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ÚTERÝ 2., 9., 16., 23. února, 16.00-18.00 h.  

Keramická dílna-každé úterý 
 
Pro tvořivé ruce a nadšence hlíny, máme otevřenou pravidelnou keramickou dílnu. 

Pojďme společně tvořit a vyrábět. Keramická dílna je otevřena každé úterý za 

doprovodu a inspirace Ivy Novotné. Vítány jsou rozhodně i vaše nápady. 

Účastnický poplatek 60,-Kč/ 1ks vypálený výrobek. 

Rezervace na email.: taksis@domovnaceste.cz, tel.: 702 018 271 

Tato akce se uskuteční pouze prezenčně, dle situace COVID. 

  
  

Středa 10., 24. února, 16.00-18.00 h. 

Angličtina hravě 
 

Že vás učení nebaví? Nevíte, jak na to? Neustále hledáte cesty a jste opakovaný 

začátečník? Máme pro vás TIP! Pojďte si vyzkoušet anglický jazyk jednoduchou a 

zábavnou formou. Lektorka Madla Beránková vás naučí, jak to jde lehce a hravě.  

Vstupné ZDARMA 

Rezervace na email.: taksis@domovnaceste.cz, tel.: 702 278 542 

Tato akce se uskuteční prezenčně nebo online, dle situace COVID. 
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Čtvrtek 11. února, 16.00 – 18.00 h. 

Úprava fotografií 
 

Zveme vás na další díl semináře na téma úpravy fotografií v online aplikaci Photophea. 

Aplikace je zdarma a velmi se podobá Photoshopu. Stačí pouze prohlížeč Chrome, kde 

si zapnete překlad do češtiny. Účastníci, kteří se neúčastnili předchozích setkání 

naleznou instruktážní video na webu Domova Na cestě. Těší se na vás kreativní grafik 

ze studia NO INSTANT DESIGN Martin Škroch.  

Vstupné ZDARMA 

Rezervace na email.: taksis@domovnaceste.cz, tel.: 702 278 542 

Tato akce se uskuteční prezenčně nebo online, dle situace COVID. 

 

ČTVRTEK 18. února, 16.00 – 18.00 h. 

Základy tkaní, ONLINE 
 
Naše kreativní lektorka, grafička Lucka Jiroušková se s vámi podívá na základy tkaní. Pro 

začátek se můžete těšit na vlastnoručně utkaný obal na mobil. Co budete potřebovat? 

Vlnu, karton, tupou jehlu s velkým okem, tenký provázek. A pak už jen stačí, potkat se.  

Vstupné ZDARMA 

Rezervace na email.: taksis@domovnaceste.cz, tel.: 702 278 542. 

Tato akce se uskuteční prezenčně nebo online, dle situace COVID. 

 
 

 

mailto:taksis@domovnaceste.cz
mailto:taksis@domovnaceste.cz


 

PROGRAM 
ÚNOR 2021 

 
 
 

ČTVRTEK 25. února, 16.00 – 18.00 h. 

Deskobraní s Matějem  
 
Matěj je mistr her. Jeho herní repertoár je velmi široký, takže má z čeho vždy vybírat. 

Rozhodně má přehled o všech novinkách a tak umí dát i skvělý TIP. Víte, že největší 

zážitky jsou ty společné? Koná se ve spolupráci s Klubem deskových her Skuteč. 

Vstupné ZDARMA 

Rezervace na email.: taksis@domovnaceste.cz, tel.: 702 278 542. 

Tato akce se uskuteční prezenčně nebo online, dle situace COVID. 
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