přečtěte. Píše jakýsi E. M. a vyzývá vás, abyste přijeli do Přípravného centra. Důvod? Máte na to, 

abyste se stali Strážcem. 

Prožij šest dní her a poznávání v blízkosti řeky a lesa na Českomoravské vrchovině, za světla i po západu 

slunce. Ubytování je v čtyřlůžkových chatkách ve spacácích v rekreačním středisku Lesní penzion Podmitrov. 

Program se skládá z různých pohybových, dobrodružných a přírodovědných her. Děti prozkoumají dosud 

neprobádané území, vstoupí do tajemné Laboratoře a také si vyrobí dřevěný medailon se zašifrovaným 

symbolem. 

Na tento tábor děti hned tak nezapomenou! 

Cena tábora je snížena díky projektu Earthkeepers v nových regionech ČR. Tento projekt je financován 

Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.  
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