
Dobrý den,  

 

ráda bych Vám touto cestou nabídla naše služby pro základní a mateřské školy. 

V prosinci 2017 jsme otevřeli „Obchod a dílnička pro šikovné ruce“. Naše dílnička se nachází v centru 

Benecka, je tedy ideálním výchozím bodem pro výlety. Zároveň se k nám lze dobře dostat, 

autobusová zastávka Benecko, Skalka je od nás jen pár metrů. Nabízíme školám i jednotlivcům velké 

množství výrobků. Pro školy máme speciální ceny (balíčky). Časová náročnost je cca 1-2,5 hodiny dle 

vybrané varianty. Maximálně se do dílničky vejde 28 dětí, pokud Vás je více, můžete se rozdělit na 

dvě poloviny, jedna polovina bude vyrábět s námi a druhou polovinu si vezmete na Lufťákovu stezku, 

která začíná 100 m od Dílničky a pak se děti prohodí. Tak máte zajištěný krásný výlet. Vše o Lufťákově 

stezce a další tipy co podniknout na Benecku najdete na www.benecko.info. 

Další možností je, že se my pravíme za Vámi, do penzionu kde je Vaše škola ubytována a nebo přímo 

k Vám do školy (platí pro Krkonoše a Podkrkonoší). 

Naše výrobky jsou připravené regionálními výrobci, korálky jsou skleněné z Jablonecka, hvězdičky z 

Poniklé z Rautisu, dřevěné výrobky, které jsou vyráběny v Rokytnici nad Jizerou, si děti mohou 

namalovat fixami nebo akrylovými barvami.  

 

 

Balíčky (Každé dítě se vybere jeden z výrobků): 

 50,-Kč / dítě (časová náročnost cca 1 hodina) navlékání korálků na 

ruku (na gumičku), dřevěná magnetka, hvězdička z Poniklé 

 70,-Kč / dítě (časová náročnost 1,5 hodiny ) Lapač snů 

 80,-Kč / dítě (časová náročnost min. 1,5 hodiny) navlékání korálků na krk (na gumičku), 

malování na tašku, vyšívání do dřevěných šablon, velká hvězdička z Poniklé 

 110,-Kč / dítě (časová náročnost min. 1,5 hodiny) navlékání korálků na ruku (na paměťový 

drátek), malování na hrníček, vyrábění dřevěné chaloupky – pokladnička 

 150,-Kč / dítě (časová náročnost cca 2 hodiny) Každé dítě se vybere jeden z výrobků, na 

navlékání korálků na krk a na ruku (na gumičku), malování na tričko, dřevěný model auta 

 

Rezervaci a další dotazy na telefonu 733 188 498, www.dilnickabenecko.cz nebo 

dilnickabenecko@seznam.cz. 
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