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3.–4. července (po–út)
BARVÍNEK A DUHA

7–12 let | příměstský, výtvarný, kulinářský  |                  
 700 Kč/den, 1 200 Kč/oba dny  

24.–28. července (po–pá)
GRAND CIRKUS LIPKA I.

5–7 let |příměstský, přírodovědný, dramatický|3 200 Kč

10.–14. července (po–pá)
POJĎME SPOLU NA TÁBOR 
Dobrodružství s Robinsonem

7–11 let | příměstský, přírodovědný, tvořivý | 2 900 Kč

Záloha 163 Kč nebo 300 Kč splatná do 14 dnů od přihlášení.
Vedoucí: Viki Odehnalová 

(pra)rodiče s dětmi 3–7 let | příměstský, tvořivý, hravý | 
dospělý 2 800 Kč, dítě 3 400 Kč

Nebojíte se dobrodružství? Staňte se s námi trosečníky na
pustém ostrově! 
Budeme spolu lovit a sbírat potravu, péct na ohni, užijeme
si tvoření a vyrábění, pošleme vzkaz v lahvi, vysvobodíme
Pátka, utkáme se s piráty a najdeme ztracený poklad.

Zálohy 700 a 850 Kč splatné do 14 dnů od přihlášení.

(vikyodehnalova@gmail.com)

(maria.stankova@lipka.com)

(pavlina.vesela@lipka.com)

Skřítek Barvínek a čarodějka Duha nás provedou světem
barev. Budeme hledat barevné pigmenty, které využijeme k
výrobě svých vlastních vodových a temperových barev.
Nesmí chybět ruční papír a štětce z přírodnin. 
Přírodní pigmenty využijeme i ve vaření. Druhý den se
budeme věnovat výrobě duhových pokrmů, které lahodí
oku stejně jako naše obrázky. 
Účastník tábora si odnese: ruční papír, vlastní vodové
barvy, štětec z přírodnin, domácí barevný sirup,
upcyklovaný kus oděvu.

Co se stane, když zvířata v cirkuse vyhlásí stávku?
Zvládnou artisti secvičit během pár dnů novou show?
Můžeš se těšit na přípravu společného představení,
návštěvu lanového parku, setkání se zvířaty, kouzelnické
triky a plno legrace s klauny. Díky nižšímu věku dětí má
tento tábor nižší počet účastníků.

Záloha 800 Kč splatná do 14 dnů od přihlášení.
Vedoucí: Maria Staňková

Vedoucí: Pavlína Veselá

17.–21. července (po–pá)
TAJEMSTVÍ KOŘENŮ

Malý Strom je indiánský kluk. Tak jako on, každý člen z
jeho kmene dostane jméno, které vyjadřuje jeho
vlastnosti. Malý strom neví, co být stromem znamená? A
tak se vydává na dobrodružnou pátrací cestu za svými
kořeny. Ještě netuší, že kořeny jeho původu i kořeny
stromů jsou navzájem úzce propletené. 
Vydej se spolu s námi na přírodovědecký průzkum.
Budeme bádat pomocí mikroskopů, prozkoumáme les i
zahradu, zahrajeme spoustu her a navštívíme
Přírodovědecké muzeum.

Záloha 725 Kč splatná do 14 dnů od přihlášení.
Vedoucí: Aneta Svobodová

po-pá: 8.30–16.00

Těšíme se

na vás!

LÉTO NA LIPOVÉ

Přihlašování bude spuštěno v úterý 24. ledna 2023 v 19 hodin. Na tábory se mohou přednostně přihlásit členové našich
kroužků, přihlašování pro ně bude spuštěno v úterý 17. ledna 2023 v 19 hodin. V případě dotazů použijte tel. č.: 543 211 264.

Podrobnosti a přihlášky: www.lipka.cz/lipova-tabory
Lipka – pracoviště Lipová, Lipová 20, Brno

Příměšťáky

(aneta.svobodova@lipka.com)

http://www.lipka.cz/lipova
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7.–11. srpna (po–pá)
ŘEMESLNÉ LÉTO                        
                                                       18 +| příměstský, tvořivý, rukodělný
4 500 Kč (bez DPH) - pedagogové, 5 800 Kč - ostatní

14.–18. srpna (po–pá)
RECYDÍLNA

9–14 let | příměstský, tvořivý, podnikavý | 3 000 Kč

14.–18. srpna (po–pá)
DŘEVĚNÁ DÍLNA                                               

11–18 let | příměstský, práce se dřevem | 1 400 Kč

21.–25. srpna (po–pá)
POHÁDKY NARUBY

6–10 let |příměstský, přírodovědný, dobrodružný
2 900 Kč

28. srpna–1. září (po–pá)
FANTASTICKÁ ZVÍŘATA

6–10 let | přírodovědný, chovatelský, příměstský |
3 000 Kč

31. července–4. srpna (po–pá)
GRAND CIRKUS LIPKA II.

8–10 let |příměstský, přírodovědný, dramatický|2 900 Kč

9.–22. července (ne–so)
RESURGAM

8–13 let | pobytový, dobrodružný, tábornický | 5 500 Kč

Vítejte v Arkanu, kde nemožné se stává možným, magie je
denním chlebem, tajemství se skrývají na každém rohu a o
náhody zde není nouze. Příběh, který se zde rozhodnete
žít, je jen a jen na vás. 
Tradiční tábor kroužku Nezmarů v podsadových stanech u
skautské loděnice v Ivančicích.

