
 

Zveme všechny děti a jejich rodiče na akci 

 

VÁNOČNÍ LIPKA 
 

3. až 5. prosince 2012 
vždy mezi 15. a 18. hodinou na pracovišti Lipky Lipová  
Lipová 20, Brno 
 

 

Po tři odpoledne vám nabízíme řadu dílniček, ze kterých si odnesete 

vlastnoručně vyrobené dárečky i vánoční dekorace. Upečeme si 

minivánočku či perníčky, umotáme voskovou svíčku, vytvoříme svícen 

z jedlového chvojí, připomeneme vánoční zvyklosti a ve středu přijde i 

Mikuláš. 

Na akci si budete moci zakoupit malou jedličku v květináči a publikace 

Lipky. 

Každý den se bude část tvůrčích dílniček lišit. 

 

S sebou si vezměte přezůvky a vstupné 90 Kč. 

 

Akce je podpořena Statutárním městem Brnem. 
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