
Zveme všechny, kdo milují šití a tvoření, na víkendové šití do chalupy Navrátilka

od 5. 3. nebo 6. 3. 2020, 16.00 hod.

do 8. 3. 2020, 14.30 hod.

Čeká vás až 20 hodin šití se zkušenými lektorkami 

Zdenkou Petříkovou a Janou Šťastnou.

Na tomto odkaze https://forms.gle/4zEqW1zDb4LPTHhHA 

vyberte 4, 3 nebo 1 denní pobyt, o podrobnostech budete informováni 

e-mailem. Maximální počet je 16 osob.

Chalupa Navrátilka, Mirošov č. p. 7, Vysočina, 

https://goo.gl/maps/PDqM6fCUkGwSR49m6 

Víkendové šití
pro mírně pokročilé 

a pokročilé

Vánoční 

tvořivý dárek



XXX     Chalupa     XXX
Chalupa je přímo na hlavní silnici v obci Mirošov, okr. Žďár nad Sázavou (14 km od Nového Města 

na Moravě). Celý objekt je v uzavřeném dvoře se zahradou a zajišťuje naprosté soukromí. 

V chalupě je 5 samostatných pokojů, každý s koupelnou a kuchyňkou (dřez, varná konvice, 

mikrovlnka, malá lednice). Pokoje v přízemí (č. 1 a 2) mají vždy manželské lůžko a 2 samostatná lůžka. 

Pokoje v patře (č. 3 a 4) jsou menší a mají vždy manželské lůžko a postel s možností vysunutí 

plnohodnotného lůžka. Pokoj č. 5 je rodinný a má velkou 3lůžkovou postel a opět postel s možností 

vysunutí plnohodnotného lůžka. Ve společných prostorách je k dispozici velká, plně vybavená 

kuchyň (myčka, trouba, indukční deska, 2 lednice) a jídelna. K dispozici je i Nespresso kávovar 

(lze použít vlastní kapsle nebo je zakoupit na místě) a velký plynový gril. 

Pokud byste měli zájem, na chalupu jezdí i velice šikovná masérka (cena 300 Kč/30 min., 600 Kč/60 min., 

rezervace viz https://forms.gle/7Bv4hwZ81gXgG9nn6).

XXX     Výrobky     XXX
Výrobky, které budeme šít, zvolíme dle výběru https://forms.gle/7Bv4hwZ81gXgG9nn6.         

Vybírat můžete z této nabídky: obaly na pečivo (voskované včelím voskem), tašky přes rameno, 

nákupní tašky, peněženky, obal na knihu, toaletní tašky, obal na tužky, šaty, čepice.

XXX     Strava / Doprava     XXX
Strava vlastní, k dispozici je plně vybavená kuchyň, v blízkosti se nachází restaurace v obci 

Bobrová, Radešín, Moravec. 

Doprava vlastní, možnost spolujízdy viz https://forms.gle/7Bv4hwZ81gXgG9nn6         

(budete informováni a propojeni e-mailem).

XXX     Pokyny / Cena     XXX
• Vlastní šicí stroje s sebou

• Na místě budou 2 šicí stroje k zapůjčení, overlock i coverlock (v ceně semináře). Šicí stroje 

budou umístěny ve volně přístupné místnosti.

• Budou zajištěny bavlněné i úpletové látky, nitě, galanterie (k prodeji), vlastní látky s sebou.

Cena činí 3 800 Kč za 4 denní kurz, nebo 2 900 Kč za 3 denní kurz, nebo 1 600 Kč za 1 denní kurz 

šití bez ubytování. Poplatek zašlete na účet č. 670100-2212186512/6210 do 12. 12. 2019. Odhlásit 

se můžete bezplatně do 31. 1. 2020, poté je poplatek nevratný. Cena zahrnuje  ubytování, využití 

kuchyně a prostor penzionu, služby lektorek a pronájem šicích strojů.
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