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3., 4., 7. července (po, út, pá)
SUPER HRDINOVÉ

7–11 let | přírodovědný výletový příměstský | 1 500Kč

Tábor je pro všechny odvážné děti, co nechtějí sedět doma
za pecí a startují letní zážitky od prvního dne prázdnin. 
Propátráme lesy kolem Rozmarýnku, prošmejdíme blízké
okolí, nic neunikne našim superschopnostem! Vezměte si s
sebou do baťůžku dobrou náladu, velkou fantazii a kdo má,
může si vzít kostým nebo rekvizitu svého oblíbeného
hrdiny. V ceně je celodenní stravování, jízdné, případně
vstupné.

Záloha 375 Kč splatná do 14 dnů od přihlášení.
Možnost přihlásit se na jednotlivé dny – 500 Kč/den.
Vedoucí: Silvia Neslušanová

10.–14. července (po–pá)
ZA OPONOU S BOBINOU

7–12 let | divadelní tvořivý přívesnický v Rašovicích 
2 100 Kč

Tábor plný her, divadla a písniček v přírodě a na pódiu.
Budeme psát a tvořit divadelní představení, která
nacvičíme a zahrajeme pro veřejnost nejen v sále, ale i pod
oblohou. Pojďte si užít příběhy letních dnů.
Tábor se koná v Rašovicích nedaleko Bučovic. V ceně jsou
obědy a pro zájemce také jedna noc přespání Na sokolce.

Záloha 525 Kč splatná do 14 dnů od přihlášení.
Vedoucí: Jana Němcová

10.–14. července (po–pá)
V KŮŽI DOSPĚLÁKA

10–15 let | přírodovědný podnikavý příměstský  
2 600 Kč

Pojď si na vlastní kůži vyzkoušet, jaké to je v pěti dnech
naplánovat, zorganizovat, připravit a vytvořit nevšední
užitečnou věc nebo uskutečnit vlastní akci. Myslíš, že ta
výzva není pro tebe? Omyl! Realizování velké výzvy může
být zábava, zejména pro odvážné a zvídavé. 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. Program tábora je totožný s táborem 
„V kůži dospěláka“ z loňského léta, i když opakování 
tu znamená spíš dodržení režimu dnů, protože účastníci
tábora pokaždé namýšlí vlastní tvoření nebo akci.

Záloha 650 Kč splatná do 14 dnů od přihlášení.
Vedoucí: Silvia Neslušanová

10.–14. července (po–pá)
STRÁŽCI – NA STOPĚ

9–12 let | přírodovědný výletový příměstský 
2 900 Kč

Máš odvahu stát se Strážcem Země? Jejich mise stát se
strážci planety, která nám lidem dala život, stále trvá. 
Za pomoci tajemného E. M. zkoumají strážci vliv lidské
činnosti na přírodu a hledají možnosti, které mohou sami
ovlivnit. Mají šanci zachránit magická území, která
přitahují nejpestřejší život? 
Sraz i návrat bude vždy na Rozmarýnku. Některá jídla si
uvaříme na ohni sami. Tábor je vhodný pro nové účastníky
i pro ty, co už na táboře Strážci Země byli.
V ceně je celodenní stravování, jízdné, případně vstupné.

Záloha 725 Kč splatná do 14 dnů od přihlášení.
Vedoucí: Veronika Šromová

Těšíme se

na vás!

LÉTO NA ROZMARÝNKU

Přihlašování bude spuštěno v úterý 24. ledna 2023 v 19 hodin. Na vybrané tábory se mohou přednostně přihlásit členové
našich kroužků, přihlašování pro ně bude spuštěno v úterý 17. ledna 2023 v 19 hodin.

Podrobnosti a přihlášky: www.lipka.cz/rozmarynek-tabory
Lipka – pracoviště Rozmarýnek, Rozmarýnová 6, Brno
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10.–16. července (po–ne)
Workcamp ExpediceEKO
14–22 let | putovní zahraniční pobytový workcamp
1 900 Kč

S batohy na zádech odjedeme v pondělí z Brna až za
hranice České republiky, do Národního parku Slovenský
ráj. Vrátíme se za 7 dní, bohatší o zážitky a souvislosti, 
o kterých jsme dříve nevěděli. Každého z nás čeká
manuální dobrovolnická pomoc v Kláštorisku - zcela
výjimečné archeologické lokalitě uprostřed národního
parku. Budeme udržovat porosty okolo památky nebo
se věnovat restaurování historických zdí tvrze. Oplátkou
nás čekají výlety po národním parku, odpočinkový
zážitkový program a zájemci mohou vyrazit i na
vyhlášenou ferratu Kyseľ. 

