
Ateliér na chalupě 
Paličkovaný šperk, doplněný sluníčkovou 
technikou tenerifa. Květinová zahrádka. 

 
27. 4. – 29. 4. 2018 

 

Pátek od 17.00 do 21.00 
Sobota od 9.00 do 12.00 a od 14.00 do 18.00 

Neděle od 9.00 do 12.00 
 

 

Zveme Vás na víkendový kurz v Poniklé v Krkonoších. Základy paličkované krajky a šperk 
doplněný tenerifou bude učit lektorka Jolana Davidovičová. Ušijeme tenerifu (sluníčková 
krajka), kterou zakomponujeme do paličkovaného šperku, který si sami navrhnete. Sebou 
tužka, papír, zhruba 10 párů paliček, herdule. Ostatní pomůcky na paličkování (stojan), karton 
a jehla s tupou špičkou, perlovka, len, mullinka a metalické nitě budou k dispozici v kurzu. 
Květinové vazby bude učit lektorka Helena Prošková. Páteční večer bude věnován květinové 
zahrádce. Do prostorné nádoby si z květů, zeleně, travin a přírodnin vytvoříme malou 
zahrádku. Sebou zahradnické nůžky. Sobota a neděle bude vyhrazena paličkované krajce a 
tenerifě.  
Chceme tento kurz pojmout jako komorní, plný inspirace a úžasných malých radostí, které 
společná tvorba skýtá. Kurz se uskuteční při počtu 5 lidí. 
 
V pátek 27. 4. v době od 15.00 do 17.00 se prosím dostavte na adresu Poniklá 180. Jedná se 
o roubenou chalupu na konci obce. Z hlavní silnice v údolí odbočte směrem na Jestřabí 
v Krkonoších a jeďte až k dopravnímu značení konce obce. Chalupa je po vaší pravé ruce ve 
stráni. Pokud přijedete autem, nejezděte přímo k chalupě. Zavolejte mi na číslo 606 402 905. 
Poradím Vám, kde můžete zaparkovat. 
 
Ubytování je ve čtyřlůžkových pokojích na chalupě, kde se konají kurzy. Lůžkoviny nejsou 
potřebné. Poskytujeme společnou stravu a na jídelníčku se dohodneme před konáním kurzu.  
Pokud by někdo z uchazečů rád bydlel o samotě. Je zde i možnost zajištění ubytování v 
soukromých penzionech v centru vesnice. Ubytování je kvalitní, je vždy k dispozici i kuchyňka.  
 
Cena za kurzovné, materiál, stravu a ubytování činí 2.800,- Kč, cena bez ubytování činí 
2.400,- Kč. Přihlášky, prosím, zasílejte do 19. 4. 2018. Po přijetí přihlášky Vám bude 
vystavena faktura. Platby zasílejte na náš účet u ČSOB: 110078562/0300.  
 
Kurz končí v neděli dopoledne. Pokud to bude nutné, můžete odjet i dříve, ale nahradit hodiny 
ani platbu vám nemůžeme. 
V pátek 27. 4. 2018 jste očekáváni v Poniklé, těší se Helena Prošková a Jolana 
Davidovičová. 
 
 
Fotografie řemesel na www.desatero-remesel.cz 
 
 

http://www.desatero-remesel.cz/

