
Pořádá SEV AMOS, o.p.s. v prostorách Ekocentra Paleta v Oucmanicích 

 

Pondělí 6. srpna 2012 

     ٭٭٭PLETENÍ Z PEDIGUPLETENÍ Z PEDIGUPLETENÍ Z PEDIGUPLETENÍ Z PEDIGU٭٭٭  

V pondělí 6.8. 2012 od 9-15 hodin se u nás v Ekocentru PALETA bude konat kurz, 

kde se naučíte pracovat s pedigem. Budete si moct vybrat, zda budete chtít uplést 

ošatku nebo podnos. Pokud nám zbude čas, můžeme se pustit do výroby 

drobných dekorací do bytu. 

 

      

  

 

 

Cena kurzu: 250 Kč ( v ceně je zahrnuto lektorné, materiál (korálky, stužky, pedig, dna) a drobné 

občerstvení ).  

S sebou (pokud máte vlastní): šídlo, kleště.  

Přihlášení na kurz a případné dotazy je možné do 10.7. 2012 na telefonní číslo 732507309 nebo 

na katka.hanakova@paleta.cz, www.paleta.cz /oucmanice. 

 



Pořádá SEV AMOS, o.p.s. v prostorách Ekocentra Paleta v Oucmanicích 

Úterý 7. srpna 2012 

    ٭٭٭DUHOVÁ BATIKADUHOVÁ BATIKADUHOVÁ BATIKADUHOVÁ BATIKA٭٭٭

V úterý 7.8. 2012 od 9-15 hodin si u nás v Ekocentru PALETA v Oucmanicích 

pomocí techniky batikování tie-dye ozdobíme tričko, šátek nebo tašku. Budeme 

pracovat s reaktivními barvami za studena. 

 

     

  

Cena kurzu: 250Kč (v ceně je zahrnuto lektorné, materiál (plátěná taška, barvy, pomůcky), 

drobné občerstvení). 

Tričko si prosím přivezte s sebou. V ceně kurzu je pouze plátěná taška. Je zde možnost 

objednat si šál a v době kdy se bude čekat až nám začnou působit reaktivní barvy na tričku a 

tašce, ho ozdobit batikou. 

Přihlášení na kurs a případné dotazy je možné do 10.7. 2012 na telefonní číslo 732287960, nebo 

katka.hanakova@paleta.cz, www.paleta.cz /oucmanice. 

 

 



Pořádá SEV AMOS, o.p.s. v prostorách Ekocentra Paleta v Oucmanicích 

Středa 8. srpna 2012 

        ٭٭٭PATCHWORKPATCHWORKPATCHWORKPATCHWORK٭٭٭

Ve středu 8.8. 2012 od 9-15 hodin si dle vašeho výběru ušijete polštář nebo malé 

drobnosti (hračky, dekorace do bytu) plněné hřejivým ovčím rounem. Šít se bude 

na stroji i v ruce.  

 

    

     

 

Cena kurzu: 250 Kč (v ceně je zahrnuto lektorné, materiál (látky, ovčí rouno, nitě, jehly, 

předlohy) a drobné občerstvení). 

Pokud máte doma šicí stroj, prosím přivezte si ho s sebou. Budou zde k zapůjčení, ale ne pro 

všechny.  

Přihlášení na kurz a případné dotazy je možné do 10.7. 2012 na telefonní číslo 732507309 nebo 

na katka.hanakova@paleta.cz, www.paleta.cz /oucmanice. 

 

 

 

 

 

 



Pořádá SEV AMOS, o.p.s. v prostorách Ekocentra Paleta v Oucmanicích 

Čtvrtek 9. srpna 2012 

     ٭٭٭ŘEZBÁEZBÁEZBÁEZBÁŘSKÝ DENSKÝ DENSKÝ DENSKÝ DEN٭٭٭  

Ve čtvrtek 9. 8. 2012 od 9-15 hodin se v Ekocentru PALETA pomazlíme se dřevem, 

prohlédneme různé druhy dřeva a zkusíme ho poznat opravdu do hloubky, něco 

se dozvíme i o nástrojích k tomu vhodných, vyzkoušíme práci s nožem, dlátem, 

pilou, sekerou, pořízem, řezbářským „dědkem“ a dalšími.  