Záloha 475 Kč splatná do 14 dnů od přihlášení.
Vedoucí: Martin Šrom

17.–21. července (po–pá)
LESOČAS I. 

5–8 let | příměstský ve stylu lesní školky | 2 900 Kč

Lesní čas je plný her, odpočinku, tvorby, objevů, výzev 
a kouzel. Jeden čarovný příběh vypráví o holčičce Momo 
a její cestě za tajemstvím času. Necháme se vést jejím
dobrodružstvím a budeme společně bloudit v lesočase
obory Holedná. Někdy nás budou hřát sluneční paprsky 
a my v lesním stínu objevíme poklady, jindy nás překvapí
dešťové kapky svojí vůní a cákavostí kalužin. Strom nás
vyzve k lenošení ve větvích a trouchnivějící pařez 
k průzkumu všech jeho skulinek a tunelů. Lesní tvorové
nás pozvou do svých tajemství a zralé plody k tomu
nabídnou pohoštění. 
Děti budou trávit za každého počasí maximum času venku.
Součástí ceny je pestré celodenní stravování včetně
pozdního teplého oběda v našem zázemí a jeden celodenní
výlet. 

Záloha 725 Kč splatná do 14 dnů od přihlášení.
Vedoucí: Petra Večeřová

17.–21. července (po–pá)
BYLINKOVÉ DOBRODRUŽSTVÍ 

8–13 let | výletový tvořivý příměstský | 2 900 Kč

Léto plné dobrodružství, které voní jako rozkvetlá louka
plná léčivých bylin. Chcete se s bylinkami seznámit?
Vypravit se na jejich sběr a naučit se z nich vytvořit chutné
i léčivé produkty? Pojďte se s námi vypravit na cestu 
do kouzelného světa bylin, rozkrýt tajemství, které bedlivě
ochraňují a uchovat si jejich voňavé a léčivé kouzlo na celý
rok. 
V ceně je kromě celodenního stravování i doprava 
na výletech, příp. vstupné.  

Záloha 725 Kč splatná do 14 dnů od přihlášení.
Vedoucí: Berenika Lipková

17.–28. července (po–pá)
PO STOPÁCH...HISTORIE

13–19 let | turistický dobrovolnický pobytový
4 900 Kč

Dvanáctidenní tábor pro zkušenější táborníky 
(ubytování ve stanech, vaření na ohni, suchý záchod, 
bez elektřiny) a nadšené pracanty. Část tábora strávíme
výpomocí na pravěké osadě Křivolík uprostřed krásných
hvozdů u České Třebové. 
V průběhu tábora vyrazíme s batohy na zádech na
několikadenní putování.

Záloha 1 225 Kč splatná do 14 dnů od přihlášení.
Vedoucí: Ivana Plíšková

17.–21. července (po–pá)
Z POHÁDKY DO POHÁDKY

5–7 let | tvořivý přívesnický v Rašovicích 
2 100 Kč

Kouzelnými vrátky pospěš s námi do pohádky... Každý den
se vydáme za dobrodružstvím do hlubokého lesa 
s Karkulkou nebo s Jeníčkem a Mařenkou. Možná se nám
podaří zachránit princeznu nebo najít ztracený poklad.
Přitom si budeme hrát, plnit úkoly a tvořit v duchu
klasických českých pohádek.
Tábor se koná v Rašovicích nedaleko Bučovic.   

Záloha 525 Kč splatná do 14 dnů od přihlášení.
Vedoucí: Jana Němcová

24.–28. července (po–pá)
TAJEMSTVÍ ZTRACENÉHO JEZÍRKA I.

5–8 let | přírodovědný příměstský | 2 900 Kč

Chceš vědět, jaké tajemství skrývá zapomenuté jezírko? 
Co se stane, když Brčálník prohraje v kartách s místním
Bahňákem? Jaké další bytosti ukrývá zdejší les? 
Přidej se k našemu společenství lesních žínek a brčálníků 
a prožij týden plný dobrodružství, přírody, her a trocha
kouzel. Budeme se scházet na Rozmarýnku v Jundrově 
a většinu času trávit venku. 
O děti bude postaráno celodenním stravováním s teplým
obědem. Jeden den půjdeme na celodenní výpravu 
s nachystaným výletovým balíčkem. 

