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1., 4., 7., 8. července (pá, po, čt–pá)
TOULKY NEJEN LESEM

7–11 let | přírodovědný výletový příměstský | 2 000 Kč

Les je kouzelné místo plné zázraků a báječný prostor pro
letní průzkumy. Neváhej a vykroč s námi na toulky
přírodou! Budeme hledat jedinečná místa a převyprávíme 
si jejich příběhy. Poplujeme parníkem po brněnské
přehradě, budeme sbíhat kopce, hledat skály nebo se
koupat v místní řece. Kdo má odvahu a nechce v létě 
sedět doma, ať se přidá k naší partě! V ceně je kromě
celodenního stravování i doprava na výletech a vstupné. 

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

11.–15. července (po–pá)
CESTOVATELÉ

8–10 let | výletový příměstský s angličtinou | 2 800 Kč

Vydej se s námi po stopách návštěvníků z minulých časů!
Jak se hrdinové minulosti budou asi seznamovat 
s moderními výdobytky? S dětmi budeme společně pátrat,
proč se nám zjevují důležité osoby minulosti a co nám
chtějí říct. Čeká nás cestování po Brně, vaření v kotlíku 
a spousta zábavy, tak se přidej i ty. It will be fun!
V ceně tábora je také vstupné, doprava na výletech 
a denně lekce hravé angličtiny. Úroveň angličtiny je
vhodná i pro začátečníky. 

Záloha 700 Kč splatná do 14 dnů od přihlášení.
Vedoucí: Jakub Opršal

11.–15. července (po–pá)
MALUJU A MODELUJU

7–9 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

11.–15. července (po–pá)
DOBRODRUŽSTVÍ V ŘÍŠI HMYZU

5–8 let | přírodovědný poznávací přívesnický v Rašovicích  
1 900 Kč

Po vypití zmenšovacího lektvaru se z dětí stanou malí
mravenečci a vydají se spolu s Ferdou mravencem a jeho
líbeznou, ale poněkud naivní kamarádkou Beruškou 
na výpravu do Hmyzí říše. Tady se skamarádí s motýly,
brouky, včelami i jinými hmyzáky. Poznají jakou
významnou úlohu mají v našich životech, budou jim
pomáhat a na závěr týdne od nich získají jako odměnu
zvětšovací lektvar, aby se mohly zase vrátit domů 
k rodičům. 
Tábor se koná v Rašovicích nedaleko Bučovic. V ceně jsou
obědy a pro zájemce také jedna noc přespání Na sokolce.  

Záloha 475 Kč splatná do 14 dnů od přihlášení.
Vedoucí: Jana Němcová

Těšíme se

na vás!

LÉTO NA ROZMARÝNKU

Přihlašování bude spuštěno v úterý 25. ledna 2022 v 19 hodin. Na vybrané tábory se mohou přednostně přihlásit členové
našich kroužků, přihlašování pro ně bude spuštěno v úterý 18. ledna 2022 v 19 hodin.

Podrobnosti a přihlášky: www.lipka.cz/rozmarynek-tabory
Lipka – pracoviště Rozmarýnek, Rozmarýnová 6, Brno
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10.–17. července (ne–ne)
Workcamp ExpediceEKO

15–22 let | putovní zahraniční pobytový workcamp
2 500 Kč

S batohy na zádech odjedeme v neděli z Brna až do
zapomenutého konce republiky, Osoblažského výběžku.
Vrátíme se osmý den, bohatší o zážitky a souvislosti, 
o kterých jsme dříve nevěděli. Každého z nás čeká 
20 hodin dobrovolnické manuální pomoci na budově
zapomenutého kostela v česko-polském pohraničí.
Naučíme se omítat, hoblovat trámy nebo betonovat.
Ubytovaní budeme pod střechou středověkého kostela.  
Ve čtvrtek pak vyrazíme na putovní část akce. Pojedeme
úzkorozchodnou tratí a navštívíme chráněné území
Krajobrazowy park Góry Opawskie, kde budeme spát ve
stanech a vše si poneseme v batozích na zádech. Kdo se
nemůže/nechce zúčastnit turistického putování, může 
s námi být jen první polovinu akce.

