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Řemeslné léto 
11.–16. 8. 2014 

 
Řemeslné léto je určené všem dospělým, kteří rádi tvoří, pracují 

s přírodními materiály a jsou otevření i k diskusím o 
environmentálních pohledech na svět. 

 
Tématem letošního ročníku Řemeslného léta budou převážně biotopy (les, rybník, louka, pole). 
K jednotlivým tématům vám nabídneme inspiraci pro tvoření a některý z večerů se můžete těšit 
také na ekobiograf.  
V průběhu týdne se můžete protáhnout při cvičení nebo výletem na kolech. Část pobytu s námi 
bude i masérka. (Masáže nejsou v ceně kurzu). 
 
Výběr z aktivit, na které se můžete těšit: 

- Vyřezávání dřevěných raznic s řezbářem Petrem Novotným 
- Vytváření zvířat ze sena 
- Splétání ošatek z trávy 
- Stloukání másla a výroba tvarohu 
- Drobnosti z kukuřičného šustí 
- Mozaikové tácy s Danou Saňkovou 
- Film Z popelnice do lednice 
- V průběhu celého týdne bude také možnost tkát na stavech: velký dvoulistový, stolní 

čtyřlistový, kolíkový, holandský. Tato činnost nebude lektorovaná. 
 
Kurz proběhne na Rychtě v Krásensku, jednom z pracovišť Lipky. Ubytování je v 3–6ti lůžkových 
pokojích, stravování je zajištěno přímo v budově. K dispozici je velká učebna a sál s pódiem.  
 
Termín: 11.−16. 8. 2014 (od pondělka do soboty), příjezd mezi 12.00–14.00 hod. 
Program začne v pondělí ve 14.00 (prvním společným jídlem bude večeře), končit budeme 
v sobotu v 15.30 svačinou. 
 
Lektoři: 
• Alena Uhříčková (Lipka) 
• Dana Saňková (pedagožka volnočasových aktivit pro děti a dospělé)  
• Petr Novotný (řezbář) 
• Mirka Nováková (pedagožka ze středisko ekologické výchovy Divizna Liberec) 
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Cena kurzu:  
5 450 Kč (pro nepedagogy; cena je navýšena o DPH). V ceně kurzu je ubytování, plná penze 
(5x/den), náklady na lektory, materiál, zapůjčení pomůcek. 
 
Částku můžete zaplatit ve dvou splátkách. První ve výši 3 000 Kč prosím zaplaťte do konce února. 
Zbytek peněz (2 450 Kč) nejpozději do 30. 4. 2014.  
 
Elektronické přihlášky najdete na www.lipka.cz/lipova-kalendar-akci. 
 
Pokud víte, že se nebudete moci účastnit, obratem se nám ozvěte, abychom mohli oslovit 
náhradníky. 
 
Platit můžete buď hotově, nebo bankovním převodem na účet 19-5186610247/0100 (viz 
elektronická přihláška) 
 

Storno poplatky jsou stanoveny takto:  
Při odhlášení 20–15 dnů od 1. 7. 2014 storno 50 % ceny akce. 
Při odhlášení 14–5 dnů před konáním akce storno 75 % ceny akce. 
Při pozdějším odhlášení je storno celá částka bez nákladů na stravu. 
Pokud za sebe zajistíte náhradníka, celá částka se na něj převádí. 
 
Těším se na setkání s vámi 
Alena Uhříčková 
 

Kontakt: Alena Uhříčková, Lipka, Lipová 20, 602 00 Brno 
T: 543 211 264, E: alena@lipka.cz 


