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ÚVODNÍ SLOVO 
 Dostává se Vám do rukou nová nabídka vzdělávacích a volnočasových aktivit naší 
organizace pro školní rok 2011-2012. Na základě zájmu a domluvy se budou jednotlivé 
programy realizovat buď v prostorách organizace kousek za Ulrichovým náměstím v Hradci 
Králové nebo přímo u Vás ve škole, domově mládeže, mateřském centru či další organizaci, 
která o program projeví zájem. 

Naše činnost byla zahájena na jaře 2010 v prostorách KMC Sedmikráska a od ledna 
2011 ve vlastní vybavené místnosti. Máme za sebou již dva týdenní pobyty pro rodiny s dětmi 
o letních a jarních prázdninách, dále realizujeme pravidelný program s tematikou ručních 
prací, oblíbený je hlavně kurz paličkování a svůj okruh zájemců mají i sobotní tvůrčí dílny. 

Ve školním roce 2011-2012 chceme výrazně rozšířit programovou nabídku 
uspořádáním kroužků na klíč přímo ve Vaší organizaci (formu spolupráce a vzájemné 
propagace, čas a místo konání, způsob přihlášení a platby). My nabízíme kvalifikované 
lektory, pracovní materiál a bezproblémové zajištění programů. Každá z nabízených 
programových nabídek k celoroční akci se uskuteční při minimálním počtu osmi 
přihlášených. Maximální počet ve skupině je pak 12 osob. 

Mimo všechny uvedené programové nabídky jsme schopni uspořádat a zajistit 
program přímo pro Vás a podle Vašich představ půldenní kreativní dílnu, celodenní výlet, 
víkendový pobyt či týdenní akci. Se všemi uvedenými aktivitami máme mnoholeté 
zkušenosti.  Tyto programy budou řešeny smluvní cenou, která se bude odvíjet od nákladů na 
zajištění akce a od finančních možností organizace. 

Více o programech a uskutečněných akcích včetně fotografického materiálu lze najít 
na webových stránkách: www.a-pavucinka.cz. 

Těšíme se na spolupráci a doufáme, že tato nově nabízená služba ulehčí práci Vašim 
zaměstnancům a zároveň rozšíří nabídku aktivit, které pro volný čas svých žáků a studentů 
můžete v novém roce nabídnout. 

 

      Mgr. Jarmila Polanská 

      předsedkyně Agentury Pavučinka, o. s. 

 

Hradec Králové 30. 6. 2011 

 
Poznámky a vysvětlivky:  
 

1. Při dojezdu do Vaší organizace ve vzdálenosti nad 10 km od sídla organizace jsou 
účtovány náklady na cestu ve výši 2,50 Kč/km. 

2. Cílová skupina:  A – pro I. stupeň ZŠ 
B – pro II. stupeň ZŠ 
C – pro střední školy, domovy mládeže 
D – pro dospělé (veřejnost, mateřská centra, kluby seniorů) 
E – partnerské dvojice, které se chystají na manželství nebo mají 
za sebou přibližně dva roky společného života 
F – individuální kurz pro jednotlivce 
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SEZNAM NABÍZENÝCH AKTIVIT 

A. Celoro ční programy: 
 Jsou nabízeny formou cyklů, které probíhají vždy celé pololetí školního roku na 
sjednaném místě a v určený čas. Účast na jednotlivých lekcích cyklu většinou není možná.  

V případě zájmu skupiny či jednotlivce lze konkrétní vybranou aktivitu uspořádat po 
domluvě mimo tento program za smluvní cenu. 

Číslo Název programu Lekce/čas Varianty  
CP-1 Tradiční ruční práce netradičně I. 15/90 minut A, B, C, D 

CP-2 Tradiční ruční práce netradičně II. 15/90 minut A, B, C, D 

CP-3 Kreativní kroužek I. 15/90 minut A, B, C, D 

CP-4 Kreativní kroužek II. 15/90 minut A, B, C, D 

CP-5 Oblékáme panenky 15/90 minut A, B, C, D 

CP-6 Drobné kuchtění 15/90 minut A, B, C 

B. Přednáškové a tvo řivé cykly: 
 Lze využít jako celek nebo si vybrat jedno z témat. Doporučuje se absolvování celého 
cyklu, protože jednotlivá témata na sebe navazují, některá se doplňují a dále rozvíjejí. 
V předem domluvených situacích lze program jednotlivých přednášek přizpůsobit 
jednorázové akci. 

Číslo Název programu Lekce/čas Varianty  
BESEDY A PŘEDNÁŠKY  

PCB-1 Povídání o partnerství aneb co obnáší rodina 9/2 hodiny B, C, D, E 

PCB-2 Roční cyklus – svátky a tradice 5/2 hodiny B, C, D 

PCB-3 Povídání o výchově 8/2 hodiny D 

PCB-4 Etika pro všední den 8/2 hodiny B, C, D 

TVŮRČÍ PROGRAMY 
PCT-1 Kurz háčkování od A do Z 10 – 15/ 2 h A, B, C, D, F 

PCT-2 Kurz pletení od A do Z 10 – 15/ 2 h A, B, C, D, F 

C. Jednotlivé programy: 
 Zde je uvedena nabídka programů, které lze po domluvě uspořádat jako jednorázovou 
akci ve Vaší organizaci (žáci a studenti škol na lyžařském výcviku, výjezdy klubů seniorů, 
obohacení programové nabídky mateřských center, klubů seniorů a dalších organizací). 

Program nabízený z této kategorie lze využít i vícekrát, vždy se zhotovením jiného 
výrobku nebo s další variantou využití konkrétní techniky.  

Seznam programů a nabízených technik a besed není konečný, je možné ho podle 
aktuálního zájmu a potřeb organizace aktualizovat a rozšířit. 

