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Pojďme výzvy současnosti vnímat jako 
příležitost ke změně! Zjistíme, co podniká 
Brno a že má smysl být aktivní. Inspirujeme 
se na přednášce i tvořivých dílnách. 
Naučíme se počítat uhlíkovou stopu.           
Z freeshopu si možná odneseme nějaký 
poklad. Večer zpestří koncert. 

čas: čtvrtek 15.30–17.30 h (1 × za 14 dní)    cena: 2000 Kč (včetně DPH) 

Obohacující setkávání s maminkami, kterým záleží na zdra-
ví, rovnováze v přírodě i v životě. Společně posdílíme svá 
know-how, zjistíme ekologicko-společenské souvislosti      
a popovídáme si. Při vyrábění budeme relaxovat  s batolí-
cími se dětmi u nohou.  

pro dospělé         
a děti od 10 let

pátek 28. 5. 2021, 17–19.30 h         550 Kč dospělý, 420 Kč dítě od 10 let

Řekneme si, ze kterých rostlin a jak lze získat barvivo. 
Některé z nich přímo na místě natrháme a pak jimi 
obarvíme a nazdobíme hedvábný šál (je v ceně kurzu).
Lektorka: Pavlína Veselá

Pedagogům nabízíme několik akreditovaných seminářů. 
Cena pro pedagogy platí pouze pro zaměstnance škol              
a školských zařízení zapsaných v rejstříku škol.

úterý 10. 11. 2020, 8.30–12.30 h         
pedagogové 400 Kč, ostatní 550 Kč (s 21% DPH)

Čeká nás práce s přírodním materiálem a jeho využití při 
hře dětí. Povíme si, jak důležité je zařazovat přírodniny 
do environmentálního vzdělávání. Vyrobíme si hračky z 
kamene, dřeva a semen rostlin. Většinu z nich zvládnou 
účastníci posléze vytvořit také s dětmi ve své organizaci.
Lektorky: Alena Uhříčková, Pavlína Veselá

vychovatelé, učitelé MŠ a 1. stupně ZŠ

vychovatelé,                        
učitelé MŠ, 1. a 2. třídy ZŠ

pátek 5. 3. 2021, 8.30–14.30 h         
pedagogové i nepedagogové 550 Kč

Příroda je studnicí inspirace obzvlášť na jaře. Využijeme 
vrbové proutí, seno a ovčí vlnu. Nachystáme si jedlou 
dekoraci, zjistíme, jak pěstovat a stříhat vrby, zahrajeme 
jarní pohádku a ušijeme si jarní květinovou vílu.

Lektorky: Alena Uhříčková, Pavlína Veselá

ZA HUMNY JE POKLAD

úterý 13. 4. 2021, 8.30–12.30 h         
pedagogové 400 Kč, ostatní 550 Kč (s 21% DPH)

Všimni si mě, říká lišejník, kopřiva a vrba. Venku máme 
bohatství na první pohled skryté. Nenápadní společníci 
nás inspirují k množství aktivit pro malé i velké.
Lektorky: Pavlína Veselá, Markéta Zajícová

vychovatelé,                       
učitelé MŠ, 1. a 2. třídy ZŠ

čtvrtek 10. 6. 2021, 9–16 h         
pedagogové 1400 Kč, ostatní 1 750 Kč (s 21% DPH)

I když je půda základem zahrady, málokdy si jí všímáme. 
Nalezneme její krásu! Vyrobíme hliněné pigmenty a růz-
nými technikami pak i hliněné obrazy. Objevíme techniku 
well art dressing. Vybudujeme raketová kamínka a něco 
dobrého si na nich uvaříme.
Lektorka: Alena Uhříčková

vychovatelé,
učitelé MŠ, ZŠ i SŠ

akreditovaný tvořivý 
týden pro dospělé

Od pondělí do pátku 2.–6. 8. 2021, po–čt 9–18 h, pá 9–16 h 

Společně budeme tvořit ohleduplně k přírodě, posdílíme
zkušenosti a dotkneme se i rozmanitých environmentál-
ních témat. Konkrétní náplň semináře a cena budou v 
průběhu roku upřesněny na webu Lipky v Kalendáři akcí. 
Lektorka: Alena Uhříčková

Probíhá ve spolupráci     
s Chaloupky o.p.s.

