
 
 

 

 
 
Zveme všechny děti na letní tábory 
 

LÉTO NA ROZMARÝNKU 
Přihlašujte se výhradně elektronicky na www.lipka.cz/rozmarynek-tabory. 
Přihlašování na všechny tábory bude spuštěno v úterý 19. ledna v 19 hodin. Na vybrané tábory se mohou 

přednostně přihlásit členové našich kroužků, přednostní přihlašování bude spuštěno v úterý 12. ledna v 19 hodin. 

 

Vivat léto! 
přírodovědný, výletový příměstský tábor 

1.–2. 7. 2021 (čt–pá) 
Účastníci: 6–8 let Vedoucí: Silvia Neslušanová 
Přihlášky a cena: do 25. 5. 2021, 1 100 Kč 
Záloha: 275 Kč, splatná do 14 dnů od přihlášení 

Přidej se k nám a odstartuj léto skvělými výlety do 
přírody! Přivítáme spolu první letní dny, jak se patří – 
v lese, u vody i v zahradě Rozmarýnku.  

Budeme přírodu objevovat, budeme si hrát 
a rozmazlovat rozmarýnková zvířata ve výbězích 
a teráriích. Přibal si do batůžku nadšení a můžeme 
vyrazit!  

V ceně je kromě celodenního stravování i doprava na 
výletech, příp. vstupné. 

 

 
Vyšetřování ztráty  
třídní knihy I. 
přírodovědný, cimrmanovský příměstský tábor 

1.–2. 7. 2021 (čt–pá) 
Účastníci: 9–13 let Vedoucí: Ivana Plíšková 
Přihlášky a cena: do 25. 5. 2021, 1 200 Kč 
Záloha: 300 Kč, splatná do 14 dnů od přihlášení 

Vzpomínáte, jak se nám před sedmi lety ztratila 
třídní kniha? Žerty stranou. Pan inspektor už je na 
cestě sem... Ustoupit není kam.  

Dvoudenní příměstský tábor s vtípky a zápletkami 
z dílny našeho přítele Járy Cimrmana.  

 V ceně je celodenní stravování i možnost přespat na 
Rozmarýnku ze čtvrtka na pátek ve vlastním spacáku. 

 

Solitér 
přírodovědný, výletový příměstský tábor 

7.–9. 7. 2021 (st–pá) 
Účastníci: 7–9 let Vedoucí: Silvia Neslušanová 
Přihlášky a cena: do 25. 5. 2021, 1 600 Kč 
Záloha: 400 Kč, splatná do 14 dnů od přihlášení 

Neváhej s námi vyrazit na toulky přírodou. Budeme 
hledat jedinečné a majestátné stromy. Převyprávíme 
si jejich příběhy. Vypátráme, pro koho jsou důležití. 
Budeme si hrát i oddychovat ve stínu těchto 
velikánů, a když poté vyhládneme? Vystrojíme piknik 
přímo pod korunami stromů. 

V ceně je kromě celodenního stravování i doprava na 
výletech, příp. vstupné. 

 

 

 
Ptačí dobrodružství 
chovatelský, příměstský tábor 

7.–9. 7. 2021 (st–pá) 
Účastníci: 5–7 let Vedoucí: Lucie Vladová 
Přihlášky a cena: do 25. 5. 2021, 1 500 Kč 
Záloha: 375 Kč, splatná do 14 dnů od přihlášení 

Pojďte s námi strávit pohádkové dobrodružství v naší 
zahradě i jejím okolí. Čeká nás spousta her, tvoření 
a péče o zvířata na Rozmarýnku. Co kdybychom se 
sami proměnili v ptáčky, usadili se na ptačím stromě 
a zaposlouchali se do vyprávění ptačí královny… 

V ceně je kromě celodenního stravování i doprava na 
výletě, ev. vstupné. 

 

http://www.lipka.cz/rozmarynek-tabory


Vyšetřování ztráty  
třídní knihy II. 
přírodovědný, cimrmanovský příměstský tábor 

7.–9. 7. 2021 (st–pá) 
Účastníci: 9–13 let Vedoucí: Ivana Plíšková 
Přihlášky a cena: do 25. 5. 2021, 1 700 Kč 
Záloha: 425 Kč, splatná do 14 dnů od přihlášení 

Vzpomínáte, jak se nám před sedmi lety ztratila 
třídní kniha? Žerty stranou. Pan inspektor už je na 
cestě sem... Ustoupit není kam.  

