INFORMACE NA TRUHLÁŘSKÝ KURZ
CESTY DŘEVA
Zaměření především na práci s ručním nářadím.

27. - 29. 1. 2017

Zdravíme všechny zájemce o Truhlářský kurz, zde je několik informací:
Začínáme v pátek v 19 hodin v dílně v Merbolticích, končíme
v neděli odpoledne kolem 15. hodiny.
PRO KOHO JE KURZ URČEN?

Pro začátečníky či mírně pokročilé, prostě pro všechny co milují vůni dřeva a
chtějí si vyzkoušet toto krásné řemeslo.

CO SE KONKRÉTNĚ NAUČÍTE?

Hlavní truhlářské postupy - orýsování, práce s dlátem, s japonskou pilkou,
ručním hoblíkem a tvarování dřeva vlaštovkou. Tradiční truhlářské spoje
(rybinový spoj – cink, čep a dlab). Z truhlářského kurzu si odvezete vlastní
výrobek.

LEKTOR

Jan Marek má dlouholeté zkušenosti s vedením truhlářských kurzů, zaměřuje se
na práci s ručním nářadím a tvorbu klasických truhlářských spojů s respektem
k linii dřeva. Dovede i úplného laika ke zdárnému konci a pomůže mu objevit
jeho skryté možnosti. Se svou partnerkou se provozuje stránky cestadreva.cz.

MÍSTO KONÁNÍ

Dobře vybavená dílna na kurzy, k dispozici je
dost místa i nářadí pro každého. Nachází se
v Merbolticích v Českém středohoří mezi Děčínem,
Litoměřicemi a Českou Lípou. Dílna je velký modrý
průmyslový dům s velkým parkovištěm (bez č. p., nad domem 203).
Jízda autem:
•

Pokud jedete z Verneřic či Rychnova (od Litoměřic, Roudnice) je to až
naspodu vesnice u 4. autobusové zastávky, levá strana. Vesnice je dlouhá,
má asi 4 km.

Pokud jedete od České Lípy či Liberce, je to na začátku vsi, 4. dům po
pravé straně.
Jízda vlakem:
•

•
•

Dorazte do Starého Šachova a pak pěšky 4 km k dílně.

Po domluvě předem (tel. 723366421), můžeme účastníky vyzvednout
autem ve Starém Šachově.

CENA KURZU: 3.500 Kč
Cena zahrnuje:
•

Dřevo na vlastní projekt, který si odvezete domů.

•

Profesionálně zařízená prostorná dílna s dostatečným množstvím
seřízeného a dokonale nabroušeného nářadí na váš projekt.

•

Trpělivý lektor vždy k ruce.

•

Káva a čaj, občerstvení k dispozici po celou dobu kurzu.

CENA STRAVY A UBYTOVÁNÍ: 1.300 Kč
•

Strava zahrnuje - páteční večeři, v sobotu: snídani, svačinu, oběd,
svačinu, večeři, v neděli: snídani, svačinu, oběd.

•

Domácí kuchyně - bude vařena převážně z místních zdrojů (bio maso, bio
mléčné výrobky, někdy domácí zelenina a domácí výrobky – marmeláda
apod.).

•

Ubytování je v luxusním penzionu U zlaté svině (goldene-sau.eu), který je
rezervován pouze pro naši celou skupinu.

OSTATNÍ
•
•

Během kurzu je možno zakoupit si zboží z obchodu www.cestadreva.cz .
Více informací jak kurz probíhá naleznete zde:
http://cestadreva.cz/page/obchod/truhlarsky-kurz-merboltice

• S případnými dotazy se obracejte na email: info@cestadreva.cz nebo
telefon 723 366 421.

ZPŮSOB PŘIHLÁŠENÍ A PLATBA

1. Vyplněnou přihlášku pošlete na mail info@cestadreva.cz.

2. Zálohu na kurzovné ve výši 1.500 Kč zasílejte prosím na účet:

2000418051/2010, vs: vaše telefonní číslo.
Po poslání přihlášky je vaše místo 7 dní rezervované. Pokud do té doby
neobdržíme platbu, místo přenecháme dalšímu zájemci. Závazně bude vaše
místo rezervované až po připsání zálohy na účet. Pokud budeme mít ještě
volno a přihlásíte se na poslední chvíli, lze samozřejmě zaplatit i na semináři.
Doplatek za kurz 2.000 Kč i za ubytování a stravu 1.300 Kč se platí na místě.
Pokud se budete muset ze závažných důvodů odhlásit, prosím ihned nás
informujte. V případě odhlášení 3 týdny před kurzem, bude účtován storno
poplatek ve výši zálohy. Pokud za sebe seženete náhradníka (nebo ho seženeme
my), storno poplatek nebudete platit žádný.

Těšíme se na vás!
Jan Marek & tým Cesty dřeva

