
 
 

 

 
 
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 21. ledna v 10 hodin. Na vybrané tábory se mohou 

přednostně přihlásit členové našich kroužků, přednostní přihlašování bude spuštěno v úterý 14. ledna v 10 hodin. 

 

Vítání prázdnin 
přírodovědný výletový příměstský tábor 

1.–3. 7. 2020 (st–pá) 
Děti: 7–12 let (děti ZŠ) Vedoucí: Silvia Neslušanová 
Přihlášky a cena: do 25. 5. 2020, 1300 Kč 
Záloha: 325 Kč, splatná do 14 dnů od přihlášení 

Pojď s námi oslavit konec školního roku na výletech 
do přírody! Přivítáme prázdniny, jak se patří – v lese, 
u vody, ale i v kvetoucí zahradě Rozmarýnku. 
Nezapomeneme si hrát ani se postarat 
o rozmarýnková zvířata ve výbězích a teráriích.  

Přibal tedy do batohu dobrou náladu a můžeme 
vyrazit! 

 Strážci Země 
přírodovědný pobytový tábor 

29. 6.–3. 7. 2020 (po–pá) 
Děti: 8–12 let Vedoucí: Jana Schwarzová 
Přihlášky a cena do 25. 5. 2020, 1000 Kč 
Záloha: 250 Kč, splatná do 14 dnů od přihlášení 

Víš, co skrývá tajemná truhla v přírodovědné 
laboratoři pana E. M.? Máš na to stát se Strážcem 
Země? Získej čtyři klíče a porozumíš sobě i Přírodě.  

A co nás čeká? Pět dní her a poznávání v blízkosti řeky 
a lesa na Českomoravské vrchovině, za světla i po 
západu slunce. Ubytování bude v čtyřlůžkových 
chatkách ve spacácích v rekreačním středisku Lesní 
penzion Podmitrov.   

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

Tvoření s keramikou 
přírodovědný příměstský tábor s keramikou 

7.–10. 7. 2020 (út–pá) 
Účastníci: 5–7 let Vedoucí: Jana Němcová 
Přihlášky a cena: do 25. 5. 2020, 2000 Kč 
Záloha: 500 Kč, splatná do 14 dnů od přihlášení 

Tvoření z přírodních materiálů a keramika jsou 
stěžejní náplní našeho tábora. Nebudou však chybět 
ani hry, výlet, pohybové aktivity a samozřejmě se 
pomazlíme se všemi našimi rozmarýnkovými zvířaty. 

Na táboře věnujeme dva dny keramickému tvoření. 
Vypálené výrobky budou k vyzvednutí v září 2020. 

 Mlsné jazyky I. 
kulinářsko-zahradnický příměstský tábor 

7.–10. 7. 2020 (út–pá) 
Děti: 8–12 let Vedoucí: Ivana Plíšková 
Přihlášky a cena: do 25. 5. 2020, 2000 Kč 
Záloha: 500 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. 

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


ExpediceEKO 
přírodovědně-turistický pobytový tábor 

6.–12. 7. 2020 (po–ne)  
Děti: 15–20 let Vedoucí: Martin Šrom 
Přihlášky a cena: do 25. 5. 2020, 3200 Kč 
Záloha: 800 Kč, splatná do 14 dnů od přihlášení 

Tábor pro ostřílenější táborníky. S batohy na zádech 
odjedeme vlakem v pondělí z Brna. Vrátíme se 
v neděli, bohatší o zážitky a souvislosti, o kterých jsme 
dříve nevěděli. Čeká nás dobrodružství, kamarádi, 
manuální dobrovolná práce i malý pes Currie. 
Základnu budeme mít pod střechou, část nocí však 
strávíme v terénu ve stanech. Účastníci se více 
podílejí na průběhu akce, třeba pravidelně připravují 
jídlo ostatním. 

Tábora se také bude účastnit jako vedoucí Yalin 
Gülbahar, náš anglicky mluvící dobrovolník. 

