
 

    

 

TISKOVÁ ZPRÁVA 
 

I SENIOŘI SE VYDALI NA LETNÍ TÁBOR. NA LIPKU 
Brno, 3. července 2014 
 

Léto je pro děti časem prázdnin a táborů. Nejen děti si však užívají táborových programů, školské 
zařízení Lipka letos připravilo příměstský tábor i pro seniory. Na pořadu dne je tvoření, procházky, ale 
i relaxace v zahradě.  

   
Tábor probíhá tento týden, tedy od pondělka 30. června do pátku 4. července, na pracovišti Lipky 
Kamenná a nese název Rajská zahrada. Program je zaměřen na zapojení všech smyslů a současně je 
sestaven tak, aby seniorům vyhovoval – je zařazeno množství různorodých aktivit v mírném tempu, 
například výroba sýrů, bylinkových solí, relaxační aktivity v zahradě či ukázky a příprava receptů 
z netradičních surovin. Tábora se účastní šest seniorek z Brna i ze vzdálenějšího okolí (např. Čejkovice, 
cca 50 km od Brna), mezi nimi jsou například architektka, bývalá účetní nebo softwarová konzultantka. 
Nejstarší účastnice má 75 let. 

 
„Na Lipce již rok pořádáme pro seniory a jejich vnoučata hravá odpoledne, na nichž mají babičky 
a dědečci možnost strávit příjemný čas s dětmi a současně jim představit dnes již pozapomenuté tradice, 
které starší generace běžně zažívala. Pořádali jsme například adventní setkání, masopust nebo 
svatojánskou slavnost. Protože jsme si všimli, že senioři mají zájem o aktivní trávení volného času, 
rozhodli jsme se nabídnout jim tento příměstský tábor. Jsme velmi rádi, že se nápad uchytil a že si jej 
účastnice pochvalují,“ říká organizátorka tábora Dana Křivánková z Lipky.  

 
Přestože je program letošního tábora teprve v polovině, organizátoři již vědí, že by chtěli příští rok 
uspořádat další ročník. Mezi účastníky totiž sklízí úspěch. Vyzkoušely jsme různé plevele a jedlé květy, 
které jsme využily při vaření – vyráběly jsme pesta, pekly šneky nebo smažené listy šalvěje v pivním 
těstíčku. Také jsme zkusily ikebanu nebo vytvořit různé hudební nástroje. Byly jsme se podívat do další 
zahrady Lipky, na Lipovou, a na výstavu bylinek na Kraví Hoře.  Za ty tři dny jsme toho stihly strašně moc 
a ještě dva další nás čekají! vyprávějí nadšeně účastnice tábora.   

 
„V letošním roce jsme tábor pro seniory na Lipce pojali jako pilotáž pro menší počet účastníků. Chtěli 
jsme vyzkoušet, zda se taková akce osvědčí a jak bude seniorům vyhovovat připravený program. Nyní 
víme, že bychom jej zvládli i s dvojnásobným počtem účastníků. Jen doufáme, že příště tábor přiláká 
nejen babičky, ale i dědečky“, shrnuje Markéta Machátová, druhá organizátorka tábora.   

    
Tábor se koná díky podpoře Odboru zdraví Magistrátu města Brna.  
 
Zde si můžete stáhnout několik fotografií.  
 

Kontakty:  Dana Křivánková, vedoucí tábora, E: dana.krivankova@lipka.cz, T: 737 274 242 
Kateřina Vítková, PR manažerka, E: katerina.vitkova@lipka.cz, T: 736 473 732 

 

https://www.dropbox.com/sh/ac55mapfq942x4y/AABBBppGopurFAVCtM_PSs9Ta
mailto:dana.krivankova@lipka.cz