Třídenní příměstský tábor s vtípky a zápletkami 
z dílny našeho přítele Járy Cimrmana.  

V ceně je celodenní stravování i možnost jednou 
přespat na Rozmarýnku ve vlastním spacáku. 

Program je s drobnými obměnami shodný s táborem 
Vyšetřování ztráty třídní knihy I. od 1. 7. 2021. 

 
Workcamp ExpediceEKO 
přírodovědný, turistický pobytový workcamp 

12.–18. 7. 2021 (po–ne) 
Účastníci: 15–20 let Vedoucí: Martin Šrom 
Přihlášky a cena: do 25. 5. 2021, 2 200 Kč 
Záloha: 550 Kč, splatná do 14 dnů od přihlášení 

Tábor pro ostřílenější táborníky. S batohy na zádech 
odjedeme v pondělí vlakem z Brna. Vrátíme se 
v neděli, bohatší o zážitky a souvislosti, o kterých 
jsme dříve nevěděli. Čeká nás 4*6 hodin manuální 
pomoci na historické budově panské rychty 
v Karlovicích. Např. se naučíme dělat omítky. Ve 
čtvrtek pak vyrazíme na putovní část akce do 
Zlatohorské vrchoviny, kde budeme spát ve stanech 
a vše si poneseme v batozích na zádech. Kdo se 
nemůže/nechce zúčastnit turistického putování, 
může s námi být jen první 4 dny. Účastníci se více 
podílejí na průběhu akce, třeba pravidelně připravují 
jídlo ostatním.  

Otisky v blátě 
přírodovědný, příměstský tábor s keramikou 

12.–16. 7. 2021 (po–pá) 
Účastníci: 5–8 let Vedoucí: Jana Schwarzová 
Přihlášky a cena: do 25. 5. 2021, 2 700 Kč 
Záloha: 675 Kč, splatná do 14 dnů od přihlášení 

Každý správný indián vystopuje lovnou zvěř, rozdělá 
oheň, rozezná jedlé a jedovaté rostliny a umí se 
dokonale maskovat a plížit. Zveme všechny šikovné 
holky a kluky, kteří se chtějí naučit indiánským 
dovednostem, aby zavítali do rozmarýnkového 
vigvamu. Těšte se! Podobně jako američtí indiáni 
budeme pod vedením odborných lektorek také tvořit 
z hrnčířské hlíny.  

Součástí tábora je také celodenní výlet a možnost 
péče o zvířecí obyvatele Rozmarýnku. 

Hotové keramické výrobky budou k vyzvednutí v září. 

 Kolem se toč 
přírodovědný, výletový příměstský tábor 

12.–16. 7. 2021 (po–pá) 
Účastníci: 6–9 let Vedoucí: Berenika Lipková 
Přihlášky a cena: do 25. 5. 2021, 2 700 Kč 
Záloha: 675 Kč, splatná do 14 dnů od přihlášení 

Pobývat celé dny venku na čerstvém vzduchu je to 
nejlepší, co nám léto o prázdninách může nabídnout. 
Co říkáš? ...že sluníčko příliš hřeje, že prší nebo fouká 
vítr? Toho se přeci jen tak někdo nezalekne. 
Navštívíme různá místa Jundrova i okolí, která třeba 
ještě neznáš, prozkoumáme okolí Rozmarýnku 
a zjistíme něco zajímavého o přírodě v zahradě 
i v přilehlém lese. A když se u toho budeme dobře 
bavit, tak to bude přece to nejvíc "cool". Rezervuj si 
proto týden pro skvělá výletová dobrodružství.   

V ceně je kromě celodenního stravování i doprava na 
výletech, příp. vstupné. 

