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Tajemná Amazonie 
          přírodovědný příměstský tábor 
          12.–16. 7. 2010 (Po–Pá) 
 

Děti: 7–11 let Cena: 1250 Kč Přihlášky a záloha: 
625 Kč, do 30. 4. 2010 Vedoucí: Marcela Pálková 
 

Vzhůru na  dobrodružnou výpravu, cestovatelé! Hledání 
pramene nejdelší a nejmohutnější řeky na světě, zvyky 
místních indiánů, den v tropickém deštném lese nebo 
hora Aconkagua. A víte vy, co znamená název Buenos 
Aires? Pokud ne, pojeďte s námi do Patagonské nížiny  
a Ohňové země! 

Pat a Mat 
přírodovědný příměstský tábor 
7.–9. 7. 2010 (St–Pá) 
 

Děti: 7–11 let Cena: 750 Kč  
Přihlášky a záloha: 375 Kč, do 30. 4. 2010 
Vedoucí: Veronika Chlubná 
 

Zkrácený příměstský tábor. Pat a Mat – A je to! 
Dokážeš to lépe? Jaký dům bys postavil ty? 
Splachuje pitnou vodou jenom Pat a Mat? Jak by 
vypadala zahrada tvých snů? S Patem a Matem 
bude veselo. 

 

Expedice Eko  
přírodovědný příměstský a pobytový tábor 
12.–18. 7. 2010 (Po–Ne) 
 

Děti: 8–13 let Cena: 1850 Kč Přihlášky a záloha: 
925 Kč, do 30. 4. 2010 Vedoucí: Martin Šrom 
 

Tábor pro členy kroužků Čtveráci, Tuláci a klubu Rezeda. 
Nebude-li tábor obsazen, mohou se od 1. 5. 2010 hlásit i zájemci 
z řad široké veřejnosti. Celodenní výlet pěšky (Po), celodenní 
výlet na kolech (Út), jeden den na Rozmarýnku (St) a čtyřdenní 
výprava do CHKO Beskydy (Čt–Ne) s přespáváním ve skautské 
klubovně. Účastníci se více podílejí na průběhu akce. Hry, 
dobrodružství, strážci přírody, vlci, mezinárodní odznak ochrany 
prostředí a možná i ropáci.  

Vítání prázdnin 
aneb Tajemství proutěného košíku 

1.–3. 7. 2010 (Čt-So) 
 

Děti: 7–11 let Cena: 750 Kč Přihlášky a záloha: 
375 Kč, do 30. 4. 2010 Vedoucí: Veronika Chlubná 
 
Přivítání prázdnin s proutěným košíkem. V jednom starém 
domě, ve staré zahradě, je dnes ukryto tajemství prázdnin, 
které zde prožily děti před sto lety. 
Děti je možné přihlásit jen na 2 dny ze 3. Cena akce se poté 
snižuje na 600 Kč. 

Robin Hood 
přírodovědný příměstský tábor  
19.–23. 7. 2010 (Po–Pá) 
 

Děti: 7–11 let Cena: 1250 Kč Přihlášky a záloha: 
625 Kč do 30. 4. 2010 Vedoucí: Eva Kotašková  
 

Vydejte se s námi na návštěvu Sherwoodského lesa, kde ve 12. 
století přebýval Robin Hood se svou družinou. Tábor nejen pro 
kluky. Statečná Mariana ještě všem ukáže! 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kolumbus s angličtinou 
přírodovědný příměstský tábor s angličtinou 
16.–20. 8. 2010 (Po–Pá) 
 

Děti: 6–12 let Cena: 1800 Kč Přihlášky a záloha: 
900 Kč, do 30. 4. 2010 Vedoucí: Eva Kotašková  
 

Po stopách Kryštofa Kolumba s angličtinou. Tábor s dopolední 
výukou angličtiny a odpolední tvořivou dílnou. Děti se dělí do 
2 skupin podle schopností. Program doplněn celotáborovou 
hrou, sportováním i výletem. Výuku zajišťují 2 velmi zkušení 
lektoři jazykové školy. Již nyní zveme na páteční závěrečnou 
party, kde všem předvedeme, co jsme se naučili. 

Ferda Mravenec 
 přírodovědný příměstský tábor 
 2.– 6. 8. 2010 (Po–Pá) 
 

Děti: 5–8 let Cena: 1250 Kč Přihlášky a záloha: 
625 Kč, do 30. 4. 2010 Vedoucí: Zdenka Brázdová 
 

Kdo by neznal toho optimistického a veselého Ferdu mravence 
s červenou puntíkovanou mašlí kolem krku! Ale byli jste už        
u něj na návštěvě? Ne? Tak pospěšte, Ferda zve všechny 
zvídavé kluky a holky do svého mraveniště! 

Vzhůru do oblak 
přírodovědný pobytový tábor 
25. 7.–1. 8. 2010 (Ne–Ne) 
 

Děti: 7–13 let Cena: 2850 Kč  
Přihlášky a záloha: 1425 Kč, do 30. 4. 2010 
Vedoucí: Martin Šrom 
 

Na motivy stejnojmenného filmu. Celý život snil 
Karl o dobrodružství a tentokrát mu jedno 
dobrodružství doopravdy začíná. Spolu s bývalým 
prodavačem balónků Raslem objeví „Ztracený 
svět“ Jižní Ameriky. Ubytování v rekreačním 
středisku Domašov nad Bystřicí, na postelích. 
Táborová klasika s osvědčenými vedoucími. 