Vratná záloha 725 Kč splatná do 14 dnů od přihlášení.
Vedoucí: Lucie Kašparová
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31. července – 4. srpna (po–pá)
ZOOTROPOLIS

8–12 let | výletový příměstský
2 900 Kč

Prožij týden dobrodružství ve městě Zootropolis. Staň se
odvážnou vyšetřovatelkou či bystrým policistou a pomoz
vyřešit záhadu, kterou by nerozlouskl ani Sherlock Holmes.
Vyzbroj se důvtipem, zvídavostí, mrštností a přijď se hlásit
na policejní stanici na Rozmarýnové 6. 

Záloha 725 Kč splatná do 14 dnů od přihlášení.
Vedoucí: Kristýna Bubníková

7.–11. srpna (po–pá)
DOBRODRUŽSTVÍ S DRAKEM LÁDÓNEM

5–7 let | přírodovědný chovatelský | 2 900 Kč

Starořečtí bohové oplývají skvělými schopnostmi 
a dovednostmi. Pokusme se je napodobit a společně 
s drakem Ládónem ochránit jabloň plodící zlatá jablka!
Těšit se můžeme i na setkání s domácími mazlíčky
olympských bohů, kteří se možná trochu podobají i těm
našim – chovaným na Rozmarýnku. Také nás čeká spousta
hravých aktivit a tvoření – nejen na téma bájná 
a fantastická zvířata. 

Záloha 725 Kč splatná do 14 dnů od přihlášení.
Vedoucí: Lucie Vladová

24.–28. července (po–pá)
OD HRADU KE HRADU

8–12 let | přírodovědný výletový příměstský, land art
2 900 Kč

Svět starých příběhů a svět současného života. Jsou místa,
na kterých tyto světy splývají. Staré hradební příkopy,
pozůstatky obranných věží, prohlubně dnes suchých studní
a zříceniny různých budov v nás vyvolávají otázky, probouzí
fantazii a odhalují krajinu a přírodu v hlubších
souvislostech. Každý táborový den navštívíme jedno
takové místo, odhalíme jeho příběh, prozkoumáme jeho
současnost a připojíme se k jeho znovuoživení. 
Sraz i rozchod bude každý den na Rozmarýnku 
v Brně-Jundrově, cestovat budeme po okolí Brna MHD 
a pěšky, jíst budeme s láskou přichystané výletové balíčky.
Jeden den nás čeká delší výprava s pozdním návratem. 
V ceně je kromě celodenního stravování i doprava 
na výletech, příp. vstupné.

Záloha 725 Kč splatná do 14 dnů od přihlášení.
Vedoucí: Petra Večeřová

31. července – 4. srpna (po–pá)
ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ

8–12 let | fotografický příměstský
2 900 Kč

To je podivné, od kdy králíci nosí vestu? Odolejte spolu 
s námi nástrahám Srdcové královny, zastavte se na šálek
čaje u Kloboučníka nebo si popovídejte s kočkou Šklíbou.
Říše snů skrývá mnohá tajemství, na která bychom neradi
zapomněli, a tak všechna dobrodružství nafotíme ze všech
úhlů. 
V rámci tábora se naučíme fotit od úplných základů, 
ale rozhodně se nudit nebudou ani mírně pokročilí
fotografové. Pro účast na táboře je vhodné mít zrcadlovku
nebo kompakt s manuálním režimem, několik fotoaparátů
můžeme také zapůjčit. 

Záloha 725 Kč splatná do 14 dnů od přihlášení.
Vedoucí: Vojtěch Frybert

7.–11. srpna (po–pá)
LÁDÓN – STRÁŽCE JABLONĚ

8–13 let | přírodovědný příměstský s němčinou 
2 600 Kč

Bohyně Héra dostala darem vzácnou jabloň nesmrtelnosti.
Jako poslední svého druhu jí hrozí úplné vyhynutí.
Pokusme si jí ochránit! K tomu bude potřeba najít
společnou řeč se strážcem jabloně, drakem Ládónem,
jehož každá hlava mluví jiným jazykem. … a možná
získáme i něco málo superschopností olympských bohů.
Program tábora je proložen německými slovíčky 
a jednoduchými frázemi a je vhodný i pro němčiny neznalé
děti. Kromě němčiny procvičíme i některé zálesácké
dovednosti a budeme pátrat po osudech druhů
vyhynulých nebo stojících na prahu vyhynutí. 