 



Řemeslo má zlaté dno 
rukodělný, příměstský tábor v Rašovicích 

12.–16. 7. 2021 (po–pá) 
Účastníci: 8–11 let (děti ZŠ) Vedoucí: Jana Němcová 
Přihlášky a cena: do 25. 5. 2021, 1 600 Kč 
Záloha: 400 Kč, splatná do 14 dnů od přihlášení 

„Ten umí to a ten zas tohle...“ už bohužel dávno 
neplatí a dobrého řemeslníka aby dnes pohledal. 
Proto s dětmi nakoukneme pod pokličku různým 
řemeslům, kterým se věnovali naši předkové. 
Například s mlékařkou si podojíme každý svoji 
"Stračenu" a ze získaného mléka si vyrobíme máslo, 
tvaroh nebo jogurt. Budeme hodně pracovat 
rukama, ale také hrát různé hry nebo bádat. 

 LÉTO s.r.o. I. 
podnikavý, příměstský tábor 

12.–16. 7. 2021 (po–pá) 
Účastníci: 10–13 let Vedoucí: Silvia Neslušanová 
Přihlášky a cena: do 25. 5. 2021, 2 200 Kč 
Záloha: 550 Kč, splatná do 14 dnů od přihlášení 

Chceš si na vlastní kůži vyzkoušet, jaké to je v pěti 
dnech naplánovat, zorganizovat, připravit 
a uskutečnit akci nebo vytvořit nevšední užitečnou 
věc? Myslíš, že ta výzva není pro tebe? Omyl! 
Realizování velké výzvy může být zábava, zejména 
pro odvážné a zvídavé, kteří dokáží překonat 
prázdninovou lenost. Tak do toho! Zažij netradiční 
dobrodružství a objev v sobě výjimečné akční vlohy!  

Tábor je totožný s táborem V kůži dospěláka 
z loňského léta, avšak ti, co jej absolvovali, už ví, že 
nakonec bude stejně pokaždé úplně jiný a jedinečný. 

Po stopách… noci 
pobytový, přírodovědný tábor v Moravském krase 

19.–24. 7. 2021 (po–so) 
Účastníci: 12–18 let Vedoucí: Ivana Plíšková 
Přihlášky a cena: do 25. 5. 2021, 3 600 Kč 
Záloha: 900 Kč, splatná do 14 dnů od přihlášení 

Kde to v noci žije? Kdo je aktivní, když se šeří? Jak to, 
že sova v noci nenarazí? Kdy netopýři snídají? 
Vyrazíme po stopách nočních živočichů 
a „posvítíme“ si na jejich specializované vlastnosti.  

Probádáme jeskyni, echolokátor a další pomůcky 
nám umožní slyšet zvuky noci, vlastníma rukama 
pomůžeme přírodě, přespíme s hvězdami nad hlavou 
a navštívíme přírodní areál s lany a ferratami Velká 
dohoda. V ceně ubytování v chalupě speleologů a ve 
stanech, strava, doprava, vstupné.  
 
 

 

Stopaři z Velkých plání 
badatelský, přírodovědný, příměstský tábor 

19.–23. 7. 2021 (po–pá) 
Účastníci: 6–9 let Vedoucí: Jana Schwarzová 
Přihlášky a cena: do 25. 5. 2021, 2 500 Kč 
Záloha: 625 Kč, splatná do 14 dnů od přihlášení 

Střílet z luku, rozdělat oheň a uvařit, vyznat se 
v ptačím zpěvu a odolat nástrahám na indiánské 
stezce, to zdaleka není vše, co si děti na táboře 
vyzkouší. V naší indiánské vesnici je velkou výhodou 
rozumět přírodním dějům a zákonitostem, proto 
bude dost příležitostí k bádání a zkoumání. K tomu je 
potřeba splnit jedinou podmínku – mít oči i uši 
dokořán. 

Součástí tábora je také celodenní výlet a možnost 
péče o zvířecí obyvatele Rozmarýnku. 

 



LÉTO s.r.o. II. 
podnikavý, příměstský tábor 

19.–23. 7. 2021 (po–pá) 
Účastníci: 10–13 let Vedoucí: Jakub Opršal 
Přihlášky a cena: do 25. 5. 2021, 2 200 Kč 
Záloha: 550 Kč, splatná do 14 dnů od přihlášení 

Chceš si na vlastní kůži vyzkoušet, jaké to je v pěti 
dnech naplánovat, zorganizovat, připravit 
a uskutečnit akci nebo vytvořit nevšední užitečnou 
věc? Myslíš, že ta výzva není pro tebe? Omyl! 
Realizování velké výzvy může být zábava, zejména 
pro odvážné a zvídavé, kteří dokáží překonat 
prázdninovou lenost. Tak do toho! Zažij netradiční 
dobrodružství a objev v sobě výjimečné akční vlohy!  

