
TVOŘIVÝ TÝDEN V PRAZE  
VZDĚLÁVACÍ SPOLEK UMĚLECKÝCH ŘEMESEL, HOLEČKOVA 61, 150 00 PRAHA 5 

 
V roce 2021 vám nabízíme 2 termíny tohoto kurzu. Nemusíte se věnovat jen jedné technice, 

 ale můžete si vybrat z následujícího programu. Podle vašich možností a zájmu se můžete zúčastnit 
obou kurzů, nebo jejich částí. 

1. termín:    4. – 8. srpna 2021 
Celý týden: lektorky Jolana Davidovičová a Dana Mašková 
paličkovaná krajka pro začátečníky i pokročilé (vzorníky, drobné motivky) 
šitá krajka (pro začátečníky i pokročilé) 
tenerifa  a drhání (malé krajky) 
tkaní pro začátečníky i pokročilé (na tkalcovském stavu a kartonu) 
vosková batika a tisky na textil (vzorníky, zdobení celých oděvů) 
 
Sobota a neděle: lektorka Vilma Nasková 
pasparta (papírové rámování obrázků) 

2. termín:    18. – 22. srpna 2021 
Celý týden: lektorky Dana Mašková a Marcela Mašková 
šitá krajka (pro začátečníky i pokročilé) 
tkaní pro začátečníky i pokročilé (na tkalcovském stavu a kartonu) 
batika a tisky na textil (vzorníky, zdobení celých oděvů) 
drátování (drobné drátované předměty) 
 
Středa a čtvrtek: lektorka Vilma Nasková 
pasparta (papírové rámování obrázků) 

 
 
Cena kurzovného je 2700,- 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. V případě nekonání kurzu z důvodu covidových nařízení vlády, vám bude kurzovné 
vráceno.  
Platit můžete převodem do banky číslo konta: 2701450492/2010, do zprávy pro příjemce napište 
„Tvořivý + vaše jméno“ do 15.7. 2021, nebo po dohodě při zahájení kurzu. 
 
Výuka bude probíhat v učebnách spolku na adrese Holečkova 61, Praha 5.  
Kurz začíná vždy ve středu v 9.00 hodin a končí v neděli 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 blízké restaurace, které 
nabízí polední menu.  Ubytování nezajišťujeme. 

 
PŘIHLÁŠENÍ DO KURZU: emailem na adresu info@vsur.cz, nebo telefonicky 605443514 
 
Jméno a příjmení:…………………………………………………………………………… telefon:…………………………………….. 
 

mailto:info@vsur.cz


Pro naši přípravu budeme rádi, když nám napíšete, které techniky z  nabídky jste si vybrali (po 
dohodě můžeme váš výběr změnit přímo při kurzu).  