Záloha 625 Kč splatná do 14 dnů od přihlášení.
Vedoucí: Martin Šrom

18.–22. července (po–pá)
LESNÍ PÍDITELÉ I. 

5–7 let | příměstský ve stylu lesní školky | 2 600 Kč

Píditel je ten, kdo se pídí. Pipi Dlouhá Punčocha se pídit
uměla. Poskakovala od jednoho kraje cesty ke druhému,
stínila si rukou proti slunci, chvílemi lezla po kolenou 
a pídila se ostošest. Podle jejího vzoru budeme pídit 
v lesích na Holedné. Od rána do pozdního oběda s velkou
svačinou a piknikovou dekou. Někdy se slunečními brýlemi
jindy v pláštěnkách. Pídit budeme mezi kořeny stromů 
i v jejich větvích, v trouchnivějících pařezech, v mechové
džungli, v chladivé vodě potoků a louží, ve vonící hlíně 
a mazlavém blátě. Někdy budeme pídit více očima, jindy
ušima, nosem, bosou nohou nebo jazykem. Z toho, 
co vypídíme, utvoříme svůj jedinečný lesní poklad.
Děti tráví podobně jako v lesní školce maximum času
venku. Součástí ceny je celodenní stravování s teplým
obědem i výlet. 

Záloha 650 Kč splatná do 14 dnů od přihlášení.
Vedoucí: Petra Večeřová

18.–22. července (po–pá)
JAK VYCVIČIT DRAKA

8–10 let | výletový příměstský s koloběžkami | 2 800 Kč

Už je tvůj drak vycvičený, nebo ještě potřebuje trénink?
Tak s tím si musíme pospíšit, protože nás nejspíš čeká
nejedna dobrodružná cesta. Ostrov Ramzor je v ohrožení 
a my musíme sehnat pomoc! Tábor nejen s koloběžkovými
výlety po Brně a blízkém okolí je vhodný pro začátečníky 
i pokročilé. Těm, kteří nemají vlastní koloběžku, můžeme
koloběžky zapůjčit.

Záloha 700 Kč splatná do 14 dnů od přihlášení.
Vedoucí: Jana Schwarzová

18.–22. července (po–pá)
BYLINKOVÉ DOBRODRUŽSTVÍ 

8–12 let | výletový tvořivý příměstský| 2 800 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 vytvořit z nich 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 700 Kč splatná do 14 dnů od přihlášení.
Vedoucí: Berenika Lipková

18.–29. července (po–pá)
PO STOPÁCH...DO NEBE

12–19 let | přírodovědný pracovní turistický pobytový
4 800 Kč

Dvanáctidenní tábor pro zkušenější táborníky (ubytování
ve stanech, vaření na ohni, suchý záchod) a nadšené
pracanty. Část tábora strávíme v zahradě kláštera Porta
coeli (Brána nebes) v Předklášteří u Tišnova. Spolu 
s belgickými skauty vypomůžeme v klášterním sadu 
a u místního zemědělce, který hospodaří přírodě blízkým
způsobem. Čekají nás (nejen) ornitologická pozorování,
ale i výprava za lokálními dobrotami do Tišnovské spižírny. 
A také vyrazíme na třídenní putování s batohy na zádech. 

Záloha 1 200 Kč splatná do 14 dnů od přihlášení.
Vedoucí: Ivana Plíšková

11.–15. července (po–pá)
V KŮŽI DOSPĚLÁKA

10–15 let | podnikavý příměstský | 2 200 Kč

Vyzkoušej si svůj start-up nanečisto. Zažij, jak to mají
dospěláci úžasné, když mohou podnikat tolik věcí po svém.
Zjisti, v čem jsi dobrý, hledej s ostatními nápad, který do
konce tábora náplánujete a zrealizujete. Využij pomůcky
Rozmarýnku, zahradu, kuchyni nebo řemeslný kout 
s nářadím. Jdi do toho! 