Číslo Název programu Počet hodin Varianty  

TVŮRČÍ PROGRAMY 
JPT-1 Kurz šitých korálků - začátečníci 3 B, C, D, F 

JPT-2 Korálková kytička jako dekorace 3 A, B, C, D, F 

JPT-3 Korálkový náhrdelník 3 A, B, C, D, F 

JPT-4 Vánoční ozdoba z korálků 3 A, B, C, D, F 
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JPT-5 Drobné korálkové zvířátko 3 A, B, C, D, F 

JPT-6 Základní kurz pletení z papíru 4 A, B, C, D, F  

JPT-7 Háčkovaná hračka 3 B, C, D, F 

JPT-8 Háčkovaná dekorace 2D 3 B, C, D, F 

JPT-9 Háčkovaná dekorace 3D 3 B, C, D, F 

JPT-10 Háčkovaná prstová loutka 3 B, C, D, F 

JPT-11 Gelové svíčky 2 B, C, D, F 

JPT-12 Patchwork bez šití 2 A, B, C, D, F 

JPT-13 Patchwork – polštáře 4 B, C, D, F 

JPT-14 Slupovací barvy- dekorace 2 A, B, C, D, F 

JPT-15 Vyšívaný obrázek – křížková technika 4 A, B, C, D, F 

JPT-16 Základy quillingu 2 A, B, C, D, F 

JPT-17 Savování na tričko a či prostírání 3 A, B, C, D, F 

BESEDY A PŘEDNÁŠKY 
JPB-1 Vánoce v české tradici 2 A, B, C, D 

JPB-2 Velikonoce v české tradici 2 A, B, C, D 

JPB-3 Den matek včera a dnes a mateřství 1,5 B, C, D 

JPB-4 Dítě a volný čas 1,5 D 

JPB-5 Dělba práce v rodině 1,5 D 

JPB-6 Společné činnosti 1,5 D 

JPB-7 Děti potřebují hranice 1,5 D 

JPB-8 Poslušnost a pořádek není přežitek 1,5 D 

JPB-9 Předávání životních hodnot dětem 1,5 D 

D. Kreativní teambuilding 
 Tato nabídka je určena pro pracovní kolektivy neziskových organizací a učitelských 
kolektivů, v případě zájmu lze ji realizovat i v dalších firmách a institucích. Je zde popsán 
orientačně a obsahuje spíše komponenty, ze kterých je možné program sestavit. Navíc je 
možné do programu integrovat některou z aktivit, která je uvedena v kapitole „C. Jednotlivé 
programy“.  

S úspěchem lze tyto programy využít i při organizování výletů pro školní kolektivy 
a specielně program KT-4 slouží pro třídní kolektivy ke zvýšení estetického prostředí tříd. 

Konečná podoba programu bude vždy výsledkem jednání s vedením organizace při 
skloubení požadavků a možností včetně finančních.  

 

Číslo Název programu Varianty 
KT-1 Výlet s příběhem – trochu historie A, B, C, D 

KT-2 Výlet s příběhem - místopis A, B, C, D 

KT-3 Hledání pokladu A, B, C, D 

KT-4 Společné tvoření k výzdobě našeho prostoru B, C, D 

KT-5 Společné vaření – co si uvaříme, to si sníme B, C, D 
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STRUČNÝ POPIS PROGRAMOVÝCH NABÍDEK 

A. Celoro ční programy: 
Číslo programu: CP-1 
Název programu: Tradi ční ruční práce netradičně I. 

Anotace programu: 

 

seznámí se základními tradičními technikami ručních prací, které 
v současné době hlavně v zahraničí zažívají svůj mohutný návrat 
každá technika bude provozována systematicky cca 1 měsíc: 
– metodika základů 
– podle věku doplnění informacemi o historii techniky a jejím 

využívání  

– vytvoření výrobku k dekoraci, používání či jako dárek 
Nabízené techniky: vyšívání, háčkování, pletení, korálkování, batika, patchwork 
Cílová skupina: A, B, C, D 
Rozsah kurzu: 15 lekcí po 90 minutách 

Doba konání:  

začíná: v týdnu od 15. 9. 2011 pro I. pololetí školního roku 
 v týdnu od 1. 2. 2012 pro II. pololetí školního roku 
končí: v týdnu do 31. 1. 2012 pro  I. pololetí  
            v týdnu po 20. 6. 2012 pro II. pololetí 
konkrétní čas a místo dle domluvy se školou,… 

Cena: 
   600,-/ pololetí - 15 lekcí pro varianty A, B, C 
1.200,-/pololetí – 15 lekcí pro variantu D 
včetně materiálu a předloh 

Garant programu: Mgr. Jarmila Polanská A↑ 

 Číslo programu: CP-2 
Název programu: Tradi ční ruční práce netradičně II.  

Anotace programu: 

 

předpokládá základní dovednosti tradičních technik ručních prací, které 
v současné době hlavně v zahraničí zažívají svůj mohutný návrat 
každá technika bude provozována systematicky cca 1 měsíc: 
– metodika postupu složitějšího využití techniky 
– podle věku doplnění informacemi o historii techniky a jejím 

využívání  
– vytvoření výrobku k dekoraci, používání či jako dárek 

Nabízené techniky: vyšívání, háčkování, pletení, korálkování, batika, patchwork 
Cílová skupina: A, B, C, D 
Rozsah kurzu: 15 lekcí po 90 minutách 

Doba konání:  

začíná: v týdnu od 15. 9. 2011 pro I. pololetí školního roku 
 v týdnu od 1. 2. 2012 pro II. pololetí školního roku 
končí: v týdnu do 31. 1. 2012 pro  I. pololetí  
            v týdnu po 20. 6. 2012 pro II. pololetí 
konkrétní čas a místo dle domluvy se školou,… 

Cena: 
   600,-/ pololetí - 15 lekcí pro varianty A, B, C 
1.200,-/pololetí – 15 lekcí pro variantu D 
včetně materiálu a předloh 

Garant programu: Mgr. Jarmila Polanská A↑ 
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 Číslo programu: CP-3 
Název programu: Kreativní kroužek I.  

