Kurzy Lenky Malátové
I. pololetí šk. rok 2019 -20
Celoroční kurzy paličkování v Brně
(Hybešova 12 – klubovna zahrádkářů)
Pondělí 9.00 – 12.00
15.00 – 17.00, 17.00 – 19.00
Úterý 9.00 – 12.00
14.00 – 16.00
Středa 9.00 – 12.00
Cena: 1.900,- Kč (Za 14 lekcí v období září - leden.)
Přihlášky do kurzů jsou přijímány po celý rok.
Zahájení kurzů od 30. 9. 2019
Kurz paličkování v Jihlavě
Pátek 14.30 – 16.30 (Masarykovo náměstí 64, výtvarná dílna Marty Řezníčkové, 2. patro)
Zahájení kurzů od 27. 9. 2019
Bližší informace: Lenka Malátová mob. 607 812 458
…………………………………………………………………………………………………
Sobotní kurzy
Kurzy probíhají na ulici Hybešova 12, od 9.30 do 15.30 s přestávkou na oběd, cena je 600,- Kč.
(V ceně je základní materiál, pronájem prostor, náklady na vyučujícího, malé pohoštění.)
30.11. 2019 Advetní tvoření – korálkové hvězdy – určeno pro všechny, kdo by si chtěl vyrobit své
korálkové hvězdičky, kterými potěší sebe i své blízké.
25. 1. 2020 Idrijská krajka IV.- pro nás již nepoužívané a pozapomenuté technické prvky v krajce –
žilky v polohodu.
8.2. 2020 Idrijská krajka IV.- pro nás již nepoužívané a pozapomenuté technické prvky v krajce –
žilky v polohodu.
Zájezd
16.11.2019 – Krajkářské trhy Valašské Meziříčí a svíčkárna Unipar v Rožnově pod Radhoštěm.
(Zájezd se uskuteční při dostatečném počtu zájemců.)
Pobytové kurzy
„Tvořivý víkend v Beskydech“ 3.10. - 6.10. 2019
V krásné nové valašské dřevěnici v přírodním prostředí si uděláme tvořivý krajkářský víkend. Cena
včetně ubytování: 2 950,- Kč. (Poslední volná místa.)
„Nejen paličkování v horách“ termín 14.6. – 18.6. 2020
Dovolená v rakouských Alpách určená nejen krajkářkám, ale i jejich rodinných příslušníků, kteří
milují hory, turistiku a relax v krásném přírodním prostředí. Penzion Oberwirt - oblast Kaprun – Zell
am See – Niedernsill.

V roce 2020 připravuji: Zájezd do Krakovan (16. květena), zájezd Vamberk (27.červena), letní týdenní
krajkářské pobyty v Rožnově pod Radhoštěm a Vlčkově u Litomyšle (termíny a místa upřesním během
ledna).
Přihlášky a více informací najdete na e-mail: malatovalenka@seznam.cz,
mob: 607 812 458, www: www.palickyxf.cz,
facebook: Paličkovaná krajka – Lenka Malátová

