
Občanské sdružení OÁZA zve dospělé i starší děti , kteří rádi tvoří na 

 

V Ý T V A R N É   D Í L N Y 
do mateřského centra v MKS v Lipkách v Mníšku p/Brdy 

začátek všech dílen je v 14,00 hod 

 

Ne 25.9.2011  -  PATCHWORK  PRO  ZAČÁTEČNÍK  

Naučíte se,jak ze staršího oblečení (košile,blůzy ,kalhoty,…) vyrobit hezké 

patchworkové doplňky např. prostírání, polštáře, deky  apod. 

Na kurzu si zhotovíte podložku a jehelníček. 

s sebou : nůžky,pravítko,fix na látku,špendlíky 

cena 160,- kč 

závazné  přihlášky  na  tel. č.  721 021 319 

 

So 1.10.2011  -  PATINOVÁNÍ  

Jak z nové dřevěné krabičky zhotovíte krabičku starobylého vzhledu se dozvíte na 

tomto kurzu. Využijeme též techniku decoupage. 

s sebou: tavnou pistoli s několika náboji (není podmínkou), ostré nůžky 

cena vč. materiálu 190,- kč  

závazné  přihlášky na tel. č. 775 592 142  

 

Ne  16.10.2011  – FIMO - ŠPERKY 

Práce s vypalovací hmotou fimo. 

Vyrobíte si originální korále pro zhotovení vlastních šperků - náhrdelník, náramek, 

náušnice. Vzor - lístek. 

cena vč. materiálu 200,- kč 

závazné  přihlášky  na  tel. č.  721 021 319 



 

6.11.2011  -  KORÁLOVÉ  DOPLŇKY -  PŘÍVĚŠEK , PRSTÝNEK 

Práce s korálky a vlascem - vyrobíte si dva druhy přívěsků ve tvaru kuličky a šitý 

prstýnek vhodný do společnosti i na denní nošení. 

cena vč. materiálu 180,- kč 

závazné  přihlášky  na  tel. č.  721 021 319 

 

 

So 26.11.2011  – NEŠITÝ  PATCHWORK 

Zhotovíte si několik netradičních ozdob na vánoční stromeček. Tato metoda je 

efektní a jednoduchá - zvládnou i šikovnější děti, základ tvoří polystyrenová koule. 

cena vč. materiálu 160,- kč 

s sebou : řezací (zalamovací nůž), ostré nůžky, jídelní nůž 

závazné  přihlášky na tel. č. 775 592 142  

 

 

11.12.2011  -  PAPÍROVÝ  PEDIG 

Z papírových proutků si vyrobíte misku či ošatku tvaru podle formy, nádoby či 

krabičky, kterou si přinesete. 

s sebou : lepidlo na papír,nůžky,dřevěné kolíčky na prádlo,umělohmotnou misku 

s rovným okrajem nebo hranatou krabičku, jehlice č.2,noviny 

cena 150,- kč 

závazné  přihlášky  na  tel. č.  721 021 319 

 

 

                                                      Těšíme se na Vás ! 

 

 



 

  

 

 