 Po stopách…zvířecích 
záchranářů 
pobytový chovatelský tábor 

13.–18. 7. 2020 (po–so) 
Děti: 12–16 let Vedoucí: Irena Koláčná 
Přihlášky a cena: do 25. 5. 2020, 3600 Kč 
Záloha: 900 Kč, splatná do 14 dnů od přihlášení 

Jak vypadá rehabilitační voliéra pro ptáky? A kde se ze 
zranění vzpamatovávají chlupatí živáčci? Čím je 
vybavené zvířecí záchranářské auto? Táboru Po 
stopách… tentokrát nabídne zázemí Záchranná 
stanice Pasíčka. Nejenže tamějším zaměstnancům 
nakoukneme při práci pod jejich ruce, ale spoustu si 
toho zkusíme těma vlastníma – na pár hodin se sami 
staneme záchranáři. A mimo to zakusíme některý ze 
zážitkových programů blízkého ekocentra. 

Cesta kolem světa I. 
přírodovědně-badatelský příměstský tábor  

13.–17. 7. 2020 (po–pá) 
Děti: 7–9 let Vedoucí: Petra Nejezchlebová 
Přihlášky a cena: do 25. 5. 2020, 2200 Kč 
Záloha: 550 Kč, splatná do 14 dnů od přihlášení 

Máš dobré nápady a baví tě bádání? Pomoz nám najít 
způsob, jak procestovat svět po stopách slavných 
objevitelů a najít poselství, která nám zanechali. Celý 
týden budeme řešit badatelské výzvy, hledat správná 
řešení, vyrábět a hrát hry v lese i na zahradě.  

Součástí tábora je také celodenní výlet a ve volných 
chvílích péče o zvířecí obyvatele Rozmarýnku. 

 Rozbitý kompas 
přírodovědný výletový příměstský tábor 

13.–17. 7. 2020 (po–pá) 
Děti: 9–13 let Vedoucí: Jana Schwarzová 
Přihlášky a cena: do 25. 5. 2020, 2300 Kč 
Záloha: 575 Kč, splatná do 14 dnů od přihlášení 

Námořníci, naskočte na palubu, vyplouváme za 
pokladem! Vodě, slunci ani námaze se nevyhneme, 
zato na nás jistě čeká velké bohatství. Stačí se dobře 
dívat, příroda skrývá neskutečné poklady. 
Za dobrodružstvím vyrazíme pěšky i na koloběžkách! 

Tábor nejen s koloběžkovými výlety po Brně a okolí je 
vhodný pro začátečníky i pokročilé. Těm, kteří nemají 
vlastní koloběžku, můžeme koloběžky zapůjčit. 

Bob a Bobek aneb králíci  
z Rozmarýnku 
chovatelsko-rukodělný příměstský tábor 

20.–24. 7. 2020 (po–pá) 
Děti: 7–9 let (děti ZŠ) Vedoucí: Jana Němcová 
Přihlášky a cena: do 25. 5. 2020, 2200 Kč 
Záloha: 550 Kč, splatná do 14 dnů od přihlášení 

Na dalekých cestách s Bobem a Bobkem potkáme 
nejrůznější cizokrajná zvířata, jako gekončíky, 
chameleona, agamu, hada nebo třeba velkého 
chlupatého pavouka Klotildu. Překonáme své strachy, 
se všemi zvířátky se skamarádíme a budeme o ně 
pečovat. Chybět nebude ani výlet, hry a jiné pohybové 
aktivity. Tábor je vhodný pro děti, které se zajímají 
o chovatelství. 

 Mlsné jazyky II. 
kulinářsko-zahradnický příměstský tábor 

20.–24. 7. 2020 (po–pá) 
Děti: 8–12 let Vedoucí: Ivana Plíšková 
Přihlášky a cena: do 25. 5. 2019, 2300 Kč 
Záloha: 575 Kč, splatná do 14 dnů od přihlášení 

Pro mlsné jazýčky je třeba připravit obzvlášť vybraná 
jídla. Vyzkoušíme si proto různé způsoby vaření, a to 
přímo v terénu. Čeká nás také práce i hry a tvoření 
v zahradě. To vše okořeněné špetkou angličtiny. 
Součástí tábora je také celodenní výlet a možnost 
péče o zvířecí obyvatele Rozmarýnku. 