Záloha 550 Kč splatná do 14 dnů od přihlášení.
Vedoucí: Silvia Neslušanová
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1.–5. srpna (po–pá)
SPOUŠŤ

12–16 let | fotografický příměstský
3 000 Kč

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 spíše pro pokročilejší
fotografy. Pro účast na táboře je vhodné mít zrcadlovku
nebo kompakt s manuálním režimem, několik fotoaparátů
můžeme také zapůjčit. Těšit se můžete na setkání 
s profesionálním fotografem. 
Součástí je i jedna noc přespání na Rozmarýnku. 

Záloha 750 Kč splatná do 14 dnů od přihlášení.
Vedoucí: Vojtěch Frybert

1.–5. srpna (po–pá)
PROLEZEM BRNEM

6–8 let | přírodovědný výletový příměstský | 2 800 Kč

Brno je město plné příběhů. Kopce vypráví o divoké
sopečné činnosti a skály o svém původu v dávných mořích.
Zkameněliny vzpomínají na rozmanitý život a jeskyně 
na své přátelství s vodou. Stromy sní o zaniklém pralese 
a podzemní bludiště střeží tajemství druhé světové války.
Každý táborový den budeme prolézat Brnem a jeho
okolím, posvítíme si do podzemí, prozkoumáme prales,
rozděláme oheň na místě pravěkém, projdeme vodní cestu 
a odpočineme si na písečné pláži. Odkryjeme skryté
příběhy, vepíšeme je do brněnského deníku a naplníme
vzpomínkovou mošnu. Sraz i rozchod bude každý den na
Rozmarýnku v Jundrově, cestovat budeme MHD a pěšky,
jíst budeme s láskou přichystané výletové balíčky. 

Záloha 700 Kč splatná do 14 dnů od přihlášení.
Vedoucí: Petra Večeřová

1.–5. srpna (po–pá)
PROTI PROUDU

9–13 let | výtvarný přírodovědný akční příměstský
3 100 Kč

Chceš zažít vodácký výcvik na řece Svratce? Setkat se se
sokolníky a vidět zblízka jejich dravce? Přespat na
Rozmarýnku a držet v rukou hada nebo agamu? Kreslit,
malovat nebo sochařit a spolu s ostatními připravit
vernisáž a pozvat na ni své přátele? Pak nečekej a jdi do
toho! Potřebuješ trošku odvahy k překonání se, 
k objevování neznámého a chuť kreativně tvořit.
Programem tábora se každý den bude jako červená nit
linout výtvarná činnost inspirovaná společnými zážitky.
Těšit se můžete na setkání s profesionálním výtvarníkem.
Součástí je i jedna noc přespání na Rozmarýnku. Ti, kteří
své výtvarné dílo budou tvořit z keramické hlíny, si jej
budou moci vyzvednout po vypálení v září. 

Záloha 775 Kč splatná do 14 dnů od přihlášení.
Vedoucí: Dagmar Pelcová

31. července – 6. srpna (ne–so)
TÁBOR DOLNÍ RADÍKOV

8–17 let | přírodovědný zálesácký pobytový | 3 400 Kč

Již 16. 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, strava, doprava z/do Brna.

Záloha 850 Kč splatná do 14 dnů od přihlášení.
Vedoucí: Václav Kolář

25.–29. července (po–pá)
MADAGASKAR

5–7 let | přírodovědný chovatelský příměstský
2 600 Kč

Madagaskar je prý rájem zvířat. Ale je tomu stále tak?
Agamák Agy a chameleon Ricky tomu věří a rádi by tuto
sluncem zalitou zem navštívili. Vydejme se tedy s nimi na
Madagaskar. Čeká nás týden ve zvířecí společnosti, běhání,
tvoření a poznávání nových kamarádů 
V ceně tábora je výlet a péče o množství zvířat Rozmarýnku
(had, gekončík, chameleon, želva, zlatohlávek, králík,
morče aj.).

Záloha 650 Kč splatná do 14 dnů od přihlášení.
Vedoucí: Jana Němcová

25.–29. července (po–pá)
HEURÉKA!

