
——— neděle 10. července – neděle 17. července 2022 

——— Osoblaha – Pelhřimovy – Góry Opawskie  

Vydejte se s námi do zapomenutého konce 

republiky, Osoblažského výběžku, kde se 

připojíme k dobrovolnické manuální pomoci na 

budově zchátralého kostela v pohraničí. Kromě 

práce nás čekají i zážitkové aktivity a doprovodný 

program. Ve čtvrtek pak s batohy na zádech 

vyrazíme na putovní část chráněným územím 

Krajobrazowy park Góry Opawskie.  

PŘIHLÁŠKA www.lipka.cz/rozmarynek-tabory 

CENA 2 500 Kč (v ceně doprava, stravování, vstupy, 

pojištění, doprovodný program) 

KONTAKT Martin Šrom, E: martin.srom@lipka.cz 

T: 777 872 473  

  Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání ——— www.lipka.cz 

WORKCAMP  
EXPEDICE EKO 
POBYTOVÝ, PUTOVNÍ, V ČESKO-POLSKÉM POHRANIČÍ 

https://www.lipka.cz/rozmarynek-tabory?idm=72
mailto:martin.srom@lipka.cz
http://www.lipka.cz/rozmarynek


WORKCAMP EXPEDICE 
EKOPUTOVNÍ, ZAHRANIČNÍ, 

POBYTOVÝ TÁBORČASTNÍKY OD 15 DO 
22 LET 

WORKCAMP EXPEDICE EKO ——— POBYTOVÝ KEMP A PUTO VÁNÍ POHRANIČÍM  

Tato osmidenní akce je určena pro nadšené a odhodlané teenagery, mladistvé i vysokoškoláky.   
Věk účastníků nejlépe od 15 do 22 let, ale hlavně hledáme zájemce mladé duchem.  
  
Workcamp se skládá ze 4 dnů dobrovolnické manuální pomoci (celkem 20 hodin práce na osobu) 
při opravě gotického kostela a 4 dnů putování s batohy na zádech (navštívíme Osoblažský výběžek, 
pojedeme úzkorozchodnou tratí, budeme putovat polskou chráněnou oblastí Góry Opawskie). 
 

Budeme opravovat katolický kostel. Vítání jsou věřící stejně jako ti, kteří věřící nejsou. Důležité je, 
abyste v dobrovolnické pomoci viděli hlubší smysl. Věřili, že přispět k zachování kulturní památky a s ní 
i odkazu našich předků je smysluplná činnost.  
 

V práci se např. naučíme používat míchačku, elektrocentrálu, truhlářské, tesařské, zednické, ruční 
i elektrické nářadí. Budeme stavět dřevěné trámové konstrukce, omítat, zkoumat gotické základy 
kostela, pracovat v zahradě.  
   
Ubytování: ve vlastních spacácích na karimatkách přímo pod střechou v gotickém kostele 
v Pelhřimovech. K dispozici studená voda ze studny nebo teplá voda ze solární sprchy, suchý záchod. 
 

Stravování: 5x denně, většinou vegetariánské menu, vařené v kuchyňském koutu přímo v kostele. 
Pro přípravu některých jídel můžete být požádáni o pomoc také Vy.  
 

Putování: po skončení pracovní části workcampu se vydáme na putování česko-polským 
pohraničím. Navštívíme třeba zámek Slezské Rudoltice, přezdívaný „Slezské Versailles“. Více času ale 
strávíme v přírodě. Denně ujdeme 15—25 km. Výbavu—stany a jídlo si poneseme s sebou v batozích 
na zádech. Kdo se putování zúčastnit nechce, bude možná účast pouze na pracovní části akce. Cena 
akce je poté krácena. 
 

Cena akce: 2500 Kč. V ceně je zahrnuta doprava na místo z místa vašeho bydliště a doprava zpět 
(společně je organizována doprava z/do Brna), celodenní stravování, vstupné a přejezdy při putovní 
části akce, pojištění, doprovodný program. 
   
Doprovodný program: součástí workcampu je také doprovodný program. Těšit se můžete např. 
na témata — Materiály a látky pro outdoorového oblečení; fenomén Friluftsliv; mobil—co nevyčtu 
z displeje — sociální i ekologické souvislosti výroby smartphonů; genius loci a historie místa. Program 
bude také doplněn několika aktivitami zážitkové pedagogiky, kterými můžete lépe poznat hranice své 
komfortní zóny nebo v seberozvojových programech zjistit více informací o sobě samém. Účast 
v těchto aktivitách je dobrovolná.  
 

Více info zašleme přihlášeným v druhé půlce června. Akci připravujeme ve spolupráci s Hnutí Duha Jeseníky.  
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