Příměstský tábor dětem představí, proč je v životě 
důležité být podnikavý a umět pracovat s vlastní 
vynalézavostí.  

Tábor je totožný s táborem LÉTO s.r.o. I.  
(od 12. 7. 2021). 

 

Z prvohor do Vily  
Löw-Beer v Brně I.  
příměstský tábor ve Vile Löw-Beer  

19.–23. 7. 2021 (po–pá) 
Děti: 7–11 let (děti ZŠ) Vedoucí: Petra Večeřová 
Přihlášky a cena: do 25. 5. 2021, 2 500 Kč 
Záloha: 625 Kč, splatná do 14 dnů od přihlášení 
 

Jak to vypadalo v Černých Polích v prvohorách, 
druhohorách, třetihorách a současných 
čtvrtohorách? Jak přeměňuje krajinu člověk? A jak 
krajina člověka? Vydejte se s námi na jedinečnou 
cestu od prvohorní pouště po městský park. 
Prozkoumejme vývoj místa, na kterém se odvíjel 
příběh industriálního centra v srdci Moravy.  

Tábor probíhá v jedinečných prostorách interiéru 
a zahrady secesní Vily Löw-Beer v Brně. Součástí 
ceny tábora je celodenní stravování i výlet. 
 

Tábor Dolní Radíkov 
přírodovědný, zálesácký, pobytový tábor 

25.– 31. 7. 2021 (ne–so) 
Účastníci: 7–17 let Vedoucí: Václav Kolář 
Přihlášky a cena: do 25. 5. 2021, 3 000 Kč 
Záloha: 750 Kč, splatná do 14 dnů od přihlášení 

Již 15. ročník oblíbeného pobytového tábora! 
Předchozí ročníky proběhly v Domašově. Letos 
pojedeme jinam! Budeme tábořit na louce v týpí na 
vysočině. Jak jste zvyklí, nebude chybět sportování, 
koupání, program v lese, táboráky, a hlavně staří 
známí vedoucí.  

Aktivity budou odděleny pro mladší a starší 
táborníky. Účastníci od 13 let se vydají na vícedenní 
výlet s batohy na zádech a přespí ve stanech. 

V ceně ubytování v týpí, strava, doprava z/do Brna. 

 

 Záhada v Zootropolis 
chovatelský, rukodělný, příměstský tábor  

26.–30. 7. 2021 (po–pá) 
Účastníci: 7–10 let Vedoucí: Jana Němcová 
Přihlášky a cena: do 25. 5. 2021, 2 500 Kč 
Záloha: 625 Kč, splatná do 14 dnů od přihlášení 

Strážnice Hopkavá dostala nový případ. 
V Zootropolis se náhle začaly přes noc ztrácet 
zvířata. Že by se jim už ve městě zvířat nelíbilo 
a odcházejí jinam, nebo se staly obětí zákeřného 
překupníka se zvířaty? Nebo je tady ještě jiný důvod? 
Pomozme strážnici Hopkavé vyřešit tuhle záhadu...  
Tábor je vhodný pro děti, které se zajímají 
o chovatelství. Součástí tábora je také celodenní 
výlet. 

V ceně je kromě celodenního stravování i doprava na 
výletě a příp. vstupné. 
 

 



Lesohraní I. 
příměstský tábor ve stylu lesní školky 

26.–30. 7. 2021 (po–pá) 
Účastníci: 5–8 let Vedoucí: Jana Němcová 
Přihlášky a cena: do 25. 5. 2021, 2 500 Kč 
Záloha: 625 Kč, splatná do 14 dnů od přihlášení 

Být celé dny v lese. Být spolu. Divočit tam, hrát, 
zkoumat, poznávat, lelkovat, tvořit, obdivovat, 
prolézat, číst i muzicírovat. 

Sníte o takových prázdninách? V Lesohraní budou 
i uprostřed města. Ráno se sejdeme na Rozmarýnku, 
nabalíme piknikovou svačinu a až do odpoledne 
budeme pobývat v lesní divočině na Holedné. 
A k tomu nás čeká jedno celodenní putování 
tajuplnou pralesní krajinou. Už jste také zvědaví, co 
spolu prožijeme? 

