
TVOŘIVÝ TÝDEN V PRAZE 

Vzdělávací spolek uměleckých řemesel, Holečkova 61, 150 00 Praha 5 
2. – 6. srpna 2017, cena 2200,-Kč (jen kurzovné) 

Vážení přátelé, 
 
POZOR … letošní týden začíná ve středu 2. 8. v 9.00 hodin a končí v neděli 6. 8. v 15.00 hod.    
V tomto kurzu se nemusíte věnovat jen jedné technice, ale můžete si vybrat z následujícího 
programu. Máte-li zájem o další techniky, zavolejte. Pokud budeme moci, vaše přání splníme. 
 Můžete se také zúčastnit jen části kurzu (1, nebo více dnů) podle vašich možností. 
 
lektorka JOLANA DAVIDOVIČOVÁ 
Celý týden: 
paličkovaná krajka pro začátečníky i pokročilé (vzorníky, podvinky, drobné motivky) 
tenerifa, drhání (vzorníky a malé krajky) 
Pátek – neděle: 
šitá krajka (pro začátečníky i pokročilé) 
 
lektorka DANA MAŠKOVÁ 
Celý týden: 
tkaní pro začátečníky i pokročilé (na tkalcovském stavu, kartonu – prostírky, malé kabelky) 
Malování a tisk na textil  
Čtvrtek : 
Pedig (pletení z pedigu, drobné košíčky, tácy apod.) 
 
Výuka bude probíhat v učebnách spolku na adrese Holečkova 61, Praha 5.  
Kurz začíná ve středu 2. 8. od 9.00 hodin a končí v neděli 6. 8. v 15.00 hodin.  
Dopolední výuka je od 9.00 do 12.00, odpolední od 13.00 do 17.00.  
Stravování neposkytujeme. Oběd si můžete ohřát v učebně, nebo navštívit blízkou restauraci (polední 
menu za cca 110,-). Ubytování  nezajišťujeme . 
Cena kurzovného je 2200,- Kč. Pokud víte, že budete moci přijet jen na část týdne (v přihlášce 
uveďte) platba se snižuje. V případě odjezdu během kurzu, není snížení platby poskytováno. 
Platit můžete přímo v kurzech spolku, Holečkova 61, 15000 Praha 5, nebo převodem do banky na 
číslo konta: 107-1008550247/0100, do zprávy pro příjemce napište „Tvořivý týden + Vaše jméno“. 
V srpnu se na vás těší     
                                                   Dana Mašková a Jolana Davidovičová 
 
Zašlete, prosím, spodní díl zpět na naši adresu: Vzdělávací spolek uměleckých řemesel, Holečkova 61, 
150 00 Praha 5, telefon 605443514, nebo emailem na adresu: info@vsur.cz 
Termín pro přihlášení a platbu je do konce června 2016. 
 
Jméno a příjmení:…………………………………………………………………………… telefon:…………………………………….. 
 
Adresa: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Žádám tyto techniky: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Podpis účastníka: …………………………………………………………………… 

mailto:info@vsur.cz

