
                                                                                                                                      

    

 

TISKOVÁ ZPRÁVA 
29. září 2015, Brno 
 

SENIOŘI OSLAVÍ SVŮJ SVÁTEK. LIPKA PRO NĚ PŘIPRAVUJE PROGRAM V ZAHRADĚ 
Nejen maminky nebo děti, i senioři slaví svůj svátek. Mezinárodní den seniorů připadá na 1. října 
a oslavit jej mohou letos už potřetí na Jezírku, jednom z pracovišť školského zařízení Lipka. Program 
seniory zavede do relaxační zahrady, kde se seznámí s bylinami a jejich léčivými účinky, návštěvníky 
ale čeká i tvoření či procházka do sadu. 
 
Akce pro seniory nazvaná Zahradní inspirace na Jezírku proběhne 1. října 2015 od 10 do 14 hodin 
a seniorům nabídne program šitý na míru. „Pro účastníky připravujeme třeba ochutnávku bylinných 
sirupů a budou si moci namíchat také své vlastní bylinné čaje. Pro ty, kdo rádi tvoří, bude na místě také 
dílna se zdobením květináčů ubrouskovou technikou,“ prozrazuje z programu Jan Libus z Lipky.  
 
Program bude probíhat nejen v budově, ale i v relaxační zahradě Jezírka, kde si návštěvníci mohou 
prohlédnout několik speciálních bylinkových záhonů. Jejich výška je přizpůsobena tak, aby se k nim 
nebylo třeba ohýbat a s rostlinami se tedy mohli potěšit i lidé, které bolí záda nebo mají nějaké zdravotní 
omezení. Dále bude k vidění také prosklený včelí úl, díky kterému návštěvníci budou moci nahlédnout 
do života včel a dozvědět se více o jejich produktech.  Celá akce je pro účastníky zdarma. 
 
 Akce je určena i pro pohybově znevýhodněné účastníky. V  případě nepříznivého počasí bude program 
probíhat v budově Jezírka.  
 
Podobná akce pro seniory se na Jezírku koná již potřetí a v minulých letech se těšila velké oblibě. Hned 
na první ročník dorazilo víc než sto padesát aktivních babiček a dědečků. Pro seniory Lipka připravuje 
i další programy. Například pracoviště Kamenná nabízí programy pro seniory a jejich vnoučata, na 
kterých se děti seznamují se starými tradicemi a jejich prarodiče jim pomáhají jako jejich průvodci. V létě 
pořádala Kamenná dva příměstské tábory pro seniory a od listopadu se bude na Lipce scházet také 
seniorský klub.  
 
„Nabídka akcí pro rodiny s dětmi je v Brně široká, ale na lidi v seniorském věku se v tomto ohledu trochu 
zapomíná. Rozhodli jsme se proto ‚dříve narozeným‘ nabídnout několik akcí během roku a s potěšením 
zjišťujeme nejen, že je o ně velký zájem, ale také to, že senioři jsou velmi vděčnými a příjemnými 
účastníky,“ doplňuje Kateřina Vítková, PR manažerka Lipky. 
 
 
Název akce:  Zahradní inspirace na Jezírku 
Datum konání: čtvrtek 1. října 2015 
Místo konání:  Lipka – pracoviště Jezírko, č. p . 97, Soběšice (Jezírko se nachází na trase mezi Soběšicemi 

a Útěchovem. Snadno se tam dostanete autobusem č. 57 - zast. U Jezírka) 
Kontakty:  Ing. Jan Libus, koordinátor akce, jan.libus@lipka.cz, 545 228 567 
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