Program tábora je totožný s táborem „Mlsné 
jazyky I.“ v termínu 7.–10. 7. 2020.  



Domašov, tentokrát 
v Jeseníkách 
přírodovědný pobytový tábor 

19.–26. 7. 2020 (ne–ne) 
Děti: 7–18 let Vedoucí: Martin Šrom 
Přihlášky a cena: do 25. 5. 2020, 3400 Kč 
Záloha: 850 Kč, splatná do 14 dnů od přihlášení 

Již 14. ročník oblíbeného pobytového tábora! 
Tentokrát s velkými změnami – nepojedeme na 
Domašov do zděné budovy. Pojedeme do Jeseníků 
a budeme tábořit na louce ve stanech a týpí. Vše 
ostatní zůstává: sportování, koupání, program v lese, 
táboráky, staří známí vedoucí aj. 

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 kůži dospěláka I. 
podnikavý příměstský tábor 

27.–31. 7. 2020 (po–pá) 
Děti: 9–13 let Vedoucí: Silvia Neslušanová 
Přihlášky a cena: do 25. 5. 2020, 2200 Kč 
Záloha: 550 Kč, splatná do 14 dnů od přihlášení 

Chcete si na vlastní kůži vyzkoušet, jaké to je v pěti 
dnech naplánovat, zorganizovat, připravit 
a uskutečnit akci nebo vytvořit nevšední užitečnou 
věc? Myslíte, že takové výzvy nejsou pro vás? Omyl! 
Realizování velké výzvy může být zábava, zejména pro 
odvážné a zvídavé, kteří dokáží překonat 
prázdninovou lenost. Tak do toho! Zažijte netradiční 
dobrodružství objevováním svých výjimečných 
podnikavých vloh! 

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

Cesta kolem světa II. 
přírodovědně-badatelský příměstský tábor  

27.–31. 7. 2020 (po–pá) 
Děti: 6–8 let Vedoucí: Petra Nejezchlebová 
Přihlášky a cena: do 25. 5. 2020, 2200 Kč 
Záloha: 550 Kč, splatná do 14 dnů od přihlášení 

Máš dobré nápady a baví tě bádání? Pomoz nám najít 
způsob, jak procestovat svět po stopách slavných 
objevitelů a najít poselství, která nám zanechali. Celý 
týden budeme řešit badatelské výzvy, hledat správná 
řešení, vyrábět a hrát hry v lese i na zahradě.  

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

Program tábora je totožný s táborem „Cesta kolem 
světa I.“  v termínu 13.–17. 7. 2020. 

 

Spoušť 
Přírodovědně-fotografický příměstský tábor 

3.–7. 8. 2020 (po–pá) 
Děti: 11–15 let Vedoucí: Karolína Svobodová 
Přihlášky a cena: do 25. 5. 2020, 2400 Kč 
Záloha: 600 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. 

 



Arthur a minimojové 
přírodovědně-badatelský příměstský tábor  

3.–7. 8. 2020 (po–pá) 
Děti: 7–10 let (děti ZŠ) Vedoucí: Vojtěch Frybert 
Přihlášky a cena: do 25. 5. 2020, 2200 Kč 
Záloha: 550 Kč, splatná do 14 dnů od přihlášení 
 

Arthurovi se dva roky nazpět záhadně ztratil dědeček, 
který těsně předtím objevil v zahradě Rozmarýnku 
velký poklad. Bádejme, co za drobná stvoření ukrývá 
zahrada Rozmarýnku a hlavně, co za přírodní kouzla 
a čáry v ní probíhají. Pokud najdeme onen poklad, 
snad najdeme i ztraceného dědečka. 

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

 

Reportéři na 
Grossglockneru 
přírodovědný příměstský tábor s němčinou 

10.–14. 8. 2020 (po–pá)  
Děti: 8–13 let Vedoucí: Lucie Vladová 
Přihlášky a cena: do 25. 5. 2020, 2200 Kč 
Záloha: 550 Kč, splatná do 14 dnů od přihlášení 

Vystoupat na nejvyšší horu Rakouska po boku 
špičkového horolezce není nic snadného. Pro 
natočení exkluzivní reportáže ale zvládne odhodlaný 
reportér téměř nemožné! Čekají nás krásy nedotčené 
krajiny, nebo kůrovcová kalamita?  

