
 

    

 

TISKOVÁ ZPRÁVA 

Lipka oslaví s dětmi slunovrat 

Brno, 14. června 2016 
 
Slunovrat býval dříve považován za magický čas, kdy byliny měly kouzelnou moc a země vydávala své 
poklady. Školské zařízení Lipka letos právě při příležitosti slunovratu, který připadá na 21. června, 
připravuje velkou akci určenou dětem i dospělým, která zavzpomíná na staré tradice. 
 
Školské zařízení Lipka na svém pracovišti Lipová připravuje akci, která zavzpomíná na doby dávno 
minulé, kdy lidé slavili svátek slunovratu. Program pro děti i dospělé začne v 15 hodin a potrvá až do 
18.30. „Pro návštěvníky chystáme inspirativní odpoledne v naší přírodní zahradě. Vyzkouší si například 
rozdělat oheň pouze lukem či křesadlem, jako to dělávali naši předci, vyrobí si slunce z proutí a vlny 
a dozví se, jak se mění délka dne v průběhu roku. V naší zahradní peci si také upečou chutnou svačinu,“ 
představuje akci její organizátorka Lenka Šimková z Lipky. Protože slunovrat měl v rostlinách probouzet 
kouzelnou moc, program se bude týkat i bylin. Návštěvníci je zkusí poznávat podle čichu a hmatu a uvaří 
si léčivý bylinkový čaj. 
 
Hravé aktivity v zahradě doplní třeba také objevování živočichů v přírodním jezírku, které si děti budou 
moci prohlédnout zblízka pomocí lupy. V další badatelské dílně se při hrách dozvědí o životě roháčů, 
největších evropských brouků, které lze právě v teplých červnových dnech potkat i v Brně. Na malé 
dobrodruhy bude čekat také poklad ukrytý v zahradě. Pro rodiče je zase akce dobrou příležitostí poznat 
prostředí pracoviště Lipová a vedoucí kroužků, kam mohou od nového školního roku zapsat své děti. 
„Těm, kterým se po akci ještě nebude chtít domů, můžeme slíbit večerní posezení u ohně a zpívání 
s kytarami,“ doplňuje Šimková.  
 
 Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání pořádá podobných akcí na svých čtyřech 
brněnských pracovištích během roku celou řadu. Často se jedná právě o oslavu přírody (například 
Otvírání studánek, Slavnosti podzimu) nebo připomenutí starých tradic (Slunovrat, Vánoční Lipka, Zelený 
čtvrtek atp.). „Naším cílem je vytáhnout děti do přírody a ukázat jim, co všechno v ní mohou objevit a 
zažít. Rodičům se zase snažíme předat inspiraci na různé hry venku nebo tvoření s přírodními materiály,“ 
uzavírá Šimková.  
  
 
Termín konání:  úterý 21. června 2016 od 15 do 18.30 hod. 
Místo konání:    Lipka – pracoviště Lipová, Lipová 20 Brno  
 
 
Kontakty:   Kateřina Vítková, PR manažerka, E: katerina.vitkova@lipka.cz, T: 736 473 732 

Lenka Šimková, organizátorka akce, E: lenka.simkova@lipka.cz, T: 543 211 264  