Anotace programu: 

 

seznámení s technikami, které v současné době získávají na oblibě 
svojí novotou a netradičností 
během pololetí se budou střídat jednotlivé techniky (jedna maximálně 
na dva týdny) 
– metodika postupu využití techniky 
– podle věku doplnění informacemi o historii techniky a jejím 

využívání  
– vytvoření výrobku k dekoraci, používání či jako dárek 

Nabízené techniky: 
windcoloure, ozdoby ze sena, nešitý parchwork, scoubidu, papírové 
dekorace, pletení z papíru – a mnohé další přizpůsobené zájmu 
účastníků 

Cílová skupina: A, B, C, D 
Rozsah kurzu: 15 lekcí po 90 minutách 

Doba konání:  

začíná: v týdnu od 15. 9. 2011 pro I. pololetí školního roku 
 v týdnu od 1. 2. 2012 pro II. pololetí školního roku 
končí: v týdnu do 31. 1. 2012 pro  I. pololetí  
            v týdnu po 20. 6. 2012 pro II. pololetí 
konkrétní čas a místo dle domluvy se školou,… 

Cena: 
   600,-/ pololetí - 15 lekcí pro varianty A, B, C 
1.200,-/pololetí – 15 lekcí pro variantu D 
včetně materiálu a předloh 

Garant programu: Mgr. Jarmila Polanská A↑ 

Číslo programu: CP-4 
Název programu: Kreativní kroužek II.  

Anotace programu: 

 

práce s technikami, které v současné době získávají na oblibě svojí 
novotou a netradičností 
během pololetí se budou střídat jednotlivé techniky (jedna maximálně 
na dva týdny) 
– metodika postupu využití techniky 
– podle věku doplnění informacemi o historii techniky a jejím 

využívání  
– vytvoření výrobku k dekoraci, používání či jako dárek 

Nabízené techniky: 
windcoloure, ozdoby ze sena, nešitý parchwork, scoubidu, papírové 
dekorace, pletení z papíru – a mnohé další přizpůsobené zájmu 
účastníků 

Cílová skupina: A, B, C, D 
Rozsah kurzu: 15 lekcí po 90 minutách 

Doba konání:  

začíná: v týdnu od 15. 9. 2011 pro I. pololetí školního roku 
 v týdnu od 1. 2. 2012 pro II. pololetí školního roku 
končí: v týdnu do 31. 1. 2012 pro  I. pololetí  
            v týdnu po 20. 6. 2012 pro II. pololetí 
konkrétní čas a místo dle domluvy se školou,… 

Cena: 
   600,-/ pololetí - 15 lekcí pro varianty A, B, C 
1.200,-/pololetí – 15 lekcí pro variantu D 
včetně materiálu a předloh 

Garant programu: Mgr. Jarmila Polanská A↑ 
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Číslo programu: CP-5 
Název programu: Oblékáme panenky 

Anotace programu: 

 

vyrábění oblečení, módních doplňků a vybavení pro panenky vlastní 
nebo svých dětí či vnoučat 
během kurzu vytvoříme šatník a další nezbytnosti pro panenku, kterou 
si sami přinesete, nebo která je známá, pokud jde o rozměry: 
součástí je metodika postupu vybrané techniky 
podle věku přihlášených se práce doplní informacemi o historii 
oblékání panenek  
vytvořené výrobky lze využít k vlastnímu hraní (u menších) či jako 
dárek pro dceru nebo vnučku 

Nabízené techniky: šití, háčkování, pletení, případně další vhodné techniky 
Cílová skupina: A, B, C, D 
Rozsah kurzu: 15 lekcí po 90 minutách 

Doba konání:  

začíná: v týdnu od 15. 9. 2011 pro I. pololetí školního roku 
 v týdnu od 1. 2. 2012 pro II. pololetí školního roku 
končí: v týdnu do 31. 1. 2012 pro  I. pololetí  
            v týdnu po 20. 6. 2012 pro II. pololetí 
konkrétní čas a místo dle domluvy se školou,… 

Cena: 
   600,-/ pololetí - 15 lekcí pro varianty A, B, C 
1.200,-/pololetí – 15 lekcí pro variantu D 
včetně materiálu a předloh 

Garant programu: Mgr. Jarmila Polanská A↑ 

Číslo programu: CP-6 
Název programu: Drobné kuchtění  
Anotace programu: 

 

jednoduché vaření pro různé příležitosti 
při každé lekci se vytvoří něco dobrého 
převážně studená kuchyně, studené večeře, pohoštění 

Nabízené techniky: saláty, pomazánky, jednohubky, drobné pamlsky, nápoje 
Cílová skupina: A, B, C 
Rozsah kurzu: 15 lekcí po 90 minutách 

Doba konání:  

začíná: v týdnu od 15. 9. 2011 pro I. pololetí školního roku 
 v týdnu od 1. 2. 2012 pro II. pololetí školního roku 
končí: v týdnu do 31. 1. 2012 pro  I. pololetí  
            v týdnu po 20. 6. 2012 pro II. pololetí 
konkrétní čas a místo dle domluvy se školou,… 

Cena: 600,-/ pololetí - 15 lekcí pro varianty A, B, C 
včetně materiálu a návodů 

Garant programu: Mgr. Jarmila Polanská A↑ 
 

Poznámky 
k programům CP: 

kurz se otevře ve vaší organizaci, pokud se přihlásí minimálně 5 
účastníků 
kurzovné se nevrací, pokud k tomu nebudou závažné důvody (pouze na 
základě domluvy s lektorkou programu) 
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B. Přednáškové a tvo řivé cykly: 
BESEDY A PŘEDNÁŠKY 

Číslo programu: PCB-1 
Název programu: Povídání o partnerství aneb co obnáší rodina  

Anotace programu: 

 

program je tvořen devíti interaktivními přednáškami, každé téma bude 
mít teoretická východiska 
podle dostupné techniky jsou k jednotlivým přednáškám k dispozici 
prezentace  
podle cílové skupiny jsou připraveny modifikované pracovní listy a 
pro skupinu E též „domácí úkoly“ pro diskuzi v páru 

Seznam přednášek: 

1. Dvě půlky pomeranče – jaký kdo jsme 
2. Odkud pocházíš 
3. Rozdíly muže a ženy 
4. Rodina a finance 
5. Domácnost – dělba práce 
6. Sex v partnerském vztahu  
7. Děti v rodin ě 
8. Krize ve vztahu 
9. Legislativa – svatba, volný vztah 

program je koncipován pro heterosexuální vztahy 
Cílová skupina: B, C, D, E 
Rozsah kurzu: 9 lekcí po 2 hodinách 

Doba konání:  

1 x za týden v podvečerních hodinách v prostorách Agentury 
Pavučinka, o. s. 
případně dle domluvy na jiném místě  
  I. běh: od 11. 10. 2011 v 19:00 
 II. běh: od 10.   1. 2012 v 19:00 
III. běh: od   3.  4. 2012 v 19:00 

