
——— neděle 6. listopadu 2022 ——— 8.45–16.45 h  

——— Hády, Brno-Maloměřice 

Jezero, skály, step i les… jak pestré může být 

jedno místo,  pokud dáme prostor přírodě? 

Podařilo se napravit, co bylo kdysi zničeno?  

To zjistíte, když s námi vyrazíte na výlet plný her  

a bádání. U toho se dozvíte, kde se v Brně vzaly 

lamy.  

S SEBOU oblečení a obuv do terénu, svačinu a pití na celý den 

PŘIHLÁŠKA www.lipka.cz/evikendovky 

Pro přihlášení na jednotlivé akce je třeba se nejprve 

přihlásit do klubu.  

CENA 250 Kč 

KONTAKT Veronika Šromová E: veronika.sromova@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 

ZA LAMAMI  
NA HÁDY  
VÍKENDOVKA KLUBU DEVĚTSIL  

PRO DĚTI OD 7 DO 12 LET  

https://www.lipka.cz/evikendovky?idc=3518&kodz=7635
mailto:veronika.sromova@lipka.cz
http://www.lipka.cz/rozmarynek
https://www.facebook.com/lipka.cz
https://www.youtube.com/channel/UCI4d0U3ImsR5B7WUMFQTm1g
http://www.instagram.com/lipka.cz


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 

SRAZ A NÁVRAT Sraz na zastávce Jundrovský most v 8.45 h, nebo na zastávce Stará osada  

(parčík před podchodem) v 9.30 h.  

Návrat na Starou osadu (parčík před podchodem) v 16.05 h  

(příjezd autobusu 64), nebo zastávka Jundrovský most v 16.45 h.   

Na kontaktní e-mail veronika.sromova@lipka.cz prosím uveďte, na které místo 

srazu dítě přivedete a kde si jej vyzvednete. 

KAM Lamacentrum Hády a další přírodní zajímavosti v přilehlém lomu.  

CO S SEBOU Pevnou nepromokavou obuv, pláštěnku, teplé oblečení, děti nad 8 let pro jistotu 

libovolný průkaz s datem narození dítěte, svačinu a pití na celý den. Kdo má, může 

si vzít vlastní dalekohled a krabičkovou lupu.  

PROGRAM Jak pestré může být jedno místo, pokud dáme prostor přírodě? Podařilo se 

napravit, co bylo kdysi zničeno? Navštívíme Lamacentrum Hády, zjistíme, odkud 

lamy pochází a proč je dnes na Hádech chovají. Za pomocí geologického kladívka 

a jednoduchého pokusu prozkoumáme kameny v bývalém lomu.  Probádáme 

Růženin lom a zjistíme, jaké rostliny a zvířata jej osídlili, když se zde objevila  

voda. Zjistíme, co znamená slovo rekultivace. Nakoukneme do rezervace Kavky  

a zamyslíme se, čím je tento kousek přírody jedinečný...a uvidíme celé Brno jako 

na dlani. 

ZA LAMAMI NA HÁDY——— VÍKENDOVKA KLUBU DEVĚTSIL PRO DĚTI  OD 7 DO 12 LET  
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