Součástí ceny tábora je celodenní stravování i výlet. 

 

Z prvohor do Vily  
Löw-Beer v Brně II.  
příměstský tábor ve vile Löw-Beer  

26.–30. 7. 2021 (po–pá) 
Děti: 7–11 let (děti ZŠ) Vedoucí: Petra Večeřová 
Přihlášky a cena: do 25. 5. 2021, 2 500 Kč 
Záloha: 625 Kč, splatná do 14 dnů od přihlášení 
 

Jak to vypadalo v Černých Polích v prvohorách, 
druhohorách, třetihorách a současných 
čtvrtohorách? Jak přeměňuje krajinu člověk? A jak 
krajina člověka? Vydejte se s námi na jedinečnou 
cestu od prvohorní pouště po současnost. 

Tábor probíhá v jedinečných prostorách interiéru 
a zahrady secesní Vily Löw-Beer v Brně. Součástí 
ceny tábora je celodenní stravování i výlet. 

Tábor je totožný s táborem Z prvohor do Vily Löw-
Beer v Brně I. (od 19. 7. 2021).  
 

Domašov pro rodiny 
pobytový tábor pro děti s rodiči 

2.– 6. 8. 2021 (po–pá) 
Účastníci: 0–10 let Vedoucí: Martin Šrom 
Přihlášky a cena: do 25. 5. 2021, 0–3 000 Kč 
Záloha: 0–750 Kč, splatná do 14 dnů od přihlášení 

Letos vyrazíme na naše oblíbeného místo – základnu 
v Domašově nad Bystřicí, s rodinkami. Ať už jste 
rodič či babička, vyražte s námi na letní 
dobrodružství! Pro každou rodinu máme útulný 
pokojík a po našem jídle se budete oblizovat! 
V přírodě i lese v okolí odhalíme velkou záhadu. Taky 
vyrazíme na výlet na skalnatou vyhlídku! Připraven 
bude i večerní relax program pro rodiče.  

Cena 0 Kč (kojenec do 1,5 roku), 900 Kč (do 3 let),  
3 000 Kč (od 3 let) a 2 662 Kč (dospělý doprovod). 

 

 

Kdysi dávno v Ementálu I. 
rukodělný, příměstský tábor  

2.– 6. 8. 2021 (po–pá) 
Účastníci: 5–7 let Vedoucí: Lucie Vladová 
Přihlášky a cena: do 25. 5. 2021, 2 500 Kč 
Záloha: 625 Kč, splatná do 14 dnů od přihlášení 

Zažijte pravé pravěké dobrodružství! Seznamte se 
s člověkem ementálským, který už nechce žít v době 
kamenné, a tak stále vymýšlí něco nového! Co kdyby 
začal chovat slepice? Pěstovat obilí a péct chleba? 
A z čeho by šla vyrobit nádoba na skladování zrní? 

Součástí tábora je také celodenní výlet a možnost 
péče o zvířecí obyvatele Rozmarýnku. 

V ceně je kromě celodenního stravování i doprava na 
výletě a příp. vstupné. 

 



Na výlety za zvířaty 
přírodovědný, výletový, příměstský tábor 

2.– 6. 8. 2021 (po–pá) 
Účastníci: 8–10 let Vedoucí: Berenika Lipková 
Přihlášky a cena: do 25. 5. 2021, 2 700 Kč 
Záloha: 675 Kč, splatná do 14 dnů od přihlášení 

Týden plný výletů do blízkého i vzdálenějšího okolí 
Rozmarýnku, za živočichy téměř neviditelnými, 
i těmi, co opravdu nelze přehlédnout. Určitě si 
krásně užijeme i naše oblíbená zvířátka na 
Rozmarýnku!  

V ceně je kromě celodenního stravování i doprava na 
výletech, příp. vstupné. 

 

 

Spoušť 
přírodovědný, fotografický, příměstský tábor 

2.– 6. 8. 2021 (po–pá) 
Účastníci: 12–16 let Vedoucí: Vojtěch Frybert 
Přihlášky a cena: do 25. 5. 2021, 2 700 Kč 
Záloha: 675 Kč, splatná do 14 dnů od přihlášení 

Jaké to je koukat se týden na svět skrze hledáček 
fotoaparátu? Experimentovat s úhly pohledu 
a žánry? Vybrušovat vlastní fotografický styl? Nechej 
se pohltit nepravidelným rytmem cvakání spouště 
a vyzkoušej náš fotografický tábor. 