Těšíme se na vás!



ODPOLEDNÍ TVOŘENÍ S DĚTMI

Setkání jsou určena nejen dětem od čtyř let (není-li uvedeno 
jinak) s doprovodem, ale i samotným dospělým a samostat-
ným dětem od 10 let. Není zajištěné hlídání dětí.

Lektorky: Jarka Siničáková, Pavlína Veselá

Čas: 14.30–16.30 h

Cena: dospělý a dítě 350 Kč, samostatně tvořící dítě 200 Kč, 

dospělý 250 Kč

KERAMICKÝ TÁC SE SKLÍČKY
pátek 9. 10. 2020

Z hlíny vymodelujeme tác nebo misku, dno vyzdobíme 
kousky sklíček a barevnými engobami.

KVÁSKOVÝ CHLEBA

HRNÍČEK S PODŠÁLKEM OD A DO Z
série tří pátečních setkání: 12. 2., 26. 3. a 23. 4. 2021
cena: dospělý s dítětem 1050 Kč, samostatně tvořící dítě 600 Kč, 
dospělý 750 Kč

V únoru z hlíny vymodelujeme hrnečky, v březnu je očis-
tíme a vyhladíme a vytvoříme k nim podšálky (nebo 
cukřenku či mističku). V dubnu své výrobky naglazujeme. 
Zbyde-li nám čas, vyrobíme i zápichy do květináčů.

OSLAVA BEZ ODPADU

DŘEVĚNÝ TÁC VE TVARU LISTU

DÁREČKY BEZ NAKUPOVÁNÍ

OŠATKA Z PROUTÍ

SEMÍNKOVÉ SETKÁNÍ

BŘEZOVÉ KOŠTĚ

OŠATKA ZE SLÁMY

KERAMICKÝ ANDĚL
pátek 13. 11. 2020

Anděla, který poslouží jako netradiční svícen, dle naší 
fantazie vyšperkujeme burelem a barevnými engobami.

KERAMICKÁ ZVONKOHRA
pátek 22. 1. 2021

Vyrobíme si zvonkohru nebo obrázek s obtisky přírodnin 
a reliéfem. Dozdobíme engobami.

ŘEMESLA A KRŮČKY K SOBĚSTAČNOSTI
Na všech kurzech se můžete kromě získávání dovedností či 
oprašování těch pozapomenutých těšit i na špetku informací 
souvisejících s klimatem a udržitelností.

pro dospělé a děti od 10 let

pátek 23. 10. 2020, 17–19 h            350 Kč dospělý, 300 Kč dítě od 10 let

Originální a k přírodě ohleduplná oslava bude hračka. 
Zabalíme dárky, vyzdobíme recy pom-pomy, přírodními 
konfetami a kompostovatelnými napichovátky.              
Po balicím papíru, ani mašlích se nám stýskat nebude!            
Lektorka: Markéta Zajícová

pátek 23. 10. 2020, 16.30–20.30 h                                            400 Kč

Za pomoci slámy, lýka a jehly ukroutíme a ušijeme 
tradiční ošatku nejen na pečivo čili slaměnku.
Lektorka: Jana Papírníková

pouze pro dospělé

pouze pro dospělé

pátek 20. 11. 2020, 16–21 h                                                        600 Kč

Zkušená pekařka nás seznámí s kváskem a jeho využitím 
při pečení. Vyzkoušíme si celý postup pečení chleba.
Lektorka: Zdeňka Palátová

JAPONSKÁ VAZBA SEŠITŮ
pro dospělé         

a děti od 12 let

pátek 20. 11. 2020, 16.30–19 h       350 Kč dospělý, 300 Kč dítě od 12 let

Naučíme se, jak i ze zbytků papíru vykouzlit krásný sešit. 
Kdykoliv tak budeme mít po ruce originální dárek. 
Lektorka: Markéta Zajícová pro dospělé         

a děti od 10 let

pátek 11. 12. 2020, 16.30–19.30 h                  450 Kč dospělý, 400 Kč dítě

Své blízké potěšíme smysluplnými dárky vlastní výroby. 
Vytvoříme dřevěnou hru pro kamarády, osvěžovač 
vzduchu, anděla ze dřeva a dobrotu. Vše pěkně zabalíme.
Lektorky: Alena Uhříčková, Pavlína Veselá

