
——— 19.–23. července 2021 ——— program od 8.00 do 16.00 h  

——— hrad Špilberk a blízké okolí 

Víte, že v jeskyni vedle řeky Svratky žil drak? A že 

v hradbách Špilberku je zazděna čertova hlava? 

A nebo je to všechno trochu jinak? Pojďte  se s námi 

vrátit zpět v čase. Budeme objevovat tajemné pověsti 

hradu Špilberku, města Brna a okolí, hrát si, tvořit 

a prozkoumávat hrad a jeho okolí.  

PŘIHLÁŠKA www.lipka.cz/tabory, hlaste se do 30. června 2021 

CENA 2 500 Kč (zahrnuje stravné, materiál na program, jízd-

né) 

KONTAKT Petra Štěpánková 

E: petra.stepankova@lipka.cz, T: 543 420 825  

Ludmila Chmelíková 

E: ludmila.chmelikova@lipka.cz, T: 602 684 393 

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

TAJEMNÝ ŠPILBERK 
A MĚSTO BRNO 
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR PRO DĚTI 8–12 LET 
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P R A C O V I Š T Ě  K A M E N N Á  
Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání ——— www.lipka.cz/kamenna 

PROGRAM Co nás čeká?  

 poznání historie hradu Špilberk a města Brna hravou formou  

 rukodělné činnosti, ale i pohybové aktivity 

 celodenní výlet do okolí Brna 

 průzkum vybraných částí špilberského hradu a parku 

 

Program: každý den od 8:00 do 16:00 

Předávání dětí: pondělí až pátek v 7:45–8:00, místo pro předání dětí: Park nad 

parkovištěm na ul. Údolní, mezi budovami Café Ambrosia a Úřadem veřejného ochránce 

práv.  

Vyzvedávání dětí: pondělí až pátek od 16:15–16:30 hodin, místo pro vyzvedávání dětí: 

Park nad parkovištěm na ul. Údolní, mezi budovami Café Ambrosia a Úřadem veřejného 

ochránce práv.  

Maximální počet účastníků tábora je 22,  na některé typy aktivit jsou účastníci rozděleni 

do menších skupin.  

  

STRAVNÉ Zajišťujeme stravování po celý den (dopolední svačina, teplý oběd s polévkou, odpolední 

svačina). V den táborového výletu účastníci dostanou svačinový a obědový balíček 

na cestu.  

Snažíme se vařit zdravěji (každý den je čerstvá zelenina/ovoce; omezujeme množství 

masa, uzenin, vyhýbáme se palmovému tuku, cukrovinkám a omezujeme jídla 

s  rafinovaným cukrem; nepoužíváme instantní produkty a snižujeme množství 

polotovarů).  

Pitný režim je po celý den bez omezení, nabízíme vodu, ovocnou šťávu nebo čaj.  

 

Příměstský tábor je realizován  ve spolupráci s Muzeem města Brna, hradem Špilberkem 

(www.spilberk.cz).
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19.–23. července 2021 ——— 8.00–16.00 h ——— hrad Špilberk a blízké okolí  
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