Záloha 650 Kč splatná do 14 dnů od přihlášení.
Vedoucí: Lucie Vladová

31. července – 4. srpna (po–pá)
SPOUŠŤ

13–18 let | fotografický příměstský
2 900 Kč

Jaké to je koukat se týden na říši divů 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 především pro pokročilé fotografy. 
Pro účast na táboře je vhodné mít zrcadlovku nebo
kompakt s manuálním režimem, několik fotoaparátů
můžeme také zapůjčit. 

Záloha 725 Kč splatná do 14 dnů od přihlášení.
Vedoucí: Vojtěch Frybert
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12.–19. srpna (so–so)
TÁBOR DOLNÍ RADÍKOV

8–17 let | přírodovědný zálesácký pobytový | 4 200 Kč

Již 17. ročník oblíbeného pobytového tábora! Letos
budeme opět tábořit na skautské louce v mnoha týpí 
v Přírodním parku Česká Kanada. Jak je zvykem, nebude
chybět sportování, koupání v rybníku, programy v lese
nebo travnatém hřišti, táboráky, vlastnoruční vaření 
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 je ubytování v týpí, na vyvýšeném lůžku ve vlastním
spacáku, strava, doprava z/do Brna. Díky navýšení
kapacity je letos možné na tábor přijmout i nové tváře,
nikoliv jen tradiční účastníky. Tábor je také o 1 den delší,
než byl v předchozích letech.  

Záloha 1 050 Kč splatná do 14 dnů od přihlášení.
Vedoucí: Václav Kolář

14.–18. srpna (po–pá)
LESOČAS II. 

5–8 let | příměstský ve stylu lesní školky | 2 900 Kč

Lesní čas je plný her, odpočinku, tvorby, objevů, výzev 
a kouzel. Jeden čarovný příběh vypráví o holčičce Momo 
a její cestě za tajemstvím času. Necháme se vést jejím
dobrodružstvím a budeme společně bloudit v lesočase
obory Holedná. Někdy nás budou hřát sluneční paprsky 
a my v lesním stínu objevíme poklady, jindy nás překvapí
dešťové kapky svojí vůní a cákavostí kalužin. Strom nás
vyzve k lenošení ve větvích a trouchnivějící pařez 
k průzkumu všech jeho skulinek a tunelů. Lesní tvorové
nás pozvou do svých tajemství a zralé plody k tomu
nabídnou pohoštění. 
Děti budou trávit za každého počasí maximum času venku.
Součástí ceny je pestré celodenní stravování včetně
pozdního teplého oběda v našem zázemí a jeden celodenní
výlet. Program tohoto tábora se částečně shoduje s
programem tábora Lesočas I.

Záloha 725 Kč splatná do 14 dnů od přihlášení.
Vedoucí: Petra Večeřová

14.–18. srpna (po–pá)
MALUJU!

8–10 let | přírodovědný výtvarný keramický příměstský
2 900 Kč

Maluju, kreslím a tvořím, protože to miluju! Tvořivost 
a fantazie jsou silné potřeby spousty dětí. Střídavě budeme
zkoušet různé techniky a pak popustíme uzdu 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, přírodniny... zkrátka pravé výtvarné šílenství :-). 
A k tomu navíc keramika! 
Co nejvíce času strávíme v zahradě Rozmarýnku. Hotové
keramické výrobky budou k vyzvednutí v září.

Záloha 725 Kč splatná do 14 dnů od přihlášení.
Vedoucí: Veronika Šromová

14.–18. srpna (po–pá)
FIREWEEK SE ŠTĚPOU A DAVČOU

8–12 let | hasičský přívesnický v Rašovicích 
2 100 Kč

Tábor bude probíhat v hasičském duchu, budeme se
věnovat sportu, orientaci v terénu, zdravovědě,
zdokonalovat se v hasičských disciplínách a vědomostech.
Čekají nás dva dny v lese (včetně přespání), kde si budeme
sami vařit, pilovat zálesácké dovednosti a také poznávat
přírodu. Tábor je vhodný pro mladé hasiče i úplné
začátečníky.
Tábor se koná v Rašovicích nedaleko Bučovic.   

