
Tento kurz je určen jak pro úplné začátečníky, kteří se o řezbu motorovou pilou nikdy 
nepokoušeli, nebo s mají jen základní zkušennosti, kterým pomohu svými zkušennostmi a 
prozradím vám své know how. 
termín: 8. - 10. května 2016
zahájení: v neděli 8. května v 15:00 hodin
ukončení: v úterý 10. května cca ve 16:00 hodin
místo: ŠTOKY - rekreační zařízení Pod Dubovou Skálou
lektor: Radek Smejkal, www.smejkalradek.cz zde můžete nahlédnout na některé mé práce
cena: 5100,- Kč, v ceně je zahrnuto: ubytování neděle - úterý, pronájem krytých prostor, 

plná penze, materiál - dřevo, možnost zapůjčení carvingových pil, lektor
ubytování: ubytování dvojlůžkové pokoje 
Platební podmínky: po podání přihlášky a naplnění minimálního počtu účastníků, Vám 

bude zaslána faktura na zálohu ve výši 2000,- Kč, doplatek uhradíte až na místě.
kapacita kurzu: kurz bude pořádán od 5 zájemců a maximální kapacita je 10 osob.
Přihlášky: pouze elektronicky - na www.smejkalradek.cz  v menu “Echo řezbářské kurzy”

Jelikož předchozí kurzy byly plně obsazeny, tak doporučuji svoje rozhodnutí neodkládat!

Náplň: kurz bude obsahovat tyto základní části - teoretickou, praktickou a video-ukázky 

1. Teoretická část - bude formou dataprojektorové prezentace i reálným představením nářadí

2. Praktická část - ukázky postupu řezby, práce s jednotlivým nářadím a samotná Vaše řezba 
pod vedením lektora

3. Video-ukázky - zde Vám ukáži fotky, ale i videa prací vyspělých řezbářů

Co s sebou - doporučené vybavení: vlastní pila, benzin, olej, flexa s brusným kotoučem, 
prodlužovačku, případně pokud vlastníte - tak dláta či jiné elektrické nářadí

ochranné pomůcky: brýle, sluchátka, rukavice, pevná obuv

Každý z účastníků obdrží absolventský list.
Své práce si bude moci odvést domů.

               6. ECHO ŘEZBÁŘSKÝ KURZ 
               umělecká řezba motorovou pilou 

             úroveň: začátečníci a mírně pokročilí     
téma: pes 

Kurz bude pořádán za podpory zastoupení japonského výrobce motorových pil 
 značky ECHO v České republice. Vybrané pily nabídne k odzkoušení a tomu kdo by 

se během tohoto kurzu rozhodl nějakou pilu si pořídit, nabídne 10% slevu.

http://www.smejkalradek.cz
http://www.smejkalradek.cz


Časový program kurzu:

neděle 8. května 2016

15:00 prezence účastníků
15:15 - 18:00 teoretická část
18:00 - 19:00 prostor pro večeři
21:00 - 22:00 teoretická část a video-ukázky

pondělí 9. května 2016 úterý 10. května 2016

08:30 - 13:00 praktická část 08.30 - 13:00 praktická část
13:00 - 14:00 prostor pro oběd 13:00 - 14:00 prostor pro oběd
14:00 - 19:00 praktická část 14:00 - 16:00 praktická část
19:00 - 20:00 prostor pro večeři 16:00 slavnostní ukončení
21:00 - 22:00 teoretická část a video-ukázky

Závazná přihláška na tento kurz se podává elektronicky  
najdete ji na mých stránkách  www.smejkalradek.cz v horním menu Echo řezbářské kurzy.

www.echojapan.cz

http://www.echojapan.cz
http://www.smejkalradek.cz
http://www.echojapan.cz