Na táboře se budeme seznamovat s německým 
jazykem, na kameru natočíme reportáž, kterou si sami 
sestříháme, a na páteční premiéru promítání 
pozveme rodiče. 

Skřítci od Vysoké hory  
přírodovědně-tvořivý příměstský tábor 

10.–14. 8. 2020 (po–pá)  
Děti: 5–7 let Vedoucí: Lucie Vladová 
Přihlášky a cena: do 25. 5. 2020, 2200 Kč 
Záloha: 550 Kč, splatná do 14 dnů od přihlášení 

Na Vysoké hoře usychá les. Co se s ním stalo? A co se 
stane s lesními skřítky? Podaří se nám les zachránit 
anebo společně vysadíme les nový? Environmentálně-
rukodělný tábor plný her, lesního pátrání a tvoření 
z přírodních a recyklovaných materiálů. 

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

 

Hledá se Jerry 
přírodovědně-chovatelský příměstský tábor 

17.–21. 8. 2020 (po–pá) 
Děti: 5–7 let Vedoucí: Jana Schwarzová 
Přihlášky a cena: do 25. 5. 2020, 2200 Kč 
Záloha: 550 Kč, splatná do 14 dnů od přihlášení 

Myška Jerry je velmi zvědavá a ráda se seznamuje 
s dalšími zvířátky, které na Rozmarýnku bydlí. Už pár 
dní se však neobjevila ve svém pelíšku. Jen, aby ji 
nenapadlo dát se do řeči s kocourem Tomem! 
Pomůžete spolu s novými táborovými kamarády Jerry 
najít? 

Tábor je určený dětem, které se rády starají o zvířata 
a chtějí se o nich něco nového dozvědět. Trávit čas 
budeme hlavně na Rozmarýnku v zahradě a v lese za 
domem, ale vyrazíme také na celodenní výlet. 

 

 V kůži dospěláka II. 
podnikavý příměstský tábor 

17.–21. 8. 2020 (po–pá) 
Děti: 9–13 let Vedoucí: Silvia Neslušanová 
Přihlášky a cena: do 25. 5. 2020, 2200 Kč 
Záloha: 550 Kč, splatná do 14 dnů od přihlášení 

Chcete si na vlastní kůži vyzkoušet, jaké to je v pěti 
dnech naplánovat, zorganizovat, připravit 
a uskutečnit akci nebo vytvořit nevšední věc? 
Realizování velké výzvy může být zábava, zejména pro 
odvážné a zvídavé, kteří dokáží překonat 
prázdninovou lenost. Tak do toho! Zažijte netradiční 
dobrodružství objevováním svých podnikavých vloh! 

Program tábora je totožný s táborem „V kůži 
dospěláka I.“  v termínu 27.–31. 7. 2020. 

!Jídlo! na cestách: Kozí 
příběh 
výletový kulinářský příměstský tábor 

24.–28. 8. 2020 (po–pá) 
Děti: 9–13 let Vedoucí: Šárka Špániková 
Přihlášky a cena: do 25. 5. 2020, 2300 Kč 
Záloha: 550 Kč, splatná do 14 dnů od přihlášení 

Mlsnému vládci nejvíce chutnají potraviny pocházející 
přímo z jeho země, ale mezi obyvateli se objevila 
zákeřná kletba. Najdou se mezi mini chytré děti, které 
přijdou na to, proč se producenti ztrácí a především, 
proč tato země dováží také produkty z ciziny? Povede 
se nám nakonec rozluštit celou záhadu a přijít na 
kloub produkci některých regionálních potravin? 
Zvládneme z potravin také něco uvařit? 



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, v naší přírodní zahradě, v lese nebo na výletě. 

 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; snižujeme množství 

masa; 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 přírodovědné 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. 

 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 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. 2020. 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