Záloha 525 Kč splatná do 14 dnů od přihlášení.
Vedoucí: Jana Němcová

14.–18. srpna (po–pá)
VÍTR VE VLASECH

8–12 let | přírodovědný výletový koloběžkový příměstský
2 900 Kč

Týden plný skvělých výletů po svých i na koloběžkách.
Společně si užijeme vítr ve vlasech i kolem uší a naučíme
se v přírodě koukat s otevřenýma očima. Budeme poznávat
byliny, zvířata, brouzdat se v řece, ale také si užijeme
zahrady na Rozmarýnku. 
Tábor nejen s koloběžkovými výlety po Brně a blízkém okolí
je vhodný pro začátečníky i pokročilé. Těm, kteří nemají
vlastní koloběžku, můžeme koloběžky zapůjčit. 
Tak se pojďme odrazit a vjet do týdne dobrodružství,
zábavy a přírody!
V ceně je kromě celodenního stravování i doprava 
na výletech, příp. vstupné. 

Záloha 725 Kč splatná do 14 dnů od přihlášení.
Vedoucí: Berenika Lipková
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21.–25. srpna (po–pá)
TAJEMSTVÍ ZTRACENÉHO JEZÍRKA II.

5–8 let | přírodovědný příměstský | 2 900 Kč

Chceš vědět, jaké tajemství skrývá zapomenuté jezírko? 
Co se stane, když Brčálník prohraje v kartách s místním
Bahňákem? Jaké další bytosti ukrývá zdejší les? 
Přidej se k našemu společenství lesních žínek a brčálníků 
a prožij týden plný dobrodružství, přírody, her a trocha
kouzel. Budeme se scházet na Rozmarýnku v Jundrově 
a většinu času trávit venku. 
O děti bude postaráno celodenním stravováním s teplým
obědem. Jeden den půjdeme na celodenní výpravu 
s nachystaným výletovým balíčkem.
Program tohoto tábora se shoduje s programem tábora
Tajemství ztraceného jezírka I.

Vratná záloha 725 Kč splatná do 14 dnů od přihlášení.
Vedoucí: Lucie Kašparová

21.–25. srpna (po–pá)
ROZMARNÝ ZVĚŘINEC

7–10 let | chovatelský příměstský | 2 900 Kč

Chovatelský tábor je určen dětem, které již mají nějaké
zvířátko nebo po něm teprve touží. Na táboře se děti
setkají s novými kamarády, ale i s řadou rozličných zvířat.
Seznámíme vás s agamou Agy, chameleonem Pascalem,
huňatými králíčky, hedvábnými slepičkami a jinými
exotickými obyvateli našeho zvěřince. Cílem tábora je
ukázat dětem, že chovatelství není jen o drbání zvířátka za
uchem, ale obnáší i spoustu práce a povinností. Se zvířaty
budeme v každodenním kontaktu.

Záloha 725 Kč splatná do 14 dnů od přihlášení.
Vedoucí: Jana Němcová

http://www.lipka.cz/lipova
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NA VŠECH TÁBORECH (NENÍ-LI UVEDENO JINAK) PLATÍ:
Program příměstských táborů je připraven denně od 7.30 do 17.00.
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 výletových táborů je často místo
teplého oběda balíček na cestu, u pobytových táborů je stravování 5x denně

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 

Maximální počet účastníků tábora je u většiny akcí 24, děti jsou na většinu aktivit rozděleny do menších skupin.
Na pobytových táborech spí táborníci ve vlastních spacácích.
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.
Zálohu je nutné zaplatit do 14 dnů od přihlášení. Také je možné rovnou zaplatit celou částku. Doplatky se hradí do
25. 5. 2023. 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. Stornopoplatek bude prominut v případě zákazu účasti přihlášeného zájemce na
táboře kompetentním orgánem státní správy nebo zákazu konání letního tábora v souvislosti s protiepidemickým
opatřením. 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.

        (snídaně, svačina, teplý oběd, svačina, večeře).

        (děti si myjí po sobě nádobí, pomáhají s přípravou dopolední svačinky, krmí zvířata na Rozmarýnku aj.).

http://www.lipka.cz/lipova