Cena: 

   300,-/ cyklus/min 20 žáků – pro varianty B, C 
     40,-/1 lekce/min 20 žáků – pro variantu B, C 
1.200,-/cyklus – pro variantu D 
   140,-/1 lekce/min 5 osob – pro variantu D 
   900,-/cyklus – pro variantu E 
včetně pracovních listů a dalších materiálů 
platba za celý cyklus přednášek pro běh I. a III. je předem 

Garant programu: Mgr. Jarmila Polanská B↑ 

Číslo programu: PCB-2 
Název programu: Roční cyklus – svátky a tradice 

Anotace programu: 

 

program je tvořen sedmi interaktivními přednáškami, které je možné 
uskutečnit samostatně podle potřeby organizace 
podle dostupné techniky jsou k jednotlivým přednáškám k dispozici 
prezentace  
podle cílové skupiny jsou připraveny modifikované pracovní listy  
ve variantě b) je připraven tvůrčí program, účastníci si odnesou vlastní 
dekoraci vhodnou k příslušnému ročnímu období 

Seznam přednášek: 
1. Kde se vzal Advent a jak ho prožít  
2. Vánoce v české tradici – návrat ke kořenům 
3. Půst nebo očistná kůra 
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4. Významné svátky během roku I. – Tři králové, Hromnice 
5. Velikonoce a co z nich zbylo  
6. Významné svátky během roku II. – Význam Cyrila a 

Metoděje, Svatováclavská tradice 
7. Dušičkový čas 

program je doplněn i o náměty na dekorace v daném období 
Cílová skupina: B, C, D 

Rozsah kurzu: 
a) 7 lekcí po 2 hodinách – pouze interaktivní přenáška 
b) 7 lekcí po 4 hodinách – s náměty a tvořením dekorace k danému 
svátku 

Doba konání:  

orientační termíny podle zařazení svátku během roku: 
1. polovina listopadu 
2. první polovina prosince 
3. polovina února 
4. první polovina ledna 
5. 14 dní před Velikonoci 
6. červen a září 
7. polovina října 

Cena: 

a) 250,-/ cyklus/min 20 žáků – pro varianty B, C 
      40,-/1 lekce/min 20 žáků – pro variantu B, C 
    900,-/cyklus – pro variantu D 
    140,-/1 lekce/min 5 osob – pro variantu D 
včetně pracovních listů a dalších materiálů 
b) 250,-/ cyklus/min 20 žáků – pro varianty B, C 
    100,-/1 lekce/min 20 žáků – pro variantu B, C 
 1.800,-/cyklus – pro variantu D 
    250,-/ 1 lekce/min 5 osob – pro variantu D 
včetně pracovních listů a materiálu ke tvoření 
platba za celý cyklus přednášek je předem 

Garant programu: Mgr. Jarmila Polanská B↑ 

Číslo programu: PCB-3 
Název programu: Povídání o výchově 

Anotace programu: 

 

program je tvořen osmi interaktivními přednáškami zaměřenými 
prakticky 
podle dostupné techniky jsou k jednotlivým přednáškám k dispozici 
prezentace  

Seznam přednášek: 

1. Společné činnosti s dětmi  
2. Cílem je samostatné dítě 
3. Jak na kapesné 
4. Hranice v rodině 
5. Sourozenecké interakce  
6. Děti a volný čas (kroužky, počítač, televize,…) 
7. Širší rodina aneb máme příbuzné 
8. Děti potřebují prarodi če, ale jak 

Cílová skupina: D  
Rozsah kurzu: 8 lekcí po 2 hodinách – interaktivní přenáška 

Doba konání:  
přednášky budou probíhat v Agentuře Pavučinka od října do května, 
vždy jednou za měsíc 
první setkání se uskuteční 11. 10. 2011 od 16:00 

Cena: 980,-/cyklus  
140,-/1 lekce/min 5 osob  
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včetně informativních materiálů  
platba za celý cyklus přednášek je předem 
lze se zúčastnit pouze vybraného tématu 

Garant programu: Mgr. Jarmila Polanská B↑ 

Číslo programu: PCB-4 
Název programu: Etika pro všední den 

Anotace programu: 

 

program je tvořen osmi interaktivními přednáškami zaměřenými na 
každodenní situace 
podle dostupné techniky jsou k jednotlivým přednáškám k dispozici 
prezentace  

Seznam přednášek: 

1. Důstojnost lidské osoby a sebeúcta   
2. Postoje v mezilidských vztazích  
3. Hledání kladného chování v druhých a pochvala 
4. Tvořivost a iniciativa osobní i kolektivní 
5. Komunikace včetně vyjádření vlastních citů 
6. Interpersonální a sociální empatie  
7. Konflikty s druhými a jejich řešení, smysl sebeovládání 
8. Skutečné a zobrazené vzory v našem životě 
9. Zodpovědnost za druhé a péče o ně 
10. Smysl spolupráce, pomoci, obdarování a dělení se 
11. Sociální problémy a solidarita 

Cílová skupina: B, C, D  
Rozsah kurzu: 11 lekcí po 2 hodinách – interaktivní přenáška 

Doba konání:  
přednášky budou probíhat v Agentuře Pavučinka od října do května, 
vždy jednou za 14 dní 
první setkání se uskuteční 18. 10. 2011 od 16:00 

Cena: 

1.200,-/cyklus  
140,-/1 lekce/min 5 osob  
včetně informativních materiálů  
platba za celý cyklus přednášek je předem 
lze se zúčastnit pouze vybraného tématu 

Garant programu: Mgr. Jarmila Polanská B↑ 
 

Poznámky  
k programům PCB: 

– cyklus přednášek z programu PCB-1. pro veřejnost z kategorie E 
se uskuteční, pokud se přihlásí alespoň 3 páry  

– cyklus přednášek pro veřejnost z kategorie D se uskuteční, pokud 
se přihlásí alespoň 5 osob 

– pro školy lze zajistit jen jednotlivou přednášku v rámci osobnostní 
výchovy a to buď přímo ve škole nebo na akcích, které škola 
organizuje, jako jsou lyžařské výcviky, turistické pobyty apod. 