Tábor je vhodný pro začátečníky i pokročilé 
fotografy. Pro účast na táboře je vhodné mít 
zrcadlovku nebo kompakt s manuálním režimem, 
několik fotoaparátů můžeme také zapůjčit. 

Lovci a sběrači 
přírodovědný, příměstský tábor s němčinou 

9.– 13. 8. 2021 (po–pá) 
Účastníci: 8–13 let Vedoucí: Lucie Vladová 
Přihlášky a cena do 25. 5. 2021, 2 500 Kč 
Záloha: 625 Kč, splatná do 14 dnů od přihlášení 

Přenesme se do pravěkých dob, kdy lidé získávali 
potravu jen lovem a sbíráním plodů planě rostoucích 
rostlin. Je snadné rozdělat oheň, vyrobit oštěp 
a rozeznat, co je v přírodě jedlé a co jedovaté? A jak 
se domluvit s ostatními, když lidská řeč je teprve 
v začátcích? Děti se v rámci her a aktivit táborové hry 
seznámí se základními německými slovíčky a frázemi. 

V ceně je kromě celodenního stravování i doprava na 
výletě, příp. vstupné. 

 

Kdysi dávno v Ementálu II. 
rukodělný, příměstský tábor  

9.– 13. 8. 2021 (po–pá) 
Účastníci: 5–7 let Vedoucí: Lucie Vladová 
Přihlášky a cena: do 25. 5. 2021, 2 500 Kč 
Záloha: 625 Kč, splatná do 14 dnů od přihlášení 

Zažijte pravé pravěké dobrodružství! Seznamte se 
s člověkem ementálským, který už nechce žít v době 
kamenné, a tak stále vymýšlí něco nového! Co kdyby 
začal chovat slepice? Pěstovat obilí a péct chleba? 
A z čeho by šla vyrobit nádoba na skladování zrní? 

Součástí tábora je také celodenní výlet a možnost 
péče o zvířecí obyvatele Rozmarýnku.  

Program je totožný s táborem Kdysi dávno v 
Ementálu I. (od 2.8.2021). 

Strážci Země 
přírodovědný pobytový tábor 

15.– 21. 8. 2021 (ne–so) 
Účastníci: 9–11 let Vedoucí: Jana Schwarzová 
Přihlášky a cena: do 25. 5. 2021, 2 600 Kč 
Záloha: 650 Kč, splatná do 14 dnů od přihlášení 

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 sedm 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.   

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

 

Dobrodružství  
s Bobem a Bobkem 
tvořivý, badatelský, příměstský tábor v Rašovicích 

16.– 20. 8. 2021 (po–pá) 
Účastníci: 5–7 let Vedoucí: Jana Němcová 
Přihlášky a cena: do 25. 5. 2021, 1 600 Kč 
Záloha: 400 Kč, splatná do 14 dnů od přihlášení 

Bob a Bobek aneb králíci z klobouku nás každý den 
vezmou s sebou na dobrodružný výlet. Budeme 
poznávat nová, dosud neprozkoumaná místa naší 
krajiny, a bojovat se zákeřnými a všudypřítomnými 
škudibrdy, kteří svými lumpárnami ničí přírodu 
a ubližují zvířátkům. Přitom si budeme hrát, zpívat 
a tvořit z přírodních materiálů. 



Kamenožrouti 
příměstský tábor v areálu Doubravka u lomu Hády 

16.– 20. 8. 2021 (po–pá) 
Účastníci: 7–10 let Vedoucí: Petra Nejezchlebová 
Přihlášky a cena: do 25. 5. 2021, 2 700 Kč 
Záloha: 675 Kč, splatná do 14 dnů od přihlášení 
 
Co skrývá krajina kolem Brna? Na příměstském 
táboře v jižní části Moravského krasu nahlédneme 
krajině pod povrch. Čeká nás např. hledání a 
určování minerálů a nerostů, hry i pokusy. Na 
celodenní výlet vyrazíme do údolí řeky Říčky plné 
krasových zajímavostí a zjistíme, proč voda v Říčce 
mizí. 
Tábor probíhá v areálu lesní pedagogiky Doubravka 
nedaleko lomu Hády. Nabízíme vyzvedávání dětí v 
Jundrově, na Staré Osadě a Velké Klajdovce. 
V ceně je celodenní stravování, výlet i náklady na 
veškerou dopravu. 

