TISKOVÁ ZPRÁVA

LIPKA S TÁBORY MYSLÍ I NA SENIORY
Brno, 28. května 2015

Právě v tuto dobu rodiče hledají poslední volná místa na táborech pro své děti. Nejen děti si však
mohou užívat táborových programů, školské zařízení Lipka letos připravilo tři příměstské tábory také
pro seniory. Účastníky čeká tvoření z přírodních materiálů, procházky, ale i relaxace v zahradě.
Rajská zahrada, Živly v řemeslech a Košíkářské léto, to jsou názvy tří příměstských táborů, které toto léto
nabízí Lipka na svém pracovišti Kamenná nedaleko centra Brna.
Tábor Rajská zahrada nabídne program, který zapojí všechny smysly. Účastníci si vyzkoušejí vyrobit
například bylinkovou sůl, květinovou vazbu, zpracovat vlastní sýr nebo navštíví zahrady Lipky. Tábor Živly
v řemeslech se více zaměří na stará řemesla, jako je třeba hrnčířství a košíkářství. Celý program bude
motivován čtyřmi elementy a účastníci si vyrobí řadu dekorací a netradičních dárků pro rodinu i přátele.
Poslední tábor Košíkářské léto přivítá nejen seniory, ale i dospělé a náctileté zájemce o výrobu košíků.
Během celého týdne se účastníci naučí několik způsobů pletení a různé typy ornamentálních vzorů. Díky
individuálnímu vedení je program vhodný jak pro pokročilé, tak pro začátečníky. Ač každý z táborů nabízí
odlišné aktivity, jedno mají společné – program bude přizpůsoben volnějšímu tempu tak, aby vyhovoval
všem přihlášeným.
„První tábor pro seniory jsme pořádali již v minulém roce, tehdy se jednalo o pilotáž, abychom si ověřili,
zda o takovou nabídku budou mít babičky a dědečkové zájem. Týden se velmi vydařil, účastnice byly
nadšené, a tak jsme se rozhodli letos nabídnout tábory hned tři,“ říká organizátorka táborů Dana
Křivánková z Lipky.
Na tábory se zájemci mohou přihlásit na webových stránkách Lipky, případně je možné přihlášení vyřídit
i telefonicky na čísle 543 420 825. Další možností je využít dárkový certifikát a věnovat týdenní program
babičce či dědečkovi jako dárek.
„Tyto tábory jsou ideální pro aktivní a činorodé seniory, kteří už oslavili šedesátku. Stráví s námi příjemný
čas, vyzkouší si něco nového, zaměstnají ruce, odpočinou si a také poznají lidi s podobnými zájmy,“
shrnuje Dana Křivánková.
Tábory nejsou to jediné, co Lipka pro seniory připravuje. Již dva roky je zve i s vnoučaty na 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. Již proběhlo například
adventní setkání, masopust, svatojánská slavnost či setkání zaměřené na práci s hlínou.
Aktivity pro seniory Lipka pořádá díky podpoře Odboru zdraví Magistrátu města Brna. Mediálním
partnerem akcí pro veřejnost je Brněnský deník.

Reakce účastníků loňského tábora pro seniory:
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 jako štěrchátka a chrastítka. 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!

Fotografie z loňského tábora si můžete stáhnout zde.

Termíny konání:

Rajská zahrada: 29. 6. – 3. 7. 2015
Košíkářské léto: 3.–7. 8. 2015
Živly v řemeslech: 10.–14. 8. 2015

Místo konání:

Lipka – pracoviště Kamenná, Kamenná 20, 639 00 Brno

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