 

Vyrábět budeme lžíce, šperky, sošky a jiné drobné předměty. Je možné přijít i 

s vlastním záměrem, který společně realizujeme. 

 

Cena kurzu: 200 Kč (v ceně je zahrnuto lektorné, materiál, nástroje, drobné občerstvení). 

S sebou: Vše potřebné bude zajištěno, ale pokud si vezmete vlastní nástroje, může to být 

výhoda, hodit by se mohla dláta, dřevěná palička, nůž, malá ostrá sekera. Pokud máte pěkný 

kousek dřeva, který vás zaujal svým tvarem nebo kresbou klidně ho vezměte také. (nejvhodnější 

je z ovocných stromů, javoru, lípy, břízy, ořechu nebo jasanu) 

Přihlášení na kurz a případné dotazy je možné do 10. 7. na telefonní číslo 732507309 nebo na 

katka.hanakova@paleta.cz, www.paleta.cz /oucmanice. 

 

 



Pořádá SEV AMOS, o.p.s. v prostorách Ekocentra Paleta v Oucmanicích 

Pátek 10. srpna 2012 

        ٭٭٭ZDOBENÍ KZDOBENÍ KZDOBENÍ KZDOBENÍ KŮŽEEEE٭٭٭  

V pátek 10. 8. 2012 od 9-15 hodin se v Ekocentru PALETA zkusíme proniknout do 

tajů práce s kůží, věnovat se budeme převážně technikám zdobení kůže a 

drobných výrobků. Vynecháme tedy zpracování kůže surové a šití velkých 

předmětů a pohrajeme si pouze s drobnostmi, jako jsou náramky, spony do vlasů, 

pásky a podobně. Vyzkoušíme řezání, tlačení, ražení, vypalování, splétání, barvení. 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

Cena kurzu: 150 Kč + spotřebovaný materiál (v ceně je zahrnuto lektorné, nástroje, drobné 

občerstvení).  

S sebou: Vše potřebné bude zajištěno, ale pokud máte jakékoli náčiní pro zpracování kůže, 

určitě je vezměte. 

Přihlášení na kurz a případné dotazy je možné do 10. 7. na telefonní číslo 732507309 nebo na 

katka.hanakova@paleta.cz, www.paleta.cz /oucmanice. 

 

 



Pořádá SEV AMOS, o.p.s. v prostorách Ekocentra Paleta v Oucmanicích 

Sobota 11. srpna 2011 

     ٭٭٭    MOZAIKY ZMOZAIKY ZMOZAIKY ZMOZAIKY Z    ROZBITÝCH ROZBITÝCH ROZBITÝCH ROZBITÝCH KACHLIKACHLIKACHLIKACHLICCCCEKEKEKEK٭٭٭     

V sobotu 11.8. 2012 od 9-15 hodin budeme u nás v Ekocentru PALETA tvořit 

mozaiky z rozbitých kachliček či dlaždic.  

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Cena kurzu: 200 Kč - v ceně je zahrnuto lektorné, drobné občerstvení, zapůjčení nástrojů a 

pomůcek, materiál (kachličky, lepidlo, spárovací hmota). K ozdobení mozaikou bude v ceně 

k dispozici květináč a podložka z překližky (30x30). 

Možnost objednat si k ozdobení navíc:  

Dřevěný podnos o rozměrech 38x58cm (cena 150 Kč), 

nebo dřevotřískový odkládací stoleček o rozměrech 

55x55cm, výška 45cm (cena 220Kč). Tácy či stolky 

prosím objednávejte zároveň s přihláškou. 

 

S sebou (pokud chcete a máte vlastní): kladivo, kleště na štípání dlaždic, nejrůznější barevné 

střepy, zajímavé kamínky, či mušličky – cokoliv čím byste chtěli svůj výrobek ještě oživit. Nějaký 

vlastní předmět, máte-li touhu ozdobit si ho mozaikou (dřevěný rám zrcadla, malou skříňku, 

velký balvan na zahradu, dřevěnou krabičku…atd.). Případně obrázek se zajímavým grafickým 

vzorem. 

 

Přihlášení na kurz a případné dotazy je možné do 10.7. 2012  na telefonní číslo 732507309 nebo 

na katka.hanakova@paleta.cz, www.paleta.cz /oucmanice. 