 

Lesní dobrodružství 
přírodovědný, příměstský ve stylu lesní školky  
s angličtinou 

16.– 20. 8. 2021 (po–pá) 
Účastníci: 5–7 let Vedoucí: Berenika Lipková 
Přihlášky a cena: do 25. 5. 2020, 2 700 Kč 
Záloha: 675 Kč, splatná do 14 dnů od přihlášení 
 
V lesích žijí skřítci. To ví přece každý. Ale málo kdo ví, 
že i skřítci o prázdninách cestují a navštěvují jiné 
země. Proto se společně vypravíme seznámit se 
s našimi skřítky z obory Holedná a jejich skřítčími 
kolegy, kteří přijeli na prázdniny a mluví pouze 
anglicky.  
V lese si budeme hrát, pozorovat zvířata, poznávat 
rostliny, budeme se brouzdat v řece, stavět skřítkům 
domečky a budeme se od skřítků i učit anglicky. 
Součástí tábora bude i jeden celodenní výlet. Ve 
volných chvílích také možnost pomazlit se s našimi 
zvířecími kamarády z Rozmarýnku.  

 

Mlsné jazyky 
kulinářský, příměstský tábor s angličtinou 

16.– 20. 8. 2021 (po–pá) 
Účastníci: 8–10 let Vedoucí: Ivana Plíšková 
Přihlášky a cena: do 25. 5. 2021, 2 700 Kč 
Záloha: 675 Kč, splatná do 14 dnů od přihlášení 

Pro mlsné jazýčky je třeba připravit obzvlášť vybraná 
jídla. Vyzkoušíme si proto různé způsoby vaření, a to 
dokonce přímo v terénu. Čeká nás také práce i hry 
a tvoření v zahradě. To vše okořeněné špetkou 
angličtiny.  

Součástí tábora bude jeden celodenní výlet a ve 
volných chvílích možnost péče o zvířecí obyvatele 
Rozmarýnku. 

V ceně je kromě celodenního stravování i doprava na 
výletě, příp. vstupné. 

 

Lesohraní II. 
příměstský tábor ve stylu lesní školky 

23.–27. 8. 2021 (po–pá) 
Účastníci: 5–7 let Vedoucí: Petra Večeřová 
Přihlášky a cena: do 25. 5. 2021, 2 500 Kč 
Záloha: 625 Kč, splatná do 14 dnů od přihlášení 

Být celé dny v lese. Být spolu. Divočit tam, hrát, 
zkoumat, poznávat, lelkovat, tvořit, obdivovat, 
prolézat, číst i muzicírovat. 

Sníte o takových prázdninách? V Lesohraní budou 
i uprostřed města. Ráno se sejdeme na Rozmarýnku, 
nabalíme piknikovou svačinu a až do odpoledne 
budeme pobývat v lesní divočině na Holedné. 
A k tomu nás čeká jedno celodenní putování 
tajuplnou pralesní krajinou. Už jste také zvědaví, co 
spolu prožijeme? 
Program tábora je obdobný, jako na Lesohraní I. od 
26. 7. 2021. 

 



Karlík a továrna  
na čokoládu 
badatelský, příměstský tábor 

23.–27. 8. 2021 (po–pá) 
Účastníci: 8–12 let Vedoucí: Vojtěch Frybert 
Přihlášky a cena: do 25. 5. 2021, 2 500 Kč 
Záloha: 625 Kč, splatná do 14 dnů od přihlášení 

Gratulujeme! Našli jste zlatý kupon pod obalem 
čokolády Willyho Wonky. Jste tak srdečně vítáni na 
prohlídku jeho továrny pouze pro 16 dětí z celého 
světa.  

Jak se dělá čokoláda a je opravdu nejlepší po 
promíchání vodopádem? Pojďme to společně zjistit. 

