
odpolední tvoření s dětmi
Zpestřete si páteční odpoledne a přijďte si s dětmi vytvořit 
něco hezkého i užitečného z darů přírody. Setkání jsou určena 
nejen dětem od čtyř let (není-li uvedeno jinak) s doprovodem, 
ale i samotným dospělým a samostatným dětem od 10 let. 
V rámci kurzu není zajištěné hlídání dětí. 
Lektorky: Jarka Siničáková, Pavlína Veselá
Čas: 14.30–16.30 h
Cena: dítě s dospělým 350 Kč, samostatně tvořící dítě 200 Kč, 
dospělý 250 Kč 

keramický tác s barevnými sklíčky
pátek 11. 10. 2019

Z hlíny vymodelujeme tác nebo misku, dno vyzdobíme kousky 
sklíček a barevnými engobami. 

keramické krmítko
pátek 15. 11. 2019

Chcete ze svého okna pozorovat ptáčky, jak přebírají semínka 
a hašteří se? Stačí jim vyrobit ptačí hostinec vyšperkovaný bu-
relem a barevnými engobami. 

keramická miska/dno košíku
pátek 24. 1. 2020

Vyrobíme si praktickou misku nebo dno, které na dalším kurzu 
poslouží jako polotovar pro pedigový košík. Zdobit budeme 
tentokrát pomocí šablon a obtisků.

pedigová ošatka  
s keramickým dnem           pro dospělé a děti od 10 let

pátek 28. 2. 2020 

Naučíme se pracovat s pedigem. Na předchystané dno (vlastní 
nebo zakoupené) napleteme ošatku. 

velikonoční kraslice
pátek 27. 3. 2020

Čeká nás záplava barev a různých technik zkrášlení vajíček. Svá 
vyfouklá vajíčka (10 kusů) nazdobíme mimo jiné voskem, omo-
táme bavlnkou, posypeme a přírodně obarvíme.

večerní a víkendové kurzy
V příjemném prostředí se rukama potěšíte s přírodními ma-
teriály a domů si odnesete vlastnoručně vyrobené praktické 
předměty do domácnosti nebo dekorace. Kurzy jsou určeny do-
spělým, vybrané z nich i starším dětem, a to od 10 nebo 12 let 
(uvedeno níže). 

barvení hedvábí rostlinami          a děti od 10 let

pátek 4. 10. 2019, 17–19.30 h                        250 Kč dospělý, 200 Kč dítě

Z kterých rostlin a jak lze na podzim získat barvivo? Výluhy 
obarvíme a nazdobíme hedvábí, které si s sebou přinesete.
Lektorka: Pavlína Veselá

ošatka ze slámy                           pouze pro dospělé

pátek 1. 11. 2019, 16.30–20.30 h                                                        350 Kč

Za pomoci slámy, lýka a jehly ukroutíme, upleteme a ušijeme 
tradiční ošatku nejen na pečivo, zvanou slaměnka.
Lektorka: Jana Papírníková

na dárečky s fištrónem                 a děti od 10 let

pátek 6. 12. 2019, 16.30–19.30 h/450 Kč dospělý, 400 Kč dítě od 10 let

Své blízké potěšíme smysluplnými dárky vlastní výroby. Vy-
tvoříme třeba voskové ubrousky na svačiny, stolní hru či šperk 
z ovčí vlny. Jako bonus se naučíme vše pěkně a netradičně 
zabalit.
Lektorky: Alena Uhříčková, Pavlína Veselá

panenka                                        pouze pro dospělé

pátek 13. 12. 2019, 16.30–20.30 h                                                     500 Kč

Kurz pro novopečené rodiče, prarodiče i jejich blízké, kteří 
chtějí zaujmout dítě od půl roku vlastnoručně vyrobeným dár-
kem, plněným ovčím rounem. 
Lektorka: Alena Uhříčková

košík z proutí                              pouze pro dospělé

sobota 18. 1. 2020, 8.30–18.30 h                                                     1100 Kč 

Uplést košík z předsušeného neloupaného vrbového proutí, to 
už je práce na celý den. Ale budete z něj mít radost – hned pro 
jeho vůni a ještě mnoho let pro jeho mnohoúčelovost. 
Lektor: Ivan Soška

dřevěná lžička                         pouze pro dospělé

pátek 24. 1. 2020, 17–20 h                                                                550 Kč

Bez lžíce se neobejde žádný výlet do přírody. Vyrobíme si 
svou vlastní z lipového dřeva.
Lektor: František Dubovský

dřevěná miska                           pouze pro dospělé 

pátek 7. 2. 2020, 16.30–20.30 h                                                       750 Kč

Pomocí dlát vyrobíme jednoduchou misku s vyřezávanými 
okraji. Práci s lipovým dřevem zvládnou i řezbáři-začátečníci.
Lektor: Petr Novotný

ošatka z proutí                         pouze pro dospělé

pátek 6. 3. 2020, 15–21 h                                                                  900 Kč 

Pod vedením zkušeného košíkáře-lektora se vám v rukách vy-
vrbí pěkná pevná ošatka z neloupaného vrbového proutí. 
Lektor: Ivan Soška                                 

drátovaná vajíčka                    pouze pro dospělé

pátek 13. 3. 2020, 16.30–19.30 h                                                     320 Kč

Překvapme na Velikonoce koledníky vlastnoručně odrátova-
ným vajíčkem! Vyzkoušíme si i vzory vhodné pro začátečníky.
Lektorka: Zdena Stříbrná

