
 
 
 
 
Maková panenka 
dílna pro děti, bez omezení věku, 45 minut, 80 korun  
 
Letos v létě jsem provedla malou makovou loupež. Na kraji makového pole jsem posbírala všechny polámané makovice. Snad mi 
prominete, protože jsem je usušila pro Makovou panenku, které by bez nich nebylo  - a to by byla škoda.  
A tak Vás nyní zveme na společné svtoření, obléknutí a křtiny panenek, panáčků i tvorů jiných, dle libosti Vaší.  Těším se a doufám, že 
mé natrhané letní hříchy proměníte v něco krásného! 

Veškeré materiály jsou zahrnuty v ceně. Do dílny se lze zapojit kdykoli v jejím průběhu. Počet makovic je však omezený 

 
 
 
 
 
 
 
Dopisová dílna pro Ježíška  
dílna pro děti, bez omezení věku, 45 minut, 60 korun 
 
Do dopisu se vejde více, než by se dle obálky zdálo. Můžete jej naplnit přáním, sny,  
nápady, můžete vyprávět nebo se ptát. A dopis Ježíškovi je pak teprve neobyčejný, kouzelný. V průběhu dílny 
vytvoříme obálku, vymyslíme a krásně vyzdobíme psaní, namalujeme známku a nakonec zkusíme najít adresáta! 

 

 

 

 



 

Řetízková knižní vazba 
dílna pro starší děti i dospělé, 45 minut, 90 korun 
 
Ručně šitý deník s ozdobným řetízkovým stehem se může stát krásným a osobním dárkem, sloužit jako skicák, záznameník či třeba školní sešit. Jeho výroba Vám 
nezabere mnoho času, je velmi snadná. A když si řemeslnou práci oblíbíte, odnesete si z dílny nejenom vlastnoruční výrobek, ale také pár triků a rad, s jejichž pomocí 
můžete pokračovt v šití třeba doma s přáteli či s dětmi. 

Veškeré materiály jsou zahrnuty v ceně. Do dílny se lze zapojit kdykoli v jejím průběhu. Kapacita dílen je omezena. 

               

 

O lektorce:  

MgA. Anna Pleštilová (*1986 v Praze) vystudovala ateliér Písma a typografie na pražské umprum. V současnosti dokončuje doktorské studium tamtéž. Je členkou 
sdružení Ilustrátoři, v roce 2012 založila malé nakladatelství Bylo nebylo. Dlouhodobě vede výtvarný kroužek na základní škole Šeberov.  
Kontakt / www.bylonebylo.com  

 