Mauglí 
 přírodovědný příměstský tábor 
 26.–30 . 7. 2010 (Po–Pá) 
 

Děti: 5–8 let Cena: 1250 Kč Přihlášky a záloha: 
625 Kč, do 30. 4. 2010 Vedoucí: Irena Koláčná 
 

Jaké to je žít jen se zvířaty? Malý kluk Mauglí neznal svět lidí, ale věděl 
vše o životě v džungli. Jak který živočich bydlí, loví, umí si hrát nebo i 
lenošit? Spoustu zajímavých her, zážitků, vědomostí a kamarádů 
můžete získat za jeden týden. 

 

Ptakopysk 
chovatelský příměstský tábor 
2.–6. 8. 2010 (Po–Pá) 
 

Děti: 10–15 let let Cena: 1500 Kč  
Přihlášky a záloha: 750 Kč, do 30. 4. 2010 
Vedoucí: Dana Kellnerová 
 

Program tábora je určen dětem se zvýšeným 
zájmem o zoologii a chovatelství. Jeho součástí 
budou průzkumy a pobyt v terénu, pozorování 
zvířat, návštěvy chovatelských zařízení, hry, kvízy a 
sportovní aktivity spojené s poznáváním pestrého 
světa zvířat. 

 

Výlety pana Broučka 
keramický příměstský tábor 
9.–13. 8. 2010 (Po–Pá) 
 

Děti: 6–13 let Cena: 1600 Kč Přihlášky a záloha: 
800 Kč, do 30. 4. 2010 Vedoucí: Helena Malíková 
 

Keramický tábor s přírodovědnou celotáborovou hrou. Děti 
budou rozděleny na mladší a starší a střídavě budou tvořit 
v keramické dílně a střídavě se účastnit dalšího programu. Do 
jakých míst se s panem Broučkem podíváme? S kým nás pan 
Brouček seznámí? Dozvíte se  během společného cestování… 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
Na všech táborech (není-li uvedeno jinak) platí: 

 
• Program příměstských táborů je připraven denně od 7:30 do 17:00 hod. 

• Děti je možné ráno přivést mezi 7:30 a 9:00 a odpoledne vyzvednout mezi 15:30 až 17:00. 

• V ceně akcí je kromě výdajů na pedagogický dozor, program a stravování zahrnuto úrazové pojištění 
členů. 

• Děti mají zajištěno u příměstských táborů stravování po celý den (svačina, teplý oběd s polévkou, svačina), 
u pobytových táborů stravování 5x denně. 

• Pitný režim je po celý den bez omezení. 

• Na pobytových táborech spí děti v budovách, ve vlastních spacácích. 

• Program příměstských táborů probíhá obvykle v přírodní zahradě Rozmarýnku, v budově nebo v lese. 

• Na každém z táborů proběhne alespoň jeden celodenní výlet (místo oběda mají děti balíček na cestu). 

• V programu se střídají činnosti sportovní s tvořivými, pohybové s klidovými, zábavné s pracovními (děti si 
myjí po sobě nádobí, pomáhají s přípravou dopolední svačinky, krmí zvířata na Rozmarýnku aj.). 

• Maximální počet účastníků tábora je u většiny akcí 22, děti jsou na množství aktivit rozděleny do skupin. 

• Po skončení tábora budou mít všichni k dispozici fotky z akce zadarmo ke stažení z internetu (Picasa). 

• Na akcích je vždy přítomen zdravotník, dětem se budou věnovat vždy alespoň tři vedoucí. 

• Pro účast na táboře je nutné potvrzení od dětského lékaře. 

• Zálohu je nutné zaplatit do 30. 4. 2010. Také je možné rovnou zaplatit celou částku. Doplatky se hradí do 
31. 5. 2010. Neobdržíme-li do těchto dat přihlášku a poplatek, vracíme zálohu a nabízíme vaše místo 
náhradníkům. Platit je možné v hotovosti i na účet. 

• Storno poplatky jsou ve všech případech stanoveny takto: 20 % ceny akce při odhlášení 15–30 dní před 
akcí, 50 % při odhlášení 1–14 dní před akcí, 100 % na akci samotné. Storno se neplatí, pokud si rodiče sami 
najdou vhodného náhradníka. 

• 1 dítě je možné přihlásit maximálně na 3 letní akce Rozmarýnku. Do počtu maximálně 3 akcí se nepočítá 
pobytový tábor Domašov (Vzhůru do oblak) a Loučení s létem. 

• Členové kroužků a klubů Rozmarýnku se mohou na tábory hlásit od 15. 2. 2010. Ostatní veřejnost se může 
hlásit od 1. 3. 2010.  

 
 

      S přihlašováním na akce neváhejte, už během března mohou být plně obsazeny! 
 
  

 

V případě zájmu nás kontaktujte na tel.č. 541 220 208 nebo na martin.srom@lipka.cz. 
Podrobnosti o dalších akcích na www.lipka.cz/rozmarynek. 
Rozmarýnek je pracovištěm Lipky – školského zařízení pro environmentální vzdělávání. 

Loučení s létem 
aneb Kouzelný svět Harryho Pottera 
30.–31. 8. 2010 (Po–Út) 
 

Děti: 7–11 let Cena: 550 Kč Přihlášky a záloha: 275 Kč, do 30. 4. 2010 
Vedoucí: Zdenka Brázdová 
 

Chceš se s námi podívat do světa čar a kouzel, kde nic není nemožné? Možná se v tobě 
skrývá odvážný čaroděj či čarodějka, jako je Harry Potter nebo Hermiona! Bradavice jsou 
opět v ohrožení a jen ty je můžeš pomoci zachránit a odhalit skrytá tajemství. Akce Loučení 
s létem se liší od všech příměstských táborů tím, že je možné na Rozmarýnku přespat ve 
vlastním spacáku do druhého dne. 