8–10 let | podnikavý příměstský | ZDARMA

Máš plnou hlavu nápadů a nebojíš se je použít? 
Tak přesně takové hledáme! Na Rozmarýnku na táboře
Heuréka! budeme s dětmi bádat, vyřešíme kdejakou
záhadu a pořádně se u toho i protáhneme na čerstvém
vzduchu. Pojď se s námi naučit nové dovednosti hravou
cestou.
Tábor je zdarma díky podpoře projektu Implementace 
KAP JMK II, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177.

Vratná záloha 500 Kč splatná do 14 dnů od přihlášení.
Vedoucí: Jakub Opršal
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15.–19. srpna (po–pá)
LESNÍ PÍDITELÉ II.

5–7 let | příměstský ve stylu lesní školky | 2 600 Kč

Píditel je ten, kdo se pídí. Pipi Dlouhá Punčocha se pídit
uměla. Poskakovala od jednoho kraje cesty ke druhému,
stínila si rukou proti slunci, chvílemi lezla po kolenou 
a pídila se ostošest. Podle jejího vzoru budeme pídit 
v lesích na Holedné. Od rána do pozdního oběda s velkou
svačinou a piknikovou dekou. Někdy se slunečními brýlemi
jindy v pláštěnkách. Pídit budeme mezi kořeny stromů 
i v jejich větvích, v trouchnivějících pařezech, v mechové
džungli, v chladivé vodě potoků a louží, ve vonící hlíně 
a mazlavém blátě. Někdy budeme pídit více očima, jindy
ušima, nosem, bosou nohou nebo jazykem. Z toho, 
co vypídíme, utvoříme svůj jedinečný lesní poklad.
Děti tráví podobně jako v lesní školce maximum času
venku. Součástí ceny je celodenní stravování s teplým
obědem i výlet. 
Program je totožný s programem v termínu 18.–22. 7.

Záloha 650 Kč splatná do 14 dnů od přihlášení.
Vedoucí: Petra Večeřová

15.–19. srpna (po–pá)
NA VÝLETY NEJEN ZA ZVÍŘATY

8–10 let | přírodovědný výletový příměstský | 2 800 Kč

Týden plný výletů do blízkého i vzdálenějšího okolí, 
za živočichy téměř neviditelnými, i těmi co opravdu nelze
přehlédnout. Užijeme si i naše oblíbená zvířátka 
na Rozmarýnku. Jako například králíky, hedvábné slepičky,
morčata, želvy, gekončíky, hady... V lese si budeme hrát,
pozorovat zvířata, poznávat rostliny, budeme se brouzdat
v řece a společně si uvaříme oběd. 
V ceně je kromě celodenního stravování i doprava 
na výlety, příp. vstupné.

Záloha 700 Kč splatná do 14 dnů od přihlášení.
Vedoucí: Berenika Lipková

15.–20. srpna (po–so)
STRÁŽCI ZEMĚ

9–12 let | přírodovědný pobytový | 2 400 Kč

Máš odvahu stát se Strážcem Země? Čeká tě neodkladný
úkol. Odemkni truhly v přírodovědné laboratoři a dozvíš se,
kdo je tajemný E. M. Získat klíče ale nebude jednoduché…
Prožij šest dní her a poznávání v blízkosti řeky a lesa 
na Českomoravské vrchovině, za světla i po západu slunce.
Ubytování je v čtyřlůžkových chatkách ve vlastních
spacácích v rekreačním středisku Lesní penzion Podmitrov.
Tábor je vhodný pro nové účastníky i pro ty, co už na
táboře Strážci Země byli.
Cena je snížena díky projektu Earthkeepers v nových
regionech ČR. V ceně je také doprava vlakem z/do Brna. 