– jednotlivé přednášky z tohoto cyklu lze uskutečnit v rámci 
celodenního programu, pak jsou ceny smluvní 
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TVŮRČÍ PROGRAMY 

Číslo programu: PCT-1 
Název programu: Kurz háčkování od A do Z 

Anotace programu: 

 

kurz je tvořen minimálně deseti lekcemi s praktickou tvorbou 
každá lekce je uvedena metodikou postupu  
podle dostupné techniky jsou k jednotlivým přednáškám k dispozici 
prezentace  
podle potřeby je pro účastníky k dispozici tištěný návod 

Seznam přednášek: 

1. Základy háčkování, pohled do historie, řetízkové oko  
2. Krátké a dlouhé sloupky – jednoduchá krajka 
3. Dlouhé sloupky – obal na mobil 
4. Krátké sloupky – prstová loutka 
5. Práce podle návodu – jednoduchá dekorace 
6. Filetová technika 
7. Háčkovaná hračka 
8. Módní doplněk 
9. Háčkovaná vestička – jak se čtou vzory 
10. Pokračování předchozí hodiny 
11. – 15. lze doplnit o výrobu vlastního modelu  

Cílová skupina: A, B, C, D, F 
Rozsah kurzu: 10 lekcí po 2,5 hodinách, případně + dalších 5 lekcí  

Doba konání:  
kurz bude probíhat v Agentuře Pavučinka od října 1x za týden  
jako pololetní kroužek ho uskutečníme i ve Vaší organizaci 

Cena: 

   980,-/kurz o 10 lekcích + 130,- za každou lekci navíc  
   140,-/1 lekce/min 5 osob  
1.800,-/individuální kurz 10 lekcí + 200,-/každá lekce navíc 
včetně návodů na háčkování 
platba za celý kurz je předem 
lze se zúčastnit pouze vybraného tématu 

Garant programu: Mgr. Jarmila Polanská B↑ 

Číslo programu: PCT-2 
Název programu: Kurz pletení od A do Z 

Anotace programu: 

 

kurz je tvořen minimálně deseti lekcemi s praktickou tvorbou 
každá lekce je uvedena metodikou postupu  
podle dostupné techniky jsou k jednotlivým přednáškám k dispozici 
prezentace  
podle potřeby je pro účastníky k dispozici tištěný návod 

Seznam přednášek: 

1. Základy pletení, pohled do historie, nahození ok  
2. Hladce, obratce a anglicky - čelenka 
3. První vzorek – čtení v návodu - šála 
4. Nabírání a ujímání 
5. Plné vzory 
6. Krajkové vzory 
7. Norské vzory 
8. Pletení do kruhu 
9. Polštář, dečka, deka – spojování dílů 
10. První modýlek 
11. – 15. lze doplnit o výrobu vlastního modelu  
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Cílová skupina: A, B, C, D, F 
Rozsah kurzu: 10 lekcí po 2,5 hodinách, případně + dalších 5 lekcí  

Doba konání:  
kurz bude probíhat v Agentuře Pavučinka od října 1x za týden  
jako pololetní kroužek ho uskutečníme i ve Vaší organizaci 

Cena: 

   980,-/kurz o 10 lekcích + 130,- za každou lekci navíc  
   140,-/1 lekce/min 5 osob  
1.800,-/individuální kurz 10 lekcí + 200,-/každá lekce navíc 
včetně návodů na pletení  
platba za celý kurz je předem 
lze se zúčastnit pouze vybraného tématu 

Garant programu: Mgr. Jarmila Polanská B↑ 
 

Poznámky 
k programům PCT: 

– kurzy se v Pavučince zahájí, vždy když se přihlásí alespoň 5 osob 
napříč kategoriemi B, C, D 

– lze pro vás uskutečnit i pouze jednotlivá témata z kurzů  
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C. Jednotlivé programy: 
TVŮRČÍ PROGRAMY 

Číslo programu: JPT-1  
Název programu: Kurz šitých korálk ů - začátečníci 

Anotace programu: 

 

seznámení s technikou a bezpečností při manipulaci s nářadím a 
komponenty 
názorný postup, dopomoc 
k dispozici bude vytvořený vzor 

Cílová skupina: B, C, D, F 
Rozsah kurzů: přibližně 3 hodiny  

Cena: 
  60,-/ pro varianty B, C s minimálním počtem 15 žáků 
150,-/ pro variantu D s minimálním počtem 5 osob 
700,-/kurz pro variantu F 

C↑ 

Číslo programu: JPT-2  
Název programu: Korálková kyti čka jako dekorace 

Anotace programu: 

 

seznámení s technikou a bezpečností při manipulaci s nářadím a 
komponenty 
názorný postup, dopomoc 
k dispozici bude vytvořený vzor 

Cílová skupina: A, B, C, D, F 
Rozsah kurzů: přibližně 3 hodiny  

Cena: 
  60,-/ pro varianty A, B, C s minimálním počtem 15 žáků 
150,-/ pro variantu D s minimálním počtem 5 osob 
700,-/kurz pro variantu F 

C↑ 

Číslo programu: JPT-3  
Název programu: Korálkový náhrdelník  

Anotace programu: 

 

seznámení s technikou a bezpečností při manipulaci s nářadím a 
komponenty 
názorný postup, dopomoc 
k dispozici bude vytvořený vzor 

Cílová skupina: A, B, C, D, F 
Rozsah kurzů: přibližně 3 hodiny  

Cena: 
  60,-/ pro varianty A, B, C s minimálním počtem 15 žáků 
150,-/ pro variantu D s minimálním počtem 5 osob 
700,-/kurz pro variantu F 

C↑ 

Číslo programu: JPT-4  
Název programu: Vánoční ozdoba z korálků  

Anotace programu: 

 

seznámení s technikou a bezpečností při manipulaci s nářadím a 
komponenty 
názorný postup, dopomoc 
k dispozici bude vytvořený vzor 

Cílová skupina: A, B, C, D, F 
Rozsah kurzů: přibližně 3 hodiny  

Cena: 
  60,-/ pro varianty A, B, C s minimálním počtem 15 žáků 
150,-/ pro variantu D s minimálním počtem 5 osob 
700,-/kurz pro variantu F 