 

A maluju, a maluju, 
a maluju... 
výtvarný, přírodovědný, příměstský tábor 

30.–31. 8. 2020 (po–út) 
Účastníci: 6–10 let Vedoucí: Veronika Šromová 
Přihlášky a cena: do 25. 5. 2021, 1 100 Kč 
Záloha: 275 Kč, splatná do 14 dnů od přihlášení 

Maluju, kreslím, tvořím, protože to miluju v zahradě 
Rozmarýnku. 

Tvořivost a fantazie jsou silné potřeby spousty dětí. 
Střídavě budeme zkoušet různé techniky a pak 
popustíme uzdy naší představivosti a kreativitě 
a budeme tvořit, co a jak nám bude naše 
obrazotvornost velet. Různé druhy barev, štětců, tuš, 
pastelky, křídy, papíry, krabice, ubrousky, knoflíky, 
ruličky, přírodniny, Herkules… zkrátka pravé 
výtvarné šílenství:-) Co nejvíce času strávíme 
v zahradě. 

Malý kamenožrout 
výletový, příměstský tábor 

30.–31. 8. 2020 (po–út) 
Účastníci: 6–10 let Vedoucí: Petra Nejezchlebová 
Přihlášky a cena: do 25. 5. 2021, 1 100 Kč 
Záloha: 275 Kč, splatná do 14 dnů od přihlášení 

Co skrývá krajina kolem nás? Na výletovém 
dvoudenním putování nahlédneme krajině pod 
povrch, naučíme se koukat otevřenýma očima 
a žádný přírodní klenot se před námi neschová. 

Čeká nás především průzkum geologicky zajímavých 
lokalit, hledání a určování minerálů a nerostů přímo 
v terénu, hry a pokusy. 

 
 

 



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

 

Podrobnosti o dalších akcích najdete na www.lipka.cz/rozmarynek. 

 

 

 Program příměstských táborů je připraven denně od 7.30 do 17 hodin. 

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

 Každý den jsme s dětmi venku, většinou více než polovinu času. 

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

i úrazové pojištění účastníků. 

 Vaříme zdravě (každý den je čerstvá zelenina/ovoce; nepoužíváme palmový tuk a uzeniny; nedáváme dětem 

cukrovinky a omezujeme jídla s rafinovaným cukrem; nakupujeme farmářské sezónní potraviny, výrobky bio 

a Fair trade; nepoužíváme instantní produkty a snižujeme množství polotovarů). 

 Pitný režim je po celý den bez omezení, nabízíme vodu s bylinkami/citrónem nebo čaj. 

 Zajišťujeme stravování po celý den (svačina, teplý oběd s polévkou, svačina), u pobytových táborů stravování 

5x denně (snídaně, svačina, teplý oběd, svačina, večeře). 

 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 obvykle balíček na cestu). 

 V programu se střídají činnosti sportovní s tvořivými, pohybové s klidovými, neorganizované 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 24, děti jsou na většinu aktivit rozděleny do menších 

skupin. 

 Po skončení tábora dostanou všichni k dispozici fotky z akce k prohlédnutí na internetu. 

 Pro účast na pobytovém táboře je nutné potvrzení od dětského lékaře. Na pobytovém táboře je vždy přítomen 

zdravotník. Na pobytových táborech spí táborníci ve vlastních spacácích. 

 Zálohu je nutné zaplatit do 14 dnů od přihlášení. Také je možné rovnou zaplatit celou částku. Doplatky se hradí 

do 25. 5. 2021. Neobdržíme-li do těchto dat zálohu/doplatek, vaše místo bude uvolněno dalším zájemcům. 

Platí se bezhotovostně převodem na náš účet u FIO banky. 

 Storno poplatky jsou ve všech případech stanoveny takto: 25 % z ceny akce při odhlašování od 1. května 

a 50 % při odhlašování od 1. června. V případě odhlášení během tábora se vrací podíl z 50 % ceny, dle počtu 

nevyčerpaných dní. O vrácení poplatku je třeba písemně požádat vedoucího do konce tábora. Storno 

se neplatí, pokud rodiče najdou vhodného náhradníka. V ostatních případech se storno poplatek vždy účtuje. 

 Jedno dítě je možné přihlásit maximálně na tři letní příměstské tábory Rozmarýnku. Do počtu maximálně tří 

akcí se nepočítají pobytové tábory, tam není přihlašování omezeno. 

http://www.lipka.cz/rozmarynek

