
KURZY PALIČKOVÁNÍ – úterý dopoledne 

V říjnu 2022 budu otevírat kurz paličkování pro dospělé. 

Kdy? Každé úterý od 10.00 do 12.00 hodin, první lekce 4.10.2022 

Kde? V restauraci U kostela, Budilovo náměstí 105, Plzeň – Litice (restaurace je v pondělí uzavřena, na 

paličkování budeme mít klid). 

Pro koho? Pro každého dospělého nadšence do ručních prací. 

Za kolik? 800,- Kč celkem za 11 dvouhodinových lekcí (první lekce 4.10.2022 poslední 13.12.2022– přesný 

rozpis níže). Pokud budete chodit pravidelně, zaplatíte pouze 36,-Kč za 1 hodinu. 

Druhá možnost placení je po jednotlivých lekcích  = 130,- Kč za jednu dvouhodinovou lekci. Doporučuji 

zakoupit celý soubor lekcí, ušetříte a navíc Vás to donutí opravdu na kurz chodit. 

Co se naučíte? Návin paliček, paličkování řetízku, pláténko na očka, navazování nití, pláténko pod dva páry, 

kroucené páry, háčkování, pláténko kroucené pod dva páry na očka a samozřejmě si sami upaličkujete 

vlastní jednoduchý motiv a další. Každému se věnuji individuálně. 

PŘIJĎTE SI ODPOČINOUT OD STAROSTÍ BĚŽNÝCH DNŮ, NAUČÍTE SE ZAJÍMAVOU 

TECHNIKU A PŘÍJEMNĚ SI POPOVÍDÁTE! 

Podrobnosti Vám ráda sdělím telefonicky nebo do e-mailu, těším se na Vás, 

Lenka Raunerová, tel .603 525 249, lenka.raunerova@seznam.cz 

Kurz se koná tyto pondělky: 4.10.2022 zahajovací – základní informace ke kurzu + minimální požadavky na 

vybavenost paličkářky. Další pondělky výuka: 11.10. -  18.10. –  25.10.  – 1.11. – 8.11. – 15.11. – 22.11. – 29.11 –  

6.12.  – 13.12.2022             (celkem 11 dvouhodinových lekcí ) 

Kurz končí 13.12.2022, další budu otevírat lednu 2023, včas dám vědět přesné termíny. 

Cena souboru všech 11 dvouhodinových lekcí je 800,- Kč. Platí se v hotovosti na druhém kurzu tj.11.10.2022 nebo 

převodem na účet č. 115-574740227/0100 (do zprávy pro příjemce napište prosím vaše jméno), taktéž nejpozději do 

11.10.2022. Kdo nastoupí později, platí do týdne od nástupu. 

PŘIJĎTE NEZÁVAZNĚ NA PRVNÍ HODINU 4.10.2022 V 10.00, POTÉ SE MŮŽETE V KLIDU 

ROZMYSLET JESTILI BUDETE KURZ NAVŠTĚVOVAT . PLATÍ SE AŽ NA DRUHÉ LEKCI. 

WWW.UZLIK.EU 

 

Minimální počet účastníků je 10 osob, jinak nebude kurz otevřen 
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