C↑ 
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Číslo programu: JPT-5  
Název programu: Drobné korálkové zvířátko  

Anotace programu: 

 

seznámení s technikou a bezpečností při manipulaci s nářadím a 
komponenty 
názorný postup, dopomoc 
k dispozici bude vytvořený vzor 

Cílová skupina: A, B, C, D, F 
Rozsah kurzů: přibližně 3 hodiny  

Cena: 
  60,-/ pro varianty A, B, C s minimálním počtem 15 žáků 
150,-/ pro variantu D s minimálním počtem 5 osob 
700,-/kurz pro variantu F 

C↑ 

Číslo programu: JPT-6  
Název programu: Základní kurz pletení z papíru  

Anotace programu: 

 

seznámení s technikou a bezpečností při manipulaci s nářadím a 
komponenty 
názorný postup, dopomoc 
k dispozici bude vytvořený vzor 

Cílová skupina: A, B, C, D, F 
Rozsah kurzů: přibližně 4 hodiny  

Cena: 
  80,-/ pro varianty A, B, C s minimálním počtem 15 žáků  
200,-/pro variantu D s minimálním počtem 5 osob  
800,-/kurz pro variantu F 

C↑ 

Číslo programu: JPT-7  
Název programu: Háčkovaná hračka  
Anotace programu: 

 
seznámení s technikou a bezpečností při manipulaci s nářadím a 
komponenty 
názorný postup, dopomoc 
k dispozici bude vytvořený vzor 

Cílová skupina: B, C, D, F 
Rozsah kurzů: přibližně 3 hodiny  
Cena:   60,-/ pro varianty B, C s minimálním počtem 15 žáků 

150,-/ pro variantu D s minimálním počtem 5 osob 
700,-/kurz pro variantu F 

C↑ 

Číslo programu: JPT-8  
Název programu: Háčkovaná dekorace 2D  
Anotace programu: 

 
seznámení s technikou a bezpečností při manipulaci s nářadím a 
komponenty 
názorný postup, dopomoc 
k dispozici bude vytvořený vzor 

Cílová skupina: B, C, D, F 
Rozsah kurzů: přibližně 3 hodiny  
Cena:   60,-/ pro varianty B, C s minimálním počtem 15 žáků 

150,-/ pro variantu D s minimálním počtem 5 osob 
700,-/kurz pro variantu F 

C↑ 
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Číslo programu: JPT-9  
Název programu: Háčkovaná dekorace 3D  
Anotace programu: 

 
seznámení s technikou a bezpečností při manipulaci s nářadím a 
komponenty 
názorný postup, dopomoc 
k dispozici bude vytvořený vzor 

Cílová skupina: B, C, D, F 
Rozsah kurzů: přibližně 3 hodiny  
Cena:   60,-/ pro varianty B, C s minimálním počtem 15 žáků 

150,-/ pro variantu D s minimálním počtem 5 osob 
700,-/kurz pro variantu F 

C↑ 

Číslo programu: JPT-10  
Název programu: Háčkovaná prstová loutka  
Anotace programu: 

 
seznámení s technikou a bezpečností při manipulaci s nářadím a 
komponenty 
názorný postup, dopomoc 
k dispozici bude vytvořený vzor 

Cílová skupina: B, C, D, F 
Rozsah kurzů: přibližně 3 hodiny  
Cena:   60,-/ pro varianty B, C s minimálním počtem 15 žáků 

150,-/ pro variantu D s minimálním počtem 5 osob 
700,-/kurz pro variantu F 

C↑ 

Číslo programu: JPT-11  
Název programu: Gelové svíčky  
Anotace programu: 

 
– jednoduchá, oblíbená metoda s vynikajícím efektem 
– účastníci si do vlastní skleničky nebo vázičky vytvoří svíčku 
– gel na svíčku, knot, vařič, nádobí a některé komponenty 

k dozdobení budou k dispozici 
– lze i přinést komponenty na dozdobení jako je barevný písek, 

mušličky, kamínky, sušené květy, korálky, čajové sáčky apod. 
– názorný postup, dopomoc 
– k dispozici bude vytvořený vzor 

Cílová skupina: B, C, D, F 
Rozsah kurzů: přibližně 2 hodiny  
Cena:   60,-/ pro varianty B, C s minimálním počtem 15 žáků 

150,-/ pro variantu D s minimálním počtem 5 osob 
700,-/kurz pro variantu F  
cena je vyšší vzhledem ke vstupním nákladům 

C↑ 

Číslo programu: JPT-12  
Název programu: Patchwork bez šití  
Anotace programu: 

 
– jednoduchá metoda s příjemným výsledkem 
– účastníci si vytvoří vlastní dekoraci podle ročního období – 

vánoční, velikonoční, květinu, věnec 
– polystyrénová forma, stužky, špendlíky budou k dispozici 
– lze si přinést i vlastní barevné kombinace stužek 
– pro inspiraci bude vytvořený vzor 

Cílová skupina: A, B, C, D, F 
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Rozsah kurzů: přibližně 3 hodiny  
Cena:   60,-/ pro varianty A, B, C s minimálním počtem 15 žáků 

150,-/ pro variantu D s minimálním počtem 5 osob 
700,-/kurz pro variantu F 

C↑ 

Číslo programu: JPT-13  
Název programu: Patchwork – polštáře  
Anotace programu: 

 
– starobylá a dnes znovu oblíbená metoda dekorování bytu 
– účastníci si ušijí jednoduchý obal na polštář 
– vzor, zbytky látek, nůžky budou k dispozici 
– šicí stroje vlastní nebo lze šít ručně 
– je možné si přinést vlastní bavlněné zbytky látky 
– pro inspiraci bude vytvořený vzor 

Cílová skupina: B, C, D, F 
Rozsah kurzů: přibližně 4 hodiny  
Cena:   80,-/ pro varianty B, C s minimálním počtem 15 žáků  

200,-/ pro variantu D s minimálním počtem 5 osob  
800,-/kurz pro variantu F 

C↑ 

Číslo programu: JPT-14  
Název programu: Slupovací barvy- dekorace   
Anotace programu: 

