
ČTU – T.K. ZÁSKALÁK LITEŇ 

 

Úterý 13:00 – 14:45 – vedoucí Jana Krtková, Mgr. Dagmar Karlová – keramika pro děti 
 
Úterý 15:00 – 16:45 – vedoucí Jana Krtková – keramika pro děti – pro pokročilé, 1x za týden 
 
Středa 13:00 – 14:45 – vedoucí Jana Krtková, Mgr. Dagmar Karlová – keramika pro děti 

Středa 13:00 – 14:45 – vedoucí Jana Krtková, Mgr. Dagmar Karlová – keramika pro 1. třídu 

Středa 15:00 – 16:45 – vedoucí Jana Krtková – keramika pro děti 

Pátek 13:00 – 14:45 – kresba, malba a jiné výtvarné techniky – vedoucí Květoslava Čapková od 8.10.2021 
 
Pátek 15:00 – 16:45 – kresba, malba a jiné výtvarné techniky – vedoucí Květoslava Čapková od 8.10.2021 
 
Pátek 17:00 – 18:45 – keramika pro všechny – nutná rezervace na tel. 603536700 
 
Pro zájemce z řad dospělých nebo starších dětí – keramické víkendy 1xza měsíc 
 
Začátek v týdnu od 27.9.2021, frekvence 1xza 14 dní pokud není uvedeno jinak. Kapacita jednotlivých 
tvořivých aktivit max. 10 účastníků. Malba, kresba a keramika pro pokročilé – max. 6 účastníků. 
Keramické víkendy pro dospělé a starší děti: 9:00 – 18:00 s keramičkou Květoslavou Vondráčkovou 1xza 
měsíc – nutná rezervace. 

Děti z 1.-3. třídy na aktivity od 13:00 – doprovází ze školy Mgr. Dagmar Karlová. 

Tvořivé aktivity se konají v budově KINA v prvním patře. 

 

Kontakt: Jana Krtková, e-mail: jastana@volny.cz, tel. 603536700 - více na FACEBOOK KERAMIKA LITEŇ 

Tvořivé aktivity organizuje Česká tábornická unie – Záskalák Liteň, p.s., Sadová 387, 267 27  Liteň, IČO: 64752968. 

 

 

Návratka – předat Mgr. D Karlové 1. třída nebo e-mailem: jastana@volny.cz nebo tel. 603536700 

Mám zájem, aby mé dítě:                                                                          Věk: 

navštěvovalo tvořivou aktivitu – vyberte viz. níže 

kontakt e-mail nebo telefon rodiče: 

 

o Úterý  keramika 13:00-14:45, 1 x za čtrnáct – Kč 2100,-, pololetní platba Kč 1100,- 
o Úterý keramika 15:00-16:45, 1 x za týden – Kč 4000,-, pololetní platba Kč 2100,- 
o Středa keramika 13:00-14:45, 1 x za čtrnáct dní – Kč 2100,-, pololetní platba Kč 1100,-  
o Středa keramika 15:00-16:45, 1 x za čtrnáct dní – Kč 2100,-, pololetní platba Kč 1100,- 
o Pátek kresba – malba 13:00-14:45 1 x za čtrnáct dní – Kč 2100,-, pololetní platba Kč 1100,- 
o Pátek kresba – malba 15:00-16:45 1 x za čtrnáct dní – Kč 2100,-, pololetní platba Kč 1100,- 
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