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Kalendář akcí

Tvořivá dopoledne pro děTi  
a jejich rodiče akce pro veřejnost
výroba bezového sirupu
6. 6. 2014 (pátek od 9.30 do 11.30) 

doTeK orienTu 
prázdninová jednodenní akce 
pro veřejnost
30. 6. 2014 (pondělí od 17.00 do 20.00) 

cesTa do hlubin indiánsKé  
a KoňsKé duše
příměstský tábor
7. - 11. 7. 2014 (pondělí - pátek)

Kurz KeramiKy i. a ii. čásT
prázdninová dvoudenní akce 
pro veřejnost
13. 7. a 19. 7. 2014 
(neděle a sobota od 13.00 do 17.00) 

zálesácKý Tábor - zpáTKy Ke 
Kořenům  příměstský tábor
14. - 18. 7. 2014 (pondělí - pátek

KreaTiviTa s vlnou ii.
tvořivá dílna pro pedagogy a veřejnost
28. 7. - 1. 8. 2014 
(sobota od 9.30 do 14.00) 

pozorování hvězdné oblohy  
prázdninová jednodenní akce 
pro veřejnost
4. 8. 2014 (pondělí od 20.00 do 22.00) 

e-list

partneři v roce 2014

ÚŘAD PRÁCE
V LIBERCI

Konec prázdnin (25. 8.) pak u nás 
můžete strávit zapleteni do ovčí vlny. 
Seznámíme Vás s tradičními techni-
kami zpracování vlny (předení na ko-
lovrátku, tkalcovský stav) a rovněž se 
základními technikami plstění, plete-
ní i háčkování. 

výukový včelín v ekocentru

V rámci projektu Fascinující svět včel 
a hmyzu - ekologická výchova, osvě-
ta, praktická opatření probíhajícího 
na území Libereckého kraje a zem-
ského okresu Bautzen do 30. červ-
na 2014 vybudoval Suchopýr o.p.s. 
v areálu oldřichovského ekocentra 
nový výukový včelín. 

Letos mimo jehňat a kůzlat se farma 
může pochlubit dalším chovatelským 
úspěchem a to vylíhnutím a odcho-
vem devatenácti vlastních kuřat, ple-
mene Česká zlatá kropenka. Kuřátka 
se líhla od  24. dubna a mají se čile 
k světu.
Plemeno česká zlatá kropenka (někdy 
se jí zkráceně říká Češka) je původní 
české plemeno hrabavé drůbeže. Je 
zařazeno do genových zdrojů České 
republiky. Plemeno je vhodné do ex-
tenzivních chovů a volných výběhů. 

přírůstek naší farmy

Košík od jahod trochu jinak

Ze starého nový...Máte doma starý 
košík od jahod? 
S trochou představivosti a za pomo-
ci šikovných rukou z něho může být 
pěkná dekorace do interiéru nebo 
může krásně posloužit k přenášení 
lehčích věcí.

ubyTování 
        v eKocenTru

prázdninové akce 
pro veřejnost

Jako velkou novinku letošního léta 
jsme připravili 4 jednodenní (či ve-
černí) akce pro širokou veřejnost. 
Pro milovníky hudby a tance je na 
večer 30. 6. přichystána ochutnávka 
orientálních rytmů a melodií pod ve-
dením zkušené orientální tanečnice. 
Naučí Vás základy tance i jednodu-
chou taneční choreografii a těšit se 
můžete na její vystoupení.

Tvořiví lidé zase najdou potěšení  
v dvoudenním kurzu keramiky (13.  
a 19. 7.), kterého se mohou zúčastnit 
i úplní začátečníci. 
Vyrobíme si lepenou vázu či nízký re-
liéf, sami si své výrobky naglazujeme 
a nakonec vypálíme, aby byly plně 
funkční.

Pro romantické duše a obdivovatele 
tajuplného vesmíru je jako stvořený 
večer strávený pod hvězdami (4. 8.), 
kterým nás provede člen české astro-
nomické společnosti. Můžete se těšit 
na pozorování hvězd hvězdářskou 
technikou, hledání souhvězdí na letní 
obloze a možná dohlédneme až na 
měsíc. 

Kreativita s vlnou ii.

(28. 7. - 1.8.) Tvořivá dílna 
pro pedagogy a veřejnost
V našem druhém ročníku akce se 
budeme opět věnovat úžasnému 
přírodnímu materiálu - vlně a všemu 
co s ní souvisí. 

Vyzkoušíme si celý způsob zpraco-
vání vlny – barvení, česání, předení 
na kolovrátku, tkaní na velkém i do-
mácky vyrobeném stavu, ovládneme 
techniky suchého i mokrého plstění 
a vyrobíme si originální 
šperky. 
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