 
– jednoduchá, ale úspěšná metoda i pro toho, kdo si myslí, že není 

výtvarně zdatný 
– účastníci si vytvoří drobnou dekoraci na okno, zrcadlo nebo 

skříňku 
– windcolourové barvy, předloha, fólie, fén k dispozici 
– k dispozici bude vytvořený vzor 

Cílová skupina: A, B, C, D, F 
Rozsah kurzů: přibližně 2 hodiny  
Cena:   40,-/ pro varianty A, B, C s minimálním počtem 15 žáků 

100,-/pro variantu D s minimálním počtem 5 osob 
400,-/kurz pro variantu F 

C↑ 

Číslo programu: JPT-15  
Název programu: Vyšívaný obrázek – křížková technika 
Anotace programu: 

 
– s trochou trpělivosti vznikne příjemná, originální dekorace či 

dárek 
– účastníci si vyšijí drobný dekorační obrázek a umístí ho buď do 

dřevěného nebo papírového rámečku  
– kanava, bavlnky, jehly, rámeček budou k dispozici 
– k dispozici bude vytvořený vzor 

Cílová skupina: A, B, C, D, F 
Rozsah kurzů: přibližně 4 hodiny  
Cena:   80,-/ pro varianty A, B, C s minimálním počtem 15 žáků  

200,-/pro variantu D s minimálním počtem 5 osob  
800,-/kurz pro variantu F 

C↑ 

Číslo programu: JPT-16  
Název programu: Základy quillingu  
Anotace programu: 

 
– stará metoda zdobení např. přáníček,  
– základem je rolování barevných proužků papíru, jejich tvarování a 

následné lepení na čtvrtku – vznikají květy, listy, abstraktní tvary 
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– účastníci si vytvoří dekorační obrázek nebo přáníčko 
– čtvrtky, barevné papíry, lepidlo a špejle budou k dispozici 
– k dispozici bude vytvořený vzor 

Cílová skupina: A, B, C, D, F 
Rozsah kurzů: přibližně 2 hodiny  
Cena:   40,-/ pro varianty A, B, C s minimálním počtem 15 žáků 

100,-/ pro variantu D s minimálním počtem 5 osob 
400,-/kurz pro variantu F 

C↑ 

Číslo programu: JPT-17  
Název programu: Savování na tričko a či prostírání   
Anotace programu: 

 
– výrobek, kterým se lze chlubit, jednoduchá oděvní tvorba 
– účastníci si ozdobí tričko či prostírání 
– přinesou si vlastní jednobarevné bavlněné triko, prostírání 
– Savo, rozprašovač a šablony budou k dispozici 
– k dispozici bude vytvořený vzor 

Cílová skupina: A, B, C, D, F 
Rozsah kurzů: přibližně 3 hodiny  
Cena:   60,-/ pro varianty A, B, C s minimálním počtem 15 žáků 

150,-/ pro variantu D s minimálním počtem 5 osob 
700,-/kurz pro variantu F 

C↑ 

 
Garant programu: Mgr. Jarmila Polanská 
Doba konání:  při vyhlášení v prostorách Agentury Pavučinka, o. s. 

konkrétní čas a místo dle domluvy s organizací,… 

Poznámky 
k programům JPT: 

– cena je zpravidla uvedena za jednoho účastníka 
– cena je uvedena včetně materiálu a předloh 
– bude-li nabízený kurz zařazen do komplexního programu, budou 

ceny smluvní 
 

BESEDY A PŘEDNÁŠKY 

Číslo programu: JPB-1  
Název programu: Vánoce v české tradici   
Anotace programu: 

 
– pohled do historie svátku, včetně biblického základu 
– vznik a rozvoj tradic a pověr kolem Vánoc 
– vánoční dárky a jejich smysl 
– komerční Vánoce 
– je možná i varianta doplněná tvořením vybrané vánoční dekorace 

Cílová skupina: A, B, C, D 
Rozsah kurzů: přibližně 2 hodiny + 2 hodiny u varianty s tvořením 
Cena: 40,-/ pro varianty A, B, C s minimálním počtem 15 žáků 

80,-/ pro variantu D s minimálním počtem 5 osob 
+ smluvní cena za tvůrčí část 

C↑ 

Číslo programu: JPB-2  
Název programu: Velikonoce v české tradici   
Anotace programu: 

 
– pohled do historie svátku, včetně biblického základu 
– vznik a rozvoj tradic a pověr kolem Velikonoc 
– kraslice a pomlázky 
– komerce a Velikonoce 
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– je možná i varianta doplněná tvořením vybrané velikonoční 
dekorace 

Cílová skupina: A, B, C, D 
Rozsah kurzů: přibližně 2 hodiny + 2 hodiny u varianty s tvořením 
Cena: 40,-/ pro varianty A, B, C s minimálním počtem 15 žáků 

80,-/ pro variantu D s minimálním počtem 5 osob 
+ smluvní cena za tvůrčí část 

C↑ 

Číslo programu: JPB-3  
Název programu: Den matek včera a dnes a mateřství 
Anotace programu: 

 
– pohled do historie svátku 
– svátek u nás, jeho počátky a dnes 
– hodnota mateřství 
– je možná i varianta doplněná tvořením dárku k svátku Matek 

Cílová skupina: B, C, D 
Rozsah kurzů: přibližně 1,5 hodiny + 2 hodiny u varianty s tvořením 
Cena: 30,-/ pro varianty A, B, C s minimálním počtem 15 žáků 

60,-/ pro variantu D s minimálním počtem 5 osob 
+ smluvní cena za tvůrčí část 

C↑ 

Číslo programu: JPB-4  
Název programu: Dítě a volný čas  
Anotace programu: 

 
– kdy a jak vzniká dítěti volný čas 
– čas během roku – kroužky, vlastní činnost, kamarádi 
– prázdninový program 
– péče o dítě, věnovat se mu X rozvoj dětské kreativity 

Číslo programu: JPB-5  
Název programu: Dělba práce v rodině  
Anotace programu: 

 
– co všechno obnáší starost o rodinu 
– jsou práce pro ženu a pro muže 
– smysl společné práce 
– jak zapojit děti, od kdy a do čeho 

Číslo programu: JPB-6  
Název programu: Společné činnosti  
Anotace programu: 