Záloha 600 Kč splatná do 14 dnů od přihlášení.
Vedoucí: Jana Schwarzová

15.–19. srpna (po–pá)
CESTA KOLEM SVĚTA

7–11 let | výletový poznávací přívesnický v Rašovicích 
1 900 Kč

Poznávání různých kultur a národností, cestovatelské
zážitky, cizokrajné kuchyně, tradiční oblečení, hudba 
a umění. Mezinárodní olympiáda a divadlo - to vše nás
čeká. Zveme všechny mladé zájemce o cestování 
a poznávání a těšíme se na společné dobrodružství.
Tábor se koná v Rašovicích nedaleko Bučovic. V ceně jsou
obědy a pro zájemce také jedna noc přespání Na sokolce.  

Záloha 475 Kč splatná do 14 dnů od přihlášení.
Vedoucí: Jana Němcová

8.–12. srpna (po–pá)
BEJVÁVALO

5–7 let | rukodělný kulinářský příměstský | 2 700 Kč

V jedné malé chaloupce, kdysi dávno, za dob, které
nepamatuje ani vaše babička, prožijeme letní
dobrodružství. V jednom týdnu oslavíme lidové svátky 
z celého roku, poznáme zapomenuté tradice a zvyky všech
ročních období, užijeme si nápadité tvoření z přírodních
materiálů a také jednoduché vaření, pečení a jiné
kulinaření.

Záloha 675 Kč splatná do 14 dnů od přihlášení.
Vedoucí: Lucie Vladová

8.–12. srpna (po–pá)
TÝDEN - ROK

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

Lid v našem kraji pustoší záhadná nemoc. Ve starých
knihách se píše, že pomoci může pouze nápoj z bylin
nasbíraných během celého roku. Co ale dělat, když 
na záchranu máme pouze týden? Snad jedině, když
urychlíme čas… Připravte si plavky do horkých dnů,
rukavice do sněhu a pláštěnku do podzimních plískanic,
dobrodružství začíná! 
Do programu jsou zařazeny lekce hravé němčiny, které
zvládnou i začátečníci. 

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

http://www.lipka.cz/lipova


29.–31. srpna (po–st)
NÁVŠTĚVNÍCI

7–12 let | přírodovědný badatelský příměstský 
1 600 Kč
Záloha 400 Kč splatná do 14 dnů od přihlášení.
Vedoucí: Vojtěch Frybert
Píše se rok 2484. Centrální mozek lidstva říká, že pro
záchranu lidské populace je třeba se vydat na cestu časem
do roku 2022 a odvrátit (ne)zvratný osud celé planety.
Musíme sestavit posádku schopných badatelů, kteří budou
ochotni se do tohoto roku přenést a zachránit člověka před
záhubou.

22.–26. srpna (po–pá)
MALÝ PRINC

9–12 let | výletový fotografický příměstský | 2 800 Kč

Nakreslíš mi beránka? Vyfotíš mi beránka? 
Vyrazíme spolu na dobrodružnou cestu a pomůžeš 
mi ji zdokumentovat? Nakonec se vydáme na B612 
a představím tě své drahé Růži. 
Budu se na tebe těšit v létě – tvůj Malý Princ. 
Tábor je vhodný i pro úplné fotografické začátečníky. 
Pro účast na táboře je vhodné mít zrcadlovku nebo
kompakt s manuálním režimem, několik fotoaparátů
můžeme také zapůjčit.

Záloha 700 Kč splatná do 14 dnů od přihlášení.
Vedoucí: Vojtěch Frybert

22.–26. srpna (po–pá)
HURÁ DO ZVĚŘINCE!

5–8 let | chovatelský příměstský | 2 600 Kč

Pojď zažít zábavný týden s kamarády na zahradě
Rozmarýnku! Poznáme spolu spoustu zvířátek - třeba
gekončíky, králíčky nebo slepice s hedvábným peřím - 
a naučíme se, jak se o ně starat. Taky si zahrajeme spoustu
her, budeme tvořit a jeden den se vydáme zkoumat zvířata
i mimo Rozmarýnek...

Záloha 650 Kč splatná do 14 dnů od přihlášení.
Vedoucí: Kristína Adamovská 
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NA VŠECH TÁBORECH (NENÍ-LI UVEDENO JINAK) PLATÍ:
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, 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. 2022. 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