Vratná záloha 1 375 Kč splatná do 14 dnů od přihlášení.
Vedoucí: Vojtěch Bureš

6.–18. srpna (ne–pá)
INSECTERRA 2550

9–16 let | pobytový, přírodomilný, zážitkový | 5 500 Kč

Mnoho let po globální katastrofě převzala na většině Země
vládu příroda. Zatímco část lidstva se stáhla do posledních
ostrůvků civilizace, jiní se naučili žít po vzoru přírodních
národů v divočině, v harmonii s jejími dalšími obyvateli. Do
tohoto nového řádu světa se však nyní opět vkrádá neklid.
V Lese malých obrů se objevují nezvaní návštěvníci a listí
na stromech se chvěje. Pojďte s námi vyřešit jeho záhady,
porozumět jeho obyvatelům a zažít  dobrodružství i úžas.

Záloha 1 375 Kč splatná do 14 dnů od přihlášení.
Vedoucí: Lenka Šimková

Záloha 1125 Kč či 1450 Kč splatná do 14 dnů od přihlášení.

Láká vás tvoření ohleduplné k přírodě a chcete sdílet své
zkušenosti s ostatními? Dotkneme se společně
rozmanitých environmentálních témat. Věnovat se budeme
přírodním materiálům, které prozkoumáme z různých úhlů.
Konkrétní náplň semináře bude během roku upřesněna           
na webu Lipky.

Vedoucí: Alena Uhříčková

po-čt:  9–18.00
pá: 9–16.00

Baví tě udržitelné tvoření všeho druhu a chceš načerpat
inspiraci od stejně naladěných nadšenců? Přijď do naší
Recydílny! Nejprve se pořádně rozhlédneme kolem sebe,
shromáždíme materiál a přírodniny, sepíšeme společně
nápady a vrhneme se do projektu. Zrecyklujeme staré věci
a dáme jim nový smysl, tak aby dlouho sloužily a dělaly
radost. Těšit nás bude, že šetříme přírodu. Během vyrábění
probereme všemožná témata, vyrazíme na výlet do
ateliéru, připravíme něco na zub a protáhneme se u
veselých her.

Záloha 750 Kč splatná do 14 dnů od přihlášení.
Vedoucí: Aneta Svobodová

Láká tě práce se dřevem a nemáš doma potřebné
vybavení? Přihlas se na naši Dřevěnou dílnu, kde tě čeká
práce s pilkou, pořízem, vrtačkou, rašplí, dlátem a dalšími
dřevoobráběcími nástroji. Vyrobíš si několik doma
využitelných dřevěných výrobků.
Na tomto táboře zajišťujeme pitný režim a dopolední
svačinky.

Záloha 350 Kč splatná do 14 dnů od přihlášení.
Vedoucí: Alena Uhříčková

po-pá: 9–12.30

Co se stane, když pohádky, které všichni známe, dopadnou
úplně jinak? Pojď s námi prozkoumat známé i neznáme
příběhy, a taky jejich různé konce. Vyrazíme společně      
 na výlet, prozkoumáme záhady přírody a taky si zahrajeme
hry. 

Záloha 725 Kč splatná do 14 dnů od přihlášení.
Vedoucí: Viola Kučerová

Vydej se s námi na tajuplnou cestu, odhal tajemství
fantastických zvířat a zjisti, kde se nachází. Během
putování přírodou zažiješ nečekaná dobrodružství,
zahraješ si spoustu her a také potkáš a poznáš zvířata
opravdu zblízka. V ceně je návštěva přírodovědné stanice
Kamenačky.
 

Záloha 750 Kč splatná do 14 dnů od přihlášení.
Vedoucí: Viola Kučerová

Co se stane, když zvířata v cirkuse vyhlásí stávku?
Zvládnou artisti secvičit během pár dnů novou show?
Můžeš se těšit na přípravu společného představení,
návštěvu lanového parku, setkání se zvířaty, kouzelnické
triky a plno legrace s klauny.

Záloha 725 Kč splatná do 14 dnů od přihlášení.
Vedoucí: Maria Staňková

Pobytové   

(aneta.svobodova@lipka.com)

(alena.uhrickova@lipka.com)

(alena.uhrickova@lipka.com)

(maria.stankova@lipka.com)
(viola.kucerova@lipka.com)

(viola.kucerova@lipka.com)

(lenka.simkova@lipka.com)

(nezmari.lipka@gmail.com)

http://www.lipka.cz/lipova
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NA VŠECH TÁBORECH (NENÍ-LI UVEDENO JINAK) PLATÍ:
Příměstské tábory probíhají denně od 7.30 do 16.30 hodin (pokud není uvedeno jinak). Organizovaný program je
pro účastníky připraven od 9.00 do 16.00.
Děti je možné ráno přivést mezi 7.30 až 9.00 a odpoledne vyzvednout mezi 16 až 16.30.
Každý den jsme s dětmi venku, většinou více než polovinu času.
V ceně táborů je kromě výdajů na pedagogy, programu, jízdného, 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 (snídaně, svačina, teplý oběd, svačina,
večeře). U tábora Dřevěná dílna zajišťujeme pitný režim a dopolední svačinky.
Program příměstských táborů probíhá obvykle v přírodní zahradě Lipové, v budově nebo okolí.
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 příměstských táborů je u většiny akcí 24, děti jsou na většinu aktivit rozděleny do
menších skupin. Tábor Dřevěná dílna je pro 10 účastníků, Recydílna pro 16, Grand Cirkus Lipka II. pro 20 a Řemeslné
léto pro 18 účastníků.
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 Lipové. Do počtu maximálně tří akcí se
nepočítají pobytové tábory, tam není přihlašování omezeno.

        (děti si po sobě uklízí, některé dny pomáhají s přípravou dopolední svačinky, aj.).

http://www.lipka.cz/lipova