 
– spolupráce napříč generacemi v rodině 
– co je možné společně dělat, kdy a kde - náměty 
– smysl a význam pro vytváření a obohacení vztahů 
– činnosti v širší rodině 
– koncipováno s ohledem na posluchače 

Číslo programu: JPB-7  
Název programu: Děti potřebují hranice  
Anotace programu: 

 
– některé pohledy na způsob výchovy 
– pozitivní význam „hranice“ v životě člověka 
– jak vytvářet hranice v životě dítěte 
– „co s překročenou hranicí“ 
– hranice pro děti a vzor v nás 

Číslo programu: JPB-8  
Název programu: Poslušnost a pořádek není přežitek  
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Anotace programu: 

 
– jak se vyvíjí vztah k výchově poslušnosti 
– poslušnost není dril 
– jak souvisí pořádek s poslušností 
– pořídek dodává volnosti 

Číslo programu: JPB-9  
Název programu: Předávání životních hodnot dětem  
Anotace programu: 

 
– zamyšlení nad osobními a rodinnými životními hodnotami 
– nosné hodnoty ve společnosti 
– kde se v mém životě berou hodnoty a co znamenají 
– jak se předávají životní hodnoty dětem vzhledem k jeho věku  

 
Cílová skupina: D 
Rozsah kurzů: přibližně 1,5 hodiny  
Cena: 60,-/ s minimálním počtem 5 osob 
Garant programu: Mgr. Jarmila Polanská 
Doba konání:  při vyhlášení v prostorách Agentury Pavučinka, o. s. 

konkrétní čas a místo dle domluvy s organizací,… 

Poznámky 
k programům JPT: 

– kurz se zorganizuje pro skupinku minimálně 5 osob 
– bude-li nabízený kurz zařazen do komplexního programu, 

budou ceny smluvní 
C↑ 
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D. Kreativní teambuilding 
Číslo programu: KT-1 
Název programu: Výlet s příběhem – trochu historie  

Anotace programu: 

 

úvodní instruktáž – o cíli a průběhu, rozdělení do skupin 
výlet podle předem daného itineráře nebo mapy 
absolvování určené trasy s úkoly během cesty 
legenda k úkolům bude příběh z historie místa (hrady, šlechta, pověsti) 
závěrečné vyhodnocení, případně odměny 

Nabízené techniky: turistika, šifrování, týmové činnosti, vědomosti, obratnost,… 
Cílová skupina: A, B, C, D 
Rozsah kurzu: celodenní akce cca 6 – 8 hodin 
Doba konání:  konkrétní čas a místo dle domluvy  D↑ 

Číslo programu: KT-2 
Název programu: Výlet s příběhem - místopis  

Anotace programu: 

 

úvodní instruktáž – o cíli a průběhu, rozdělení do skupin 
výlet podle předem daného itineráře nebo mapy 
absolvování určené trasy s úkoly během cesty 
legenda k úkolům může být zacílená na: 

– krajinotvorbu 
– osídlení 
– řemesla 
– biotopy 

závěrečné vyhodnocení, případně odměny 
Nabízené techniky: turistika, šifrování, týmové činnosti, vědomosti, obratnost,… 
Cílová skupina: A, B, C, D 
Rozsah kurzu: celodenní akce cca 6 – 8 hodin 
Doba konání:  konkrétní čas a místo dle domluvy  D↑ 

Číslo programu: KT-3 
Název programu: Hledání pokladu  

Anotace programu: 

 

úvodní instruktáž – o cíli a průběhu, rozdělení do skupin 
výlet podle předem daného itineráře nebo mapy 
absolvování určené trasy s úkoly během cesty 
legenda k úkolům bude příběh z krásné literatury 
závěrečné vyhodnocení, případně odměny 

Nabízené techniky: turistika, šifrování, týmové činnosti, vědomosti, obratnost,… 
Cílová skupina: A, B, C, D 
Rozsah kurzu: celodenní akce cca 6 – 8 hodin 
Doba konání:  konkrétní čas a místo dle domluvy  D↑ 

Číslo programu: KT-4 
Název programu: Společné tvoření k výzdobě našeho prostoru  

Anotace programu: 

 

úvodní instruktáž – o cíli a průběhu, rozdělení do skupin 
tvoření podle předem daného itineráře  
postup bude nabízen po částech a zašifrovaný 
závěrečné vyhodnocení 
vhodný pro školy k pozvednutí estetického prostředí tříd 

Nabízené techniky: tvoření v týmu, šifrování,… 
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Cílová skupina: B, C, D 
Rozsah kurzu: celodenní akce cca 6 – 8 hodin 
Doba konání:  konkrétní čas a místo dle domluvy, lze uspořádat i na pracovišti  D↑ 

Číslo programu: KT-5 
Název programu: Společné vaření – co si uvaříme, to si sníme  

Anotace programu: 

 

úvodní instruktáž – o cíli a průběhu, rozdělení do skupin 
a) příprava domluveného pokrmu – kratší varianta jako součást 

dalšího programu 
b) příprava domluveného pokrmu s obstaráním surovin – je možné 

zajistit jako součást pobytové akce 
varianty umožňují zajištění přípravy v kuchyni nebo tábornickou verzi 
předpis ke zhotovení pokrmu včetně požadavků na servírování bude k 
dispozici 
závěrečné vyhodnocení a konzumace připraveného jídla 

Nabízené techniky: týmové činnosti, vaření,… 
Cílová skupina: B, C, D 

Rozsah kurzu: 
a) cca 4 hodinová akce 
b) celodenní akce cca 6 – 8 hodin 

Doba konání:  konkrétní čas a místo dle domluvy  D↑ 
 

Cena: 

je smluvní  
je včetně přípravy programu, provedení, stravování a materiálu  
její výše závisí na místě konání, vzdálenosti od sídla organizace, 
způsobu dopravy, nákladnosti materiálu a počtu účastníků 

Garant programu: Mgr. Jarmila Polanská – vedoucí týmu 
 
 

Kontaktní údaje 
adresa: U Sokola 268, Hradec Králové 
kontaktní osoba: Mgr. Jarmila Polanská 
IČ: 22875204 
číslo účtu: 2900066901/2010 
mobil: 773 380 745 
e-mail: a.pavucinka@email.cz 
web: www.a-pavucinka.cz 
zpracovala: Mgr. Jarmila Polanská 
 


