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Vážení a milí příznivci Švagrova, 

tyto informace jsou určeny pro Vás, kteří jste se přihlásili na další víkendový pobyt na středisku 

ekologické výchovy Švagrov v termínu 23. - 24. 11. 2013 – Těšení se na Vánoce. 

 

V porovnání s ostatními dvěma víkendy bude tento ryze pracovní, ale to nevylučuje, že 

bychom Vám nenavodili atmosféru adventu a vůně jehličí. Advent je období příprav na svátky, 

zklidnění duše po předešlém roce, těšení se na společné chvíle s rodinou a také o přemýšlení, 

jak potěšit a překvapit své milé.  

 

Jak to u nás proběhne: 
 

Sobota 23. 11. 2013 

Příjezd mezi 8:00 – 9:00 hodinou – ubytování, prezence a placení pobytu, přihlášení na 

jednotlivé dílny a oběd v neděli 

 

9:00 – 9:15 – společné setkání v sále Včelín – základní informace o pobytu, programu a o 

organizaci víkendu 

 

9:15 – 12:15 – v označených prostorách proběhnou dílny jak pro dospělé, tak pro děti. 

 

Pro dospělé máme nachystané: 

1. dřevěné podnosy, které se budou zdobit rozbitými kousky obkladů nebo druhá varianta 

– dřevěné čtverce zdobené stejnou technikou, podložka pod horké hrnce, obrázek. 

2. batikované plátěné tašky – jednoduchá technika voskové batiky. 

3. drátovaná stará ramínka jako věšáček na šperky, klíče či jiné maličkosti, které my ženy 

máme rády. Výroba dalších drobných drátovaných předmětů – šperky, andílci, svícny, 

záložky apod. 

 

Pro zručné děti: 

1. filcování obrázků z ovčí vlny, mohou se použít jako aplikace na tašky, taštičky, polštáře, 

obrázky atd. 

2. výroba vánočních ozdob - rytí obrazců do obalů od paštik a kalíšků od čajových svíček. 

3. korálkování – výroba vánočních ozdob, andílků ze starých skleněných lustrů. 

 

12:30 – 14:00 hodin – oběd, káva, čaj, relax - prostě polední klid v 

 

Odpolední dílny: 

14:00 – 17:00 hodin v označených prostorách 

pro dospělé: 

1. odrátovaní lahví a hrnků na mošt, mléko, slivovičku. 

2. výroba betlému – jeho základ, který můžete sami doma postupně dotvářet, a filcování 

některé z hlavních postav betlému (a vůbec nechte se překvapit).  

3. drátovaná stará ramínka, jako věšáček na šperky, klíče či jiné maličkosti, které my ženy 

máme rády. Výroba dalších drobných drátovaných předmětů – šperky, andílci, svícny, 

záložky apod. 
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Pro zručné děti: 

1. pečení vizovického pečiva – ozdoby na stromeček, postavy do betléma, svícny. 

2. malování kamínků z Tovačova coby magnetů na ledničku. 

3. ubrousková technika (decoupage) a malování  

barvami na skleněné lahvičky, 

láhve, sklenice na svíčky.  

 

18:00 – 18:30 hodin večeře 

 

19:00 – 20:30 hodin – exkurze spojená s ochutnávkou a nákupem dárků – Maršíkovský mlýn 

Richarda Jašše  (moštárna, palírna) – pro všechny zájemce za řad dospělých bude zajištěna 

doprava dvěma velkými auty.  

 

Večer – posezení u krbu a povídání o zvycích a tradicích, které se v nastávajícím období 

dělávají, dělávali či mohou dělávat – víte, že k adventu patří i sv. Ambrož, sv. Lucie, či sv. 

Ondřej? 

 

Neděle 24.11. 

8:00 – 9:00 - snídaně 

9:00 – 11:00 hodin –  výroba všeho zeleného - ozdobného, co by nemělo chybět o adventu na  

okně, na stole, na dveřích – vyrábí všichni všechno. 

12:00 – oběd a odjezd – oběd bude uvařen pro ty, co si jej objednají v sobotu ráno a připlatí  

  60,- Kč (dospělí) a 40,- Kč (děti) – Laďka nám uvaří kuře na paprice s knedlíkem. 

 

Důležité:  

Všechny materiály, které nejsou napsané níže, budeme mít pro vás nachystané. 

Některé si od nás budete kupovat, takže nějaké peníze s sebou. (Tác za 130,-Kč, tašky 

cca 40,- Kč, keramické hrnky, svíčky na adventní věnec, nepřírodní ozdoby, mašličky, 

dle počtu korálky, magnety cca 10,- Kč…) 

 

Co s sebou: 

Vše, co budete potřebovat na 2 dny pro pohyb v budově – pohodlné oblečení, obuv na 

přezouvání a hygienické potřeby včetně ručníku. 

Na procházky po okolí se vybavte již zimním oblečením – prosím i děti, pláštěnku (pro děti).  

 

Materiál, který potřebujete, a nelze koupit: 

- staré dřevěné ramínko, můžete i více, podle toho, kolik jich budete vyrábět 

- obaly od čajových svíček, obaly od paštik, rajčatových protlaků – hliníkové, stříbrno - 

zlaté barvy 

- láhev na odrátování na slivovici, mošt, mléko  

 

Informace, které tady nebyly napsané, můžete získat  

na telefonním čísle 606 758 410 – Renata Čechová. 

Těší se na Vás pracovníci SEV Švagrov. 


