TISKOVÁ ZPRÁVA

DĚTI Z LIPKY POMOHLY S REVITALIZACÍ TÁBORSKÉHO NÁBŘEŽÍ
Brno, 17. června 2015
Děti z kroužku pracoviště Lipky Kamenná se zapojily do projektu Revitalizace Táborského nábřeží. S pomocí
členů sdružení Pozitivní Akce Re-Kultivace (P.A.R.K.) vyráběly a natíraly ptačí budky, které budou
společnými silami instalovat na stromy podél pravého břehu Svratky v září.
V roce 2014 se na nejmladším pracovišti brněnské Lipky – školského zařízení pro environmentální vzdělávání
sídlícím v Kamenné kolonii otevřel kroužek pro děti ve věku 7–9 let. „Do kroužku se nám přihlásily především
děti z okolí ulice Kamenná a z nedaleké školy na Bakalově nábřeží. Proto jsme se snažili zaměřit naši činnost
na poznání nejbližšího okolí a pobyt venku, i když naše pracoviště leží prakticky v centru města. S dětmi jsme
vyráželi ven, jak jen to bylo možné, a Táborského nábřeží se stalo naším hřištěm,“ uvádí vedoucí kroužku
Kateřina Mrázková.
Louka na Táborského nábřeží se tak téměř každé úterní odpoledne zaplnila dětmi, které si zde hrály
a rozšiřovaly své znalosti a dovednosti. O propojení činnosti kroužku s iniciativou P.A.R.K. a jejich aktivitami
se snažili pedagogové pracoviště Kamenná po celý školní rok, chtěli tak děti vést k zájmu o své okolí.
A nakonec měla snaha pozitivní výsledek. „Na Táborského nábřeží jsme organizovali již několik akcí, a když
jsme i letos od Nadace Veronica získali finanční příspěvek, oslovili jsme Lipku a domluvili se na spolupráci.
Napadlo nás zapojit děti při výrobě ptačích budek, které na nábřeží zatím scházejí,“ říká jeden z iniciátorů
projektu revitalizace Jaroslav Biolek.
Na poslední schůzce kroužku v letošním školním roce tak děti pomáhaly při stloukání ptačích budek, jejich
smontování a následně i natírání. Každé dítě si také vyrobilo svého ptáčka ze dřeva a z papíru, kterého si
odneslo jako památku na tuto akci. Obě strany nyní doufají, že se jim podaří spojit síly a s dětmi z okolí
Táborského nábřeží dále spolupracovat i v příštím školním roce. „Kroužek budeme opět otevírat a již nyní do
něj zveme všechny děti ve věku 7–11 let, které baví hrát si venku a poznávat své okolí a také se zapojit do
činností v místě bydliště,“ říká Mrázková a dodává, že jednou z prvních aktivit kroužku v září bude právě
instalace budek na stromy v okolí nábřeží.
Kroužek na pracovišti Kamenná otevřela Lipka nově v roce 2014 a díky podpoře projektu Zdravě a bezpečně
v Jihomoravském kraji (CZ.1.07/1.1.00/53.0004) jej mohla dětem nabídnout zdarma. Pracoviště Kamenná se
jinak zabývá zejména vzděláváním dospělých, a tak sem návštěvníci nejčastěji zavítají například na kurz
o městském zahradničení či zdravém vaření. Od loňského roku se Kamenná věnuje také seniorům, pro které
na léto chystá dva příměstské tábory.
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