
 

    

 

TISKOVÁ ZPRÁVA 
 
VELIKONOČNÍ TRADICE SI DĚTI I DOSPĚLÍ UŽIJÍ NA LIPCE 
Brno, 27. března 2015 

 
Již po čtyřiadvacáté se na Lipce bude konat tradiční akce pro děti Zelený čtvrtek. Nebude 
chybět barvení vajíček a pletení pomlázky, ale na řadu přijdou i zvyky dnes již pozapomenuté. 
Akce se koná 2. dubna od 9.30 hodin.  

 
Část velikonočních prázdnin mohou děti i jejich rodiče strávit na pracovišti Lipky Lipová 
a dozvědět se více o velikonočních tradicích. Velcí i malí návštěvníci si budou moci uplést 
pomlázku, upéct jidášky na ohni nebo ve venkovní raketové pícce tradiční pučálku z naklíčeného 
hrachu.  
 
Účastníci si budou moci obejít stanoviště připravená v prostorách domu i v přírodní zahradě 
a vyrobit si na nich jarní dekorace z přírodních materiálů, různými technikami namalovat 
kraslice nebo do vlastnoručně nazdobeného květináčku zaset velikonoční osení. 
 
 „Vrbové proutky nám poslouží nejen k pletení pomlázek, ale i k výrobě jarního závěsu, který se 
dá umístit třeba do oken. Že vajíčka nejsou jen k jídlu, se děti přesvědčí v naší „laboratoři“, kde je 
čekají vajíčkové pokusy,“ doplňuje k programu organizátorka Pavlína Veselá z Lipky. Návštěvníci 
se mohou těšit i na jarní hry v rozkvetlé přírodní zahradě, hledání vajíček nebo cvrnkání 
kuliček. Na závěr akce bude pro všechny děti připravena jarní pohádka v podání herců z Lipky.  
  
Zelený čtvrtek je jednou z nejstarších akcí pro veřejnost, které Lipka nabízí, a to už od svého 
založení v roce 1991. Program každoročně navštěvují až dvě stovky dětí. Podobných akcí 
zaměřených na staré tradice však pořádá Lipka během roku více – již 11. dubna 2015 mohou 
návštěvníci oslavit příchod jara na akci Otvírání studánek, kterou pořádá pracoviště Jezírko.  
 
  
Termín a čas konání: čtvrtek 2. dubna 2015 od 9.30 do 14 hodin  
Místo konání: Lipka – pracoviště Lipová, Brno, Lipová 20 
Kontakt: Mgr. Kateřina Vítková, PR manažerka, katerina.vitkova@lipka.cz, 736 473 732  
 Mgr. Pavlína Veselá, organizátorka akce, pavlina.vesela@lipka.cz, 543 211 264 
 

 
 Fotografie z minulých ročníků Zeleného čtvrtku si můžete stáhnout ZDE.  

 
 
 

 
  

https://www.dropbox.com/sh/c3rimwlw74we00t/AAA-alR6Ep86vJlLFR6NS2wma?dl=0

