
název anotace věk/úroveň kapacita zahájení ukončení den hodina místo/místnost úplata vedoucí

SVČ Ivančice

dílnička

SVČ Ivančice

dílnička

SVČ Ivančice

dílnička

SVČ Ivančice

řemeslná dílna

SVČ Ivančice

řemeslná dílna

SVČ Ivančice

řemeslná dílna

SVČ Ivančice

řemeslná dílna

SVČ Ivančice

kovodílna

SVČ Ivančice

řemeslná dílna

SVČ Ivančice

řemeslná dílna

SVČ Ivančice

keramická dílna

2.10.

TVOŘENÍ

Šikulové
Výtvarně - řemeslná dílna, kreativní techniky přiměřené věku 

účastníků, využívání různých materiálů a pomůcek, tvořivá činnost.
25.5.6-14 Husáková A.pondělí 16-1710

10 čtvrtek4-6 3.10.

30.9.

děti 2-4 s rodiči 12

děti 3-5 s rodiči 12

středa2.10.

28.5.

27.5.

2.10.

30.9.

úterý

3.10.

středa                  

sudý týden

28.5.

Výtvarně - řemeslná dílna. Seznámení s nejrůznějšími řemeslnými 

technikami. Malování prstovými barvami, lepení, stříhání, využití 

přírodních materiálů.

Řemeslná dílnička pro děti s rodiči. Poznávání různých výtvarných a 

řemeslných technik. Stříhání, lepení, malování, šití, použití prstových 

barev.

Tvořivé hrátky

Společně budeme tvořit různé dekorace, dárky, procvičíme si paměť 

a jemnou motoriku rukou. Zaženeme nudu a stres.

Tvoříme spolu

Šikulíci

Řemeslná dílna pro děti s rodiči. Poznávání různých výtvarných a 

řemeslných technik. Stříhání, lepení, malování, šití, použití prstových 

barev.

Dílna zaměřená na tradiční  řemesla: tkaní, práce s ovčí vlnou - 

plstění, pletení, malba na hedvábí, tisk na textil, patchwork, 

Kumihimo, Macramé, košíkářství, práce s přírodninami, drátování, 

drátkování, výroba mýdel, svíček, decoupage, Enkaustika, Quilling, 

smaltování, mozaika, výroba ručního papíru,  …

Řemesla

Letecký modelář

Tvoření nejen pro seniory 

1

26.5.1.10.

15+ 10

úterý

pondělí     sudý 

týden

1.10. 26.5.

16+ 8

Kurzy šití 2

Základní kurz šití na stroji. Naučí se základní techniky šití měření, 

konstrukce střihu a stříhání. Ušijí si jednoduché bytové dekorace 

(polštáře, povlaky, kapsáře) i jednodušší oděvy (kalhoty, pyžama, 

sukně a další pro děti i dospělé). Naučí se také přišívat aplikace, 

dekorovat textil, šít na overlocku a další. 

Kurzy šití 1

Účastníci kroužku budou stavět a létat s volně létajícími modely. 

Postaví si jednoduchý házecí kluzáček s balzovým trupem a křídly z 

kladívkového papíru, balzový soutěžní kluzák, malý old-timer Bobík, 

velký soutěžní model s gumovým pohonem kategorie P-30. 

Účastníci získají základní informace o pravidlech soutěže a taktice 

létání. Budou trénovat na vhodné ploše. Možnost účastnit se soutěže 

halových modelů.

17+

10

8

Glass art

dospělí, senioři 10

10dospělí, senioři

10

10-16

Základní kurz šití na stroji. Naučí se základní techniky šití a stříhání, 

vyrobí si věci jen tak pro radost i užitečné (zahřívací polštářek, tašku, 

plyšáka podle vlastní kresby, jednoduché šaty nebo jiné podle 

domluvy s dětmi). Naučí se také přišívat aplikace, dekorovat textil, 

šít na overlocku. 

10+

Výtvarný a řemeslný ateliér zaměřený na práci se sklem. Součástí 

budou i šperkařské techniky, dále fusing (tavené a lehané sklo, vitráž 

Tiffany, malba na sklo, foukané vinuté perle, skleněná mozaika, …

Tvoření nejen pro seniory 

2

Společně budeme tvořit různé dekorace, dárky, procvičíme si paměť 

a jemnou motoriku rukou. Zaženeme nudu a stres.

Pecinová M.

Pecinová M.

Pecinová M.

1400

25.5.

Pecinová M.

16-17

60/vstup/dítě

1400

100/vstup + materiál

2200 + materiál 

složitějších výrobků
17-19

Čožíková E.

18-20

středa

čtvrtek

27.5.

27.5.

30.9.

30.9.

Čožíková E.3300

60/vstup + materiál 

složitějších výrobků

9:30-10:30

16-17

15-16

60/vstup/dítě

60/vstup + materiál 

složitějších výrobků
25.5.

25.5.

10-11:30

13:30-15 Pecinová M.

16-18

pondělí        

sudý týden

pondělí

Čožíková E.

1100 + materiál

Čožíková J.

15-17 2200 Koutný L.


