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TÁBORY NA LIPCE ZAČÍNAJÍ. PRVNÍ Z NICH JE URČEN SENIORŮM
Brno, 30. června 2015
Školské zařízení Lipka vítá letní prázdniny hned několika tábory, které začínají v tomto týdnu. Zatímco ty
pro děti počkají na začátek prázdnin a začnou až ve středu, účastníci seniorského tábora se setkali poprvé
již v pondělí.
Šest seniorek se v pondělí sešlo na pracovišti Lipky Kamenná a hned je čekal den plný zajímavých aktivit
i odpočinku v rámci příměstského tábora Rajská zahrada. „Dopoledne jsme batikovaly trička či tašky, které teď
budeme moct darovat svým blízkým. Na zahradě jsme se seznámily s plevely a zjistily, že přestože je někdo
považuje na zahradě za obtížné a snaží se jich zbavit, dají se velmi dobře použít v kuchyni. Naučily jsme se také
péct šneky z listového těsta a plevelů a teď se chystáme na výrobu štrúdlu, ve kterém budou místo jablek
různé jedlé květy,“ nadšeně vyprávějí tábornice.
„Program tábora je velmi rozmanitý, účastnice si užijí spoustu tvoření a podívají se také do našich zahrad na
dalších pracovištích Lipky. Každý den se věnujeme jednomu lidskému smyslu a první den tábora to byl právě
zrak. Kromě batiky a pečení jsme se proto věnovaly třeba výrobě mozaik,“ říká jedna z organizátorek tábora
Pavla Švecová. Ani další dny se tábornice rozhodně nudit nebudou. Čeká je třeba domácí výroba sýrů,
bylinkových solí, ale i relaxace v zahradě.
Účastnice tábora tvoří šestice vitálních seniorek, z nichž nejstarší oslavila 74. narozeniny. Jak samy říkají, rády
se seznámí s dalšími seniory a naučí se nové dovednosti.
„První tábor pro seniory jsme pořádali již v minulém roce a po velkém úspěchu jsme se rozhodli letos
babičkám a dědečkům nabídnout dva klasické tábory a jeden kurz zaměřený na pletení košíků,“ upřesňuje
druhá z organizátorek Dana Křivánková. Ač druhý tábor s názvem Živly v řemeslech je již zcela naplněn, do
kurzu košíkářství, který se koná na začátku srpna, se stále dá na webových stránkách Lipky přihlásit.
Kromě tábora pro seniory v tomto týdnu startují tři další tábory Lipky, tentokrát ale určené dětem. Pro ty,
které baví vaření a chtějí se naučit zpracovávat plody ze zahrádky, je připraven tábor pracoviště Rozmarýnek
nazvaný příhodně !Jídlo!. Na pracovišti Lipová se děti ponoří do příběhu Tobiáše Lolnesse, v němž se celý svět
rázem smrsknul do jednoho stromu. Během týdne tak budou zjišťovat, co se bude dít pod kůrou, ve větvích a
ve stínu listů. Třetí tábor, který začíná s prvním červencovým dnem je pobytový stanový tábor Stopem po
galaxii, který bude motivován knížkou Douglase Adamse.

Fotografie z prvního dne tábora pro seniory si můžete stáhnout zde.
Přehled všech táborů Lipky pro děti naleznete zde: www.lipka.cz/tabory.
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