
 

    

 

TISKOVÁ ZPRÁVA 
 

LIPKA CHYSTÁ ADVENTNÍ PROGRAM PRO DĚTI 
26. listopadu 2014 
 
Strávit příjemně advent a naladit se na vánoční atmosféru? To lze snadno na některé z pěti akcí, které 
chystá pro děti i dospělé školské zařízení Lipka. Nejen že si na nich malí i velcí návštěvníci mohou 
vyrobit dárky či vánoční dekorace, ale především si užijí tradiční i méně tradiční zvyky. Letos Lipka 
nabízí vánoční program již po čtyřiadvacáté.  
 
Během dvou odpolední – ve čtvrtek 4. prosince a v pátek 5. prosince vždy od 14.30 do 18.30 hodin – 
mohou rodiny s dětmi navštívit tradiční akci Vánoční Lipka. Ta nabídne různé dílny, například výrobu 
svíček a svícnů, děti si budou moci dárky i zabalit – samozřejmě ekologicky šetrně – a opatřit 
jmenovkou. Odnesou si tedy domů dárek připravený pod stromeček. Vyrábět se budou také dřevěné a 
slaměné ozdoby na stromeček či vánoční pečivo. V pátek se dokonce na akci objeví i Mikuláš se svou 
družinou. „V letošním roce bude akce probíhat nejen v interiéru, ale také v naší přírodní zahradě, kde 
bude připravena cesta po svíčkách, která odvážné návštěvníky přivede až k ovocnému vánočnímu 
punči,“ uvádí Blanka Jírů z Lipky. Tuto akci Lipka pořádá každoročně již od svého založení, letos tedy již 
po čtyřiadvacáté. 
 
Vánoční Lipka ale není jedinou adventní akcí brněnského školského zařízení. Na soběšické pracoviště 
Jezírko se můžete vydat už v sobotu 29. listopadu, kdy tu proběhne akce Od Martina do Tří králů. Děti 
i jejich rodiče se mohou těšit na pečení perníků, výrobu voňavé bylinkové podložky pod hrnek, 
aranžování vánočních vazeb, ale i na vycházku do lesa. Děti se na Jezírku setkají také s živými ovcemi, 
které si mohou pohladit nebo je i nakrmit.  
 
Advent na Lipce si mohou užít i senioři se svými vnoučaty. Speciálně pro ně pracoviště Lipky Kamenná 
pořádá 4. prosince Barborkovou slavnost, kde se návštěvníci setkají s tajemnými postavami, které 
dříve v čase adventu obcházely stavení podobně jako Mikuláš s čertem. Barborka, Lucie a Ambrož 
připomenou pozapomenuté zvyky tohoto období a naučí děti i jejich prarodiče vytvářet např. 
jednoduché zvukové hračky ze skořápek vlašských ořechů. Dospělé potom jistě zaujme seminář, kde se 
naučí péct nejen velmi chutné, ale současně i zdravé cukroví. Seminář se pro velký zájem koná hned 
dvakrát, a to 9. a 17. prosince.  
 
Poslední v řadě akcí nazvaná Nespoléhejte na Ježíška nabídne v úterý 9. prosince několik dílen, ve 
kterých návštěvníci budou moci vyrobit dárky pod stromeček pro své blízké. Na pracovišti Lipová si tak 
návštěvníci vyrobí například kuchyňské prkénko technikou frézování, stolní hru, bylinkový čaj ve 
skleničce či přívěšek na klíče z ovčího rouna. Na tuto akci je třeba se předem přihlásit na webových 
stránkách Lipky. 
 
Kompletní přehled akcí najdou všichni zájemci na www.lipka.cz v sekci Kalendář akcí.  

↓ 

http://www.lipka.cz/soubory/kmbt_211_01278--f4385.pdf
http://www.lipka.cz/soubory/od-martina-do-tk--f4358.pdf
http://www.lipka.cz/soubory/pozvanka_web--f4243.pdf
http://www.lipka.cz/soubory/nespolehejte_na_jeziska--f4407.pdf
http://www.lipka.cz/kalendar-akci?idm=37


 

 

Přehled adventních akcí na Lipce 
29. 11. – Od Martina do Tří králů – pracoviště Jezírko (Brno, Soběšice) 
4. 12. – Barborková – pracoviště Kamenná (Brno, Kamenná 20) 
4. a 5. 12. – Vánoční Lipka – pracoviště Lipová (Brno, Lipová 20) 
9. 12. – Zdravé vánoční cukroví – pracoviště Kamenná (Brno, Kamenná 20) 
9. 12. – Nespoléhejte na Ježíška – pracoviště Lipová (Brno, Lipová 20) 
17. 12. – Zdravé vánoční cukroví – pracoviště Kamenná (Brno, Kamenná 20) 
 
 
Kontakt: Mgr. Kateřina Vítková, PR manažerka, katerina.vitkova@lipka.cz, 736 473 732  
 
 
Fotky z minulých ročníků akce Vánoční Lipka si můžete stáhnout zde. 
Na akci jste srdečně zváni! 
 
 
Co je Lipka? 
Lipka je brněnské školské zařízení, které se již čtyřiadvacet let zaměřuje na vzdělávání v oblasti 
environmentální výchovy. Ročně ji navštíví víc než dvacet tisíc žáků při výukových programech a asi dvě 
tisícovky pedagogů při vzdělávacích seminářích. Odpoledne probíhají na všech pěti pracovištích Lipky 
přírodovědné a tvořivé kroužky a řemeslné kurzy. Po celý rok chystají pracovníci Lipky pro rodiny s dětmi 
akce pro veřejnost či semináře pro dospělé.  
  

https://www.dropbox.com/sh/sjwmiaiqemjdu3b/AABGh4F8XcVJ_yAhU9HNwq-Ia?dl=0

