
 

 

 

 

 

 

Ozdravný pobyt 

s Lipkou 

 

ŘEMESLA  

 
 

 

 

 
 

 

CHALOUPKY | 2020 

Informace pro rodiče 
Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání připravila pobytový výukový program 

Řemesla. Tento program nabízí kombinaci rozličných rukodělných aktivit a doprovodného 

environmentálního programu. Děti se stávají učedníky ve škole řemesel a snaží se doplnit bílá 

místa v rodokmenu jedné rodiny.     
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Místo konání 

Středisko Chaloupky sídlí u obce Nová Brtnice (ovšem na katastru Kněžice, okr. Jihlava) 

v bývalém loveckém zámečku, který byl v roce 2004 přestavěn na pobytové středisko 

ekologické výchovy.   

 

 

 

 

 

 

 

Ubytovací prostory 

Na středisku Chaloupky jsou žáci ubytovaní buď ve dvou – čtyřlůžkových pokojích v podkrovní 

části střediska (WC a sprchový kout na pokoji), nebo ve větších ložnicích na palandách (WC 

a sprcha na chodbě). Spaní je ve vlastních spacácích.  

Strava se připravuje v místní kuchyni, podává se v jídelně. Součástí základny je sál, rukodělná 

učebna, přírodovědná pracovna a půdní učebna. 

Venkovní areál nabízí ohniště, hřiště, kryté venkovní učebny a přírodní amfiteátr. Malí 

návštěvníci mohou objevovat vztah ke zvířatům v ukázkové farmě (kozy, ovce, husy, kachny, 

králíci... ). Areálu dominuje certifikovaná Ukázková přírodní zahrada. 

Adresa pro zasílání pošty 

Lipka - škola v přírodě 

Ekocentrum Chaloupky Kněžice 

Kněžice 109 

675 21 Okříšky 

Zdroj: mapy.cz 
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Foto archiv základny: čtyřlůžkové pokoje, pokoj s palandou, mléčná farma, půdní učebna, jídelna 
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SEZNAM DOPORUČENÉHO VYBAVENÍ ÚČASTNÍKŮ 

Před odjezdem je nutné odevzdat 

 Závazné prohlášení o bezinfekčnosti s datem odjezdu na školu v přírodě a potvrzení lékaře o zdravotní 

způsobilosti. Žáci jsou na akci úrazově pojištěni (pojištěním školy i pojištěním Lipky). 

 Užívané léky (na krabičku prosím napište jméno dítěte a dávkování). 

Na cestu do malého batůžku: pití a malou svačinu (stravování začíná obědem), igelitový sáček, kapesník. 

Doporučení: Před cestou dětem podejte lék proti nevolnosti v dopravním prostředku. 

 

Vybavení sbalené v podepsaném kufru nebo batohu  

Na spaní: SPACÍ PYTEL (vhodná, ne však nutná, je i spací vložka), polštářek, spací oblečení – tričko a tepláky 

nebo pyžamo, ponožky. 

Hygienické potřeby: ručník, mýdlo, kartáček, pasta, hřeben, jelení lůj, kapesníky, kousek toaletního papíru 

(na výlet). 

Oblečení a obutí (dle aktuálního počasí): jeden pár pevné obuvi do terénu (impregnované pohorky apod.) 

a jedny další náhradní boty na ven, svetr/teplá mikina, větrovka/zimní bunda, dlouhé kalhoty, tepláková 

souprava, několik ks spodního prádla, punčocháče nebo podvlékací spodky, čepice/kšiltovka, šátek, 3 trička, 

několik párů ponožek, pláštěnka.  

Dále: PŘEZŮVKY do domu, láhev na pití (plastová, objem min. 1 litr), batůžek na výpravy, baterka (=svítilna), 

psací a kreslicí potřeby, tyčinkové lepidlo, nůžky, poštovní známky nebo přímo nadepsané obálky 

s nalepenými známkami, pytlík na špinavé prádlo, šátek, STARÉ TRIČKO DOSPĚLÁCKÉ VELIKOSTI (nebude se 

vracet) 

Pro volné chvíle doporučujeme přibalit např.: oblíbenou hračku, plyšáka, knížku, stolní hru, hlavolam, příp. 

hudební nástroj. 

Doporučení 

 s sebou spíše starší kusy oblečení, může dojít k poškození, 

 všechny věci podepsat permanentním fixem, 

 mobilní telefony a jiné cenné předměty raději nechejte doma. Za ztrátu nebo poškození nenese 

organizátor odpovědnost. 

Kapesné: 100–250 Kč. Na základně bude možné koupit drobné upomínkové předměty, pohlednice, 

ekologické křížovky, puzzle apod. 

LIPKA ‒ ŠKOLSKÉ ZAŘÍZENÍ PRO ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, BRNO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 

PRACOVIŠTĚ  ROZMARÝNEK, Rozmarýnová 6, 637 00 Brno | T: 541 220 208 | 

rozmarynek@lipka.cz | www.lipka.cz/rozmarynek 


