
FOTOSOUTĚŽ: HLEDÁME DESET BAREV PODZIMU  
Pracoviště Rychta vyhlašuje fotografickou soutěž pro školáky i dospělé! Pátráme po 

jedinečných, fotografických záběrech pestrého podzimu. Až do 22. listopadu můžete své 

snímky přihlásit a soutěžit hned ve třech kategoriích: žáci ZŠ | žáci SŠ | dospělí. 

www.lipka.cz/rychta-aktualne  

 
 

 

AKCE PRO VEŘEJNOST 
LISTOPAD 2017 

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání 

 

 

SEŠLOST PŘÁTEL ZAHRADNÍ TERAPIE 

2. listopadu – čtvrtek  

Pracujete s klienty, pro které by mohla být zajímavá zahradní terapie? Máte s ní dobré 

zkušenosti nebo naopak hledáte příklady dobré praxe, abyste ji mohli využít ve své profesi? 

Využijte příležitost a prostor pro setkání a výměnu zkušeností s ostatními. 

DOBA TRVÁNÍ: od 9 do 15 hodin | CENA: 150 Kč (vč. občerstvení) | T: 543 420 823 

www.lipka.cz/kamenna | MÍSTO KONÁNÍ: Lipka – pracoviště Kamenná, Kamenná 20, Brno 
 

PLÁCÁNÍ Z HLÍNY: TÁC VE TVARU RYBY 

3. listopadu – pátek 

Na dalším pohodovém odpoledni u keramické hlíny mohou tvořit dospělí s dětmi od 3 let 

(ale také samostatně děti nebo dospělí bez dětí) a vyrobit si tác či podnos ve tvaru ryby, 

doplněný barevnými sklíčky, který využijí nejen na vánoční cukroví. 

DOBA TRVÁNÍ: 14.30–16.30 hodin | CENA: 220 Kč dospělý, 180 Kč dítě, 320 Kč společně 

T: 543 211 264| www.lipka.cz/lipova | MÍSTO KONÁNÍ: Lipka – pracoviště Lipová, Lipová 20 
 

INSPIRO CAFÉ: PAVEL ČECH 

7. listopadu – úterý   

Kdo zná knížky Pavla Čecha, prohlíží a pročítá si je většinou opakovaně, pořád dokola – 

vždycky totiž přinesou další nová a nečekaná potěšení. Přijďte se ponořit do světa fantazie 

na Inspiro Café s podtitulem „Životní hodnoty skryté v knihách a obrazech”. 

DOBA TRVÁNÍ: od 17 do 18.30 hodin | CENA: 20–120 Kč (podle možností) | T: 543 420 823 

www.lipka.cz/kamenna | MÍSTO KONÁNÍ: Lipka – pracoviště Kamenná, Kamenná 20, Brno 
 

http://www.lipka.cz/rychta-aktualne
http://www.lipka.cz/kamenna
http://www.lipka.cz/lipova
http://www.lipka.cz/kamenna


SENIOŘI S VNOUČATY: ŘEMESLA – HRNČÍŘ 

9. listopadu – čtvrtek  

Z vlastního hrníčku chutná nejlépe – babičky a dědové, vezměte vnoučata a pojďte si ho 

s námi vytvořit! Vyzkoušíte práci s hrnčířským kruhem, vyrobíte vlastní hrneček či misku 

z hádků či vymačkáváním a zkusíte také zdobení hrníčků drátkováním. Na drátkování si 

vezměte vlastní hrnek, hlaste se u Jany Dvořáčkové (jana.dvorackova@lipka.cz). 

DOBA TRVÁNÍ: od 13.30 do 15.30 hodin | CENA: 65 Kč za dítě | T: 543 420 823 

www.lipka.cz/kamenna | MÍSTO KONÁNÍ: Lipka – pracoviště Kamenná, Kamenná 20, Brno 
 

SENIORSKÝ KLUB „BB“ – PŘEDVÁNOČNÍ VAZBA 

16. listopadu – čtvrtek 

Přijďte jednou za měsíc osvěžit tělo i ducha na Kamennou, do přilehlých přírodních zahrad 

a na další různá zajímavá místa. Věnujeme se ruční tvorbě, výletům a exkurzím či besedám 

se zajímavými hosty. Na listopadovém setkání se budeme věnovat předvánoční vazbě. 

DOBA TRVÁNÍ: od 14 do 16 hodin | CENA: 170 Kč za 2 setkání | T: 543 420 823 

www.lipka.cz/kamenna | MÍSTO KONÁNÍ: Lipka – pracoviště Kamenná, Kamenná 20, Brno 
 

BETLÉM Z OVČÍHO ROUNA 

24. listopadu – pátek 

Na Vánoce se můžete připravovat, ještě než začne advent. Přijďte se naučit vyrábět figurky 

technikou suchého filcování – můžete jimi doplnit chybějící postavičky ve vašem betlému 

nebo vytvořit základ betlému nového. A do Vánoc pak dále tvořit . 

DOBA TRVÁNÍ: 16.30–19.30 hodin | CENA: 400 Kč | T: 543 211 264  

www.lipka.cz/lipova | MÍSTO KONÁNÍ: Lipka – pracoviště Lipová, Lipová 20, Brno 
 

KERAMICKÁ SOBOTA NA ROZMARÝNKU „Z POHÁDKY DO POHÁDKY“ 

25. listopadu – sobota 

Na dalším keramickém tvoření se vydáme do říše pohádek a příběhů a budeme vyrábět 

pohádkové kachličky a sošky zdobené engobami a otisky.  Od 10 do 12 hodin děti a dospělí, 

od 12 do 15 hodin pak dospělí a studenti. Další setkání budou 16. prosince a 13. ledna. 

DOBA TRVÁNÍ: 10–15 hodin | CENA: 200 Kč děti, 300 Kč studenti, 300/360 Kč dospělí  

T: 541 220 208| www.lipka.cz/rozmarynek | MÍSTO KONÁNÍ: Lipka – pracoviště Rozmarýnek 
 

KONFERENCE K SOUTĚŽI DIPLOMOVÝCH PRACÍ 

29. listopadu – středa 

Celý tým odborníků se v létě věnoval posouzení diplomových a bakalářských prací z oblasti 

ekologie a životního prostředí se vztahem k Jihomoravskému kraji. Na konferenci budou 

vyhlášeny ty nejlepší, autoři přeberou ocenění a k tématům proběhne odborná diskuze. 

DOBA TRVÁNÍ: od 9 do 13.30 hodin | CENA: zdarma | T: 543 420 823 

www.lipka.cz/kamenna | MÍSTO KONÁNÍ: KÚ JMK, Žerotínovo nám. 3, Brno 
 

http://www.lipka.cz/kamenna
http://www.lipka.cz/kamenna
http://www.lipka.cz/lipova
http://www.lipka.cz/rozmarynek
http://www.lipka.cz/kamenna

