
 

  

Tvořivý víkend v Českém ráji – 1.–4. října 2009 

 Sdružení Český ráj pro Vás ve spolupráci s partnery v regionu připravilo víkend plný tvůrčích dílen a 

vycházek do podzimní přírody Českého ráje. Během 3 dnů se budete moci seznámit s českorajskými 

tradičními řemesly, jejichž techniky si budete moci sami vyzkoušet. Svůj um Vám představí lektoři, kteří 

jsou nositeli značky regionální produkt Český ráj.  

Společně s nimi se seznámíte s výrobou šperků a bižuterie, zkusíte si uplést vlastní výrobek z orobince, 

namalujete obrázek na hedvábí nebo vyrobíte originální batikovaný kousek oděvu. Pro účastníky je zajištěno 

ubytování a stravování formou plné penze.  

Zájemcům také nabízíme večerní cvičení powerjogy.  

Program tvořivého víkendu 

Čtvrtek 1. 10. 

  v odpoledních hodinách příjezd účastníků, ubytování, večeře.  

 

Pátek 2. 10.  

 seznámení s tradicí sklářské a bižuterní výroby z oblasti Železnobrodska, 

 výroba vlastních  šperků z vinutých perlí ketlováním a  navlékáním (lektor A. Kortanová), 

 pro zájemce možnost odpolední prohlídky zámku Sychrov. 

 

Sobota 3. 10.  

 představení kdysi rozšířeného řemesla pletení klobouků, ošatek, misek a pantoflí z orobince, 

 výroba vlastních výrobků (lektor I. Dandová), 

 

Neděle 4. 10.  

 batikování a malování na hedvábí (lektor L. Neumannová), 

 odjezd v odpoledních hodinách. 

 

Ubytování 

Ubytování je zajištěno ve Volnočasovém středisku Radostín o. p. s . (www.ozdravovnaradostin.cz) , které 

disponuje zázemím pro ubytování, rukodělné dílny i vhodnou polohou v klidné části Českého ráje. Jedná se 

o ubytování v jednoduše zařízených 2–6 lůžkových pokojích (maximálně však po 4 osobách na pokoji) se 

společným sociálním zařízením.  

 

Stravování 

Pro účastníky pobytu je zajištěno stravování formou plné penze přímo v ubytovacím zařízení. Začíná večeří 

1. 10. a končí obědem 4. 10. 

 

Cena: 2 300 Kč 

 

Cena zahrnuje:  

3 x ubytování, plnou penzi, večerní powerjogu a lektory (zvlášť se platí pouze spotřebovaný materiál). 

Kurz se uskuteční při přihlášení minimálně 15 účastníků.  

V případě zájmu o účast volejte:  481 540 253 nebo pište na info@cesky-raj.info. 

Více informací na www.cesky-raj.info, v sekci Tradice a venkov.  

http://www.ozdravovnaradostin.cz/
http://www.cesky-raj.info/

