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AKCE TOULCOVA DVORA V LISTOPAD 2017 

Pondělky a středy 2017 / KERAMICKÁ (S)DÍLNA / 16:00 - 20:00 

(S)dílna běží až do konce listopadu každé pondělí a středu od 16 do 20 hodin. Je v hodná pro 

začátečníky i pokročilé. Zakončíme ji předvánočním výpalem ve dřevě s možností vypálit své výrobky 

a vytvořit třeba originální vánoční dárky. 

(S)dílna je koncipována jako keramický inkubátor, kde můžete začít od píky, pokračovat v tom co 

umíte, učit se vzájemně mezi sebou, poznat technologii pálení dřevem a cokoliv dalšího. 

Těšíme se na Vás! 

Upozornění: Je vhodné se předem ozvat a nahlásit 

S sebou: Pracovní oděv a obuv, nůžky na nehty 

Způsob platby: na místě 

Vhodné pro: Všechny věkové kategorie i úrovně zkušeností 

Na tuto akci je nutné se zaregistrovat!!! 

http://www.toulcuvdvur.cz/index.php?option=com_redevent&view=details&id=1970&xref=3106959
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Sobota 2.12.2017 / STAROČESKÝ MIKULÁŠSKÝ JARMARK / 10:00 - 17:00  

Tradiční předvánoční setkání, při kterém budete mít možnost, zakoupit si malé dárečky, shlédnout 

pohádky a zpříjemnit si chvíle se starými řemesly nebo se zahřát medovinou. 

V dílničkách si vyrobíte drobné předměty vztahující se k Mikuláši a předvánočnímu času. Společně si 

zazpíváme vánoční písně. 

V podvečer se potkáte s postavami, které se na vsi v adventu pohybovaly – Martinem počínaje a 

Perchtou konče. 

Vstupné: dospělí 80 Kč, děti od 4 let, studenti a důchodci 40 Kč, držitelé průkazu ZTP a ZTP/P zdarma 

Rodinné vstupné: rodinné vstupné: 1 dospělý a 2 děti 130 Kč, 2 dospělí a 1 dítě 170 Kč, 2 dospělí a 2 

děti 210 Kč 

Způsob platby: na místě 

http://www.toulcuvdvur.cz/index.php?option=com_redevent&view=details&id=1830&xref=3106933
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Pondělí 11.12.2017 / VÁNOCE NA STATKU VE ZNAMENÍ LIDOVÉ TRADICE / 14:00 - 17:00 

Tvořivé odpoledne plné vánoční atmosféry při výrobě svíček, přáníček, lidových ozdobiček různými 

technikami (i vyřezávané), malování perníčků klasickou bílou polevou… 
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V době od 17.15 uvidíte živý Betlém. 

Můžete přicházet celé odpoledne tak, abyste si všechno stačili vyrobit a stihli navštívit živý Betlém …. 

S sebou: krabičku na výrobky 

Vstupné: vyrábějící osoba od 3 let-80 Kč, nevyrábějící dospělý doprovod k dítěti 20 Kč (pokud malé 

dítě bude pracovat s vyrábějícím rodičem – neplatí) Kč 

Způsob platby: na místě 

Vhodné pro: pro všechny tvořivé zájemce 

http://www.toulcuvdvur.cz/index.php?option=com_redevent&view=details&id=1990&xref=3107027
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Středa 13.12.2017 / VÁNOČNÍ SETKÁNÍ SE ZVÍŘATY / 16:00 - 17:30 

V adventním čase se sejdeme se zvířaty z Toulcova dvora. Popřejeme jim spokojenost a pevné zdraví, 

předáme vánoční dárky a možná i něco vyrobíme. Určitě na vás čeká malé překvapení. Přijďte si s 

námi užít trochu klidu a pohody na farmu.  

Vstupné: 50 Kč dospělí, 30 Kč děti 

Způsob platby: na místě 

Vhodné pro: Rodiny s dětmi a další zájemce 

Na tuto akci je nutné se zaregistrovat!!! 

http://www.toulcuvdvur.cz/index.php?option=com_redevent&view=details&id=1960&xref=3106954
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