
 
 

 
 
 
 

16. – 22. července 2011 
 
Po roce opět nabízím týden výtvarného tvoření a šití patchworku. Je to příležitost naučit se něco nového, 

2x denně si zacvičit, odpočinout si, navázat nová přátelství s podobně zaměřenými lidmi a navíc získat 
spoustu znalostí, dovedností a krásných výrobků. 

Mám zajištěné ubytování v Jizerských horách v hotelu Emilka www.hotelemilka.cz (cca 3 km od nádrže 
Souš), která nabízí spoustu turistických i cyklistických stezek pro případnou rodinnou dovolenou.  

 

Cena: 3.900 Kč (dospělí s plnou penzí) nebo 3.600 Kč (dospělí s polopenzí) 
Cena: 3.000 Kč (dítě 2-12 let s plnou penzí) nebo 2.700 Kč (dítě s polopenzí). Děti 0-2 roky – zdarma. 
 
V ceně je zahrnuto:  6x ubytování (pokoje s vlastním soc.zařízením a televizorem), 
   strava dle výběru (polopenze/plná penze), 2x denně zdravotní cvičení. 
 
Nabízíme:   možnost objednat si aromaterapeutické masáže, speciální ošetření chodidel, v případě potřeby 
   nabízím „chůvičku“ pro hlídání vašich ratolestí (3-10 let) v době kurzu. 
 

Podmínkou pro pobyt je přihlášení na 5 libovolných níže uvedených kurzů 
(pokud zvolíte některý z celotýdenních kurzů, máte podmínku splněnu). 

Vybrané kurzy se hradí dodatečně na místě pobytu. 
Přehled výtvarných kurzů: 
Malování skleněných hodin (300,-)   Ubrousková technika – ŠANONY (200,-)   
Pletení z pedigu – TÁC (220,-)   Zdobení svíček voskovými pláty (220,-)  
Smaltování bez pícky na plíšky – šperk (220,-)  Textilní technika – savování přírodnin (200,-)  
Textilní technika – tisk razítky (200,-)   Textilní technika – malování studeným voskem (220,-) NOVINKA 
Korálkování – GIZMO (220,-) NOVINKA  Spékání sklíček _šperk – FUSING (250,-) NOVINKA 
Leptání skla (220,-)      Základy křížkové výšivky bez předtištěného motivu (200,-) 
 

O veškerý materiál, pomůcky a nářadí na výtvarné kurzy se postarám. Každý kurz trvá max.3 hodiny. 
Nevíte, co se pod daným názvem kurzu skrývá? Jukněte na: http://rada.7x.cz nebo rovnou volejte: 777-824-395 

Výtvarné kurzy povede: Radana Švecová (RaDa.vytvarky@seznam.cz) 
 
Přehled kurzů patchworku: 

Celotýdenní rychlokurz patchworku pro začátečnice (cena: 6 lekcí = 800,- Kč)  
Celotýdenní kurz patchworku 5-ti témat v 5-ti kurzech (1000,- Kč) s nabídky nebo samostatně: 
Ruční šití:   Origami (220,-)   Japonský provlékaný PW (220,-) 
Strojové šití:  Kabelka (220,-)    Nákupní taška (220,-)      

    Quilt z jedné látky (220,-)  Atarashii (220,-) 
 

Podrobný rozpis materiálu pošleme po přihlášení, nutný je vlastní šicí stroj. Každý kurz trvá max.3 hodiny, 
ale výrobek si samozřejmě dokončíte. Je možné si na pobyt přivézt své rozdělané práce, popř.poradíme, jak dál. 

Nevíte, co se pod daným názvem kurzu skrývá? Volejte: 739-540-548 (mezi 17-20 hod)  
Kurzy patchworku povede:  Libuše Soukupová (L.sou@centrum.cz) 

 
Přihlášku zašlete a podrobné info poskytne: 

Radana Švecová, Atriová 1070, 271 01 Nové Strašecí; 777-824-395; RaDa.vytvarky@seznam.cz 
Další podrobnosti obdržíte po přihlášení. 
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Přihláška 
k týdnu tvořivosti s RaDou – IV.ročník 

 

Termín:  16. – 22. července 2011 
 
Jméno a příjmení: ____________________________________________________________________________  
 
Bydliště – Ulice: _________________________________ PSČ: ________ Město: __________________________  
 
Rodné číslo: ________________________  
 
Telefon – mobil: __________________________ E-mail: _____________________________________________  
 

Dospělý □ Plná penze (3.900 Kč) □Polopenze (3.600 Kč) 
 
1. Rodinný příslušník:     2. Rodinný příslušník: 
Jméno a příjmení: _____________________________  Jméno a příjmení: _____________________________  
 
Bydliště – Ulice: _______________________________  Bydliště – Ulice: _______________________________ 
 
PSČ: ________ Město: __________________________  PSČ: ________ Město: __________________________ 
 
Rodné číslo: ________________________   Rodné číslo: ________________________ 
 

Dospělý       Dospělý □  Plná penze (3.900 Kč) □ Polopenze (3.600 Kč) □  Plná penze (3.900 Kč) □ Polopenze (3.600 Kč) 
Dítě        Dítě □ Plná penze (3.000 Kč) □ Polopenze (2.700 Kč) □ Plná penze (3.000 Kč) □ Polopenze (2.700 Kč) 

 
 

Cenu za pobyt uhradím ve výši: ________________________Kč 
 □ Bezhotovostní platbou na účet □ Složenkou: zaslat složenku  ANO  NE 
 
 

c-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------b 
 
 
Objednávám si závazně tyto kurzy na pobytu (prosím, zaškrtněte nejméně 5 kurzů nebo alespoň 1 Celotýdenní):  
 □ Malování skleněných hodin (300,-)  □ Ubrousková technika – ŠANONY (200,-) □ Leptání skla (220,-)    □ Smaltování bez pícky na plíšky – šperk (220,-) □ Zdobení svíček voskovými pláty (220,-)  □ Pletení z pedigu – TÁC (220,-)  □ Korálkování – GIZMO (220,-) NOVINKA   □ Spékání sklíček _šperk – FUSING (250,-) NOVINKA  □ Textilní technika – savování přírodnin (200,-)  □ Textil.technika_malování studeným voskem (220,-) NOVINKA □ Textilní technika – tisk razítky (200,-)   □ Základy křížkové výšivky bez předtištěného motivu (220,-)  
 □ Origami (220,-)   □ Atarashii (220,-)  □ Kabelka (220,-) □ Nákupní taška (220,-)  □ Quilt z jedné látky (220,-) □ Japonský provlékaný PW  (220,-)  
 □ Celotýdenní kurz PATCHWORKU (1000 Kč) □ Celotýdenní rychlokurz pro začátečníky patchworku (800 Kč) 
 
 
Dne: ________________________  Podpis: ____________________________________  

Svým podpisem stvrzuji závaznou přihlášku a správnost údajů 
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