řemeslné léto                    tvořivý týden pro dospělé

Na seminář zveme také pedagogy, více o něm najdete na 
druhé straně.

krůčky k soběstačnosti
Zajímáte se o domácí výrobu potravin, přírodě blízké zahrad-
ničení, udržitelné způsoby vedení domácnosti a eko tipy? 
S námi podniknete první kroky k uskutečnění svých vizí.

vychytaná zašívárna       pro dospělé a děti od 12 let

pátek 4. 10. 2019, 17–20 h          450 Kč dospělý, 400 Kč dítě od 12 let 
Kousky látek či záclon přetvoříme v pratelnou houbičku na 
nádobí, voňavou podložku pod hrnek, pytlík na louhování 
čaje a hřejivý obal na lahev.
Lektorky: Markéta Zajícová, Jarka Siničáková

pro dospělé

pro dospělé
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domácí výroba sýra                   pouze pro dospělé

víkend 23.–24. 11. 2019, sobota 8–18 a neděle 8–12 h           1 500 Kč 
Kurz nabitý teoreti ckými základy se při zakoupení sady zá-
kladního vybavení (+1400 Kč) rázem rozšíří o prakti ckou zku-
šenost. Dobroty si pak vyrobíme společně s lektorkou.
Lektorka: Lenka Musilová

zachumlaná zašívárna   pro dospělé a děti  od 12 let

pátek 10. 1. 2020, 17–20 h          450 Kč dospělý, 400 Kč dítě od 12 let 
Se starým svetrem lze čarovat. Obal na květi náč bez pletení, 
příjemný povlak na polštář i hřejivé bačkory máme co by dup. 
Lektorky: Markéta Zajícová, Jarka Siničáková

drhaná sí�ovka                           pouze pro dospělé

pátek 10. 1. 2020, 16.30–20.30 h                                                     300 Kč                
Technika drhání čili makramé je opět na výsluní. Vyrobíme si 
užitečnou a pěknou tašku. Igelitkám dáme sbohem!
Lektorka: Alena Uhříčková

semenaření a miniburza semínek       dospělé

středa 5. 2. 2020, 16.30–18.30 h                                                        50 Kč                                                        
Semenařením podpoříme udržování rozmanitosti  našich rost-
lin. Podělíme se o své zkušenosti  i o semínka.
Lektorka: Alena Uhříčková

slavící zašívárna              pro dospělé a děti  od 10 let

pátek 13. 3. 2020, 17–20 h          350 Kč dospělý, 300 Kč dítě od 10 let 
Jak slavit ohleduplně k přírodě a nadchnout originalitou? Še-
trně zabalíme dárky, vyrobíme recyklované pom-pomy, kon-
fety i kompostovatelná napichovátka na jednohubky. 
Lektorka: Markéta Zajícová

zahrada za vodou?                    pouze pro dospělé

pátek 17. 4. 2020, 16–19 h                                                                   200 Kč   
Vody v krajině ubývá. Jakými způsoby ji můžeme v zahradě 
zadržet? Jak využít to malé množství, které naprší? Inspiru-
jeme se prakti ckými ukázkami přímo u záhonů.
Lektorka: Alena Uhříčková.

žížalí zašívárna                pro dospělé a děti  od 12 let

pátek 22. 5. 2020, 17–20 h          450 Kč dospělý, 400 Kč dítě od 12 let 
Pro někoho odpad, pro žížaly poklad. Vermikompostováním 
získáme kvalitní zeminu a výživnou žížalí vodu pro bylinky, 
květi ny i zeleninu. Kompostér si ozdobíme, aby dělal parádu.
Lektorka: Markéta Zajícová

semináře pro pedagogy
Pedagogům nabízíme několik akreditovaných seminářů. Cena 
pro pedagogy platí  pouze pro zaměstnance škol a školských za-
řízení zapsaných v rejstříku škol.

dárečky bez nakupování
pátek 6. 12. 2019, 8.30–12.30 h /
/ pedagogové 450 Kč, ostatní 550 Kč (s 21% DPH) 
Smysluplnými dárky vlastní výroby potěšíme a můžeme být 
zároveň ohleduplní k přírodě. Nabídneme nápady, jak tvořit 
s dětmi s využití m rozmanitých materiálů.
Lektorky: Alena Uhříčková, Pavlína Veselá

za humny je poklad
pátek 17. 4. 2020, 8.30–12.30 h /
/ pedagogové 400 Kč, ostatní 500 Kč (s 21% DPH) 
Všimni si mě, říká lišejník, kopřiva a vrba. Venku máme bohat-
ství na první pohled skryté. Nenápadní společníci nás inspirují 
k množství akti vit pro malé i velké. 
Lektorky: Pavlína Veselá, Markéta Zajícová

řemeslné léto                        tvořivý týden pro dospělé

od pondělí do pátku 3.–7. 8. 2020, po–čt 9–18 h, pá 9–16 h 
Akreditovaný týden vám přinese spoustu inspirace i elánu 
do výuky. Část materiálů vystopujeme až ke zdrojům, pro-
zkoumáme je ze všech stran a načerpáme ti py k udržitelnosti  
a soběstačnosti . Konkrétní náplň semináře a cena budou v prů-
běhu roku upřesněny na webu Lipky v Kalendáři akcí.
Lektorka: Alena Uhříčková

Na všechny uvedené akce je třeba se elektronicky přihlásit. 
Více informací najdete na webu www.lipka.cz/lipova.
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