DOMA KVAŠENÉ PICKLES

KOŠÍK Z PROUTÍ

pouze pro dospělé

pátek 15. 1. 2021, 16.30–19.30 h                                                           500 Kč

Podpoříme zdraví a naši soběstačnost i v zimě. Naložíme 
se do přípravy rychlokvašeného pickles a korejského 
ostrého kimči včetně ochutnávky. Dokonale si osvojíme 
dvě metody přípravy. Vynikající výsledek zaručen.
Lektorka: Lenka Kopáčová

pouze pro dospělé

sobota 16. 1. 2021, 8.30–18.30 h                                                         1 500 Kč

Uplést košík je kumšt! Neloupané vrbové proutí nám bude 
vonět, stejně jako práce i hotový výrobek.
Lektor: Ivan Soška

DOMÁCÍ VÝROBA SÝRA
víkend 23.–24. 1. 2021, sobota 8–17 h, neděle 8–12 h                  1 900 Kč                                                       

Pestré teoretické základy se při zakoupení doporučené 
sady základního vybavení (+1400 Kč) rázem rozšíří o 
praktickou zkušenost. Čerstvý sýr, tvaroh a další dobroty si 
pak vyrobíme společně s lektorkou.
Lektorka: Lenka Musilová

pouze pro dospělé

pouze        
pro dospělé

pátek 5. 2. 2021, 16.30–20.30 h                                                             900 Kč

Pomocí dlát si vyrobíme krásný tác ve tvaru listu (délka 
cca 30 cm). Práce s lipovým dřevem je vhodná i pro 
řezbáře-začátečníky.
Lektor: Petr Novotný

pouze pro dospělé

čtvrtek 11. 2. 2021, 16.30–19.30 h                                                           50 Kč

Rozšíříme své znalosti o semenaření, kterým podpoříme 
udržování rozmanitosti našich rostlin. Podělíme se 
vzájemně o zkušenosti i o semínka s dalšími zahrádkáři.
Lektorka: Alena Uhříčková

pátek 19. 2. 2021, 15–21 h                                                                    1 100 Kč

Pod vedením zkušeného košíkáře se vám v rukách vyvrbí 
pěkná pevná ošatka z vrbového proutí.
Lektor: Ivan Soška

pouze pro dospělé

pouze pro dospělé

pátek 19. 3. 2021, 17–20 h                                                                       500 Kč

Vlastnoručně vyrobené koště mete nejlépe!
Lektor: Jaroslav Radvan

DRÁTOVANÁ VAJÍČKA pouze pro dospělé

pátek 26. 3. 2021, 16.30–19.30 h                                                           400 Kč

Překvapme na Velikonoce koledníky vlastnoručně 
odrátovaným vajíčkem! Vyzkoušíme si vzory vhodné pro 
začátečníky.
Lektorka: Zdena Stříbrná

ŠVIHADLO pro dospělé a děti od 12 let

pátek 16. 4. 2021, 16.30–20 h         550 Kč dospělý, 400 Kč dítě od 12 let

Pomocí provaznického stroje si vyrobíme provaz a rašplí 
opracujeme dřevo na rukojeti. Doporučujeme vzít s 
sebou i dítě, pro které bude švihadlo určeno. Bude se 
moci k tvoření rodiče připojit.
Lektorka: Alena Uhříčková

ZERO WASTE CESTOVNÍ SET pouze pro dospělé

pátek 7. 5. 2021, 17–20 h                                                                         650 Kč

Kousky látek či staré záclony přetvoříme v užitečné 
pomocníky na cesty: voskový ubrousek, obal na láhev      
a masku na oči.  Plýtvání nebude na pořadu dne. Od teď 
budeme vždy připraveni!
Lektorka: Markéta Zajícová


