
 

 

Pozvánka 

Motivační workshop projektu Prázdniny na venkově 

Vybavení penzionů moderně a osobitě - design interiérů 

kdy:  17.6 (od 9 hod.) – 18.6 2013 (do 16 hod.) 

kde:  Penzion U Roušarů, Lubná 123, Lubná, PSČ: 56963, Pardubický kraj, www.penzion.lubna.cz 

přednáší: MgA. Ivana Kolářová, Ing. Zdenka Nosková 

jak: Workshop zahrnuje teoretickou a praktickou část. V teoretické části se můžete dozvědět o 

historii bydlení, typologii jednotlivých místností, ergonomii nábytku, barvách, osvětlení a funkci. 

Praktická část přednášky je podpořená řadou příkladů z praxe a variant možného řešení. Část 

přednášek je věnována i vhodnému využití fotografií interiérů v propagačních materiálech. 

Nezapomeňte si přivézt fotografie a vlastní propagační materiály, v případě zájmu bude prostor i na 

konzultaci interiérů penzionů (ubytování v soukromí) jednotlivých účastníků. 

cena: 600,- Kč (zahrnuje ubytování, stravování, lektorné, materiály) 

 

Program: 

Pondělí 17.6 2013 

9,00 – 9,30 Představení účastníků, úvod 

9,30 – 12,00 Historie bydlení. Co je to design interiérů? Co lze očekávat od interiérového  

  (bytového) designéra?  

  MgA. Ivana Kolářová 

12,00 – 13,00 Přestávka na oběd 

13,00 – 15,00 Koncepce – prostor, funkce, barvy, osvětlení – I. část.  

 MgA. Ivana Kolářová 

15,00 – 15,30 Přestávka 

15,30 – 17,30  Koncepce – prostor, funkce, barvy, osvětlení – II. část.  

  MgA. Ivana Kolářová 

 

18,00  Večeře - po večeři volná zábava, neformální diskuse, promítání filmu. 

 

 

http://www.penzion.lubna.cz/


 
 

 

 

Úterý 18. 6. 2013 

9,00 – 12,00 Plánování a úpravy interiérů. Realizace, fotografie interiérů. Propagační materiály. – I. 

část 

  MgA. Ivana Kolářová, Ing. Zdenka Nosková 

    

12,00 – 13,00 Přestávka na oběd 

13,00 – 14,30  Plánování a úpravy interiérů. Realizace, fotografie interiérů. Propagační materiály. – 

II. část 

 MgA. Ivana Kolářová, Ing. Zdenka Nosková 

14,30 – 15,30  Osobní konzultace 

15,30 – 16,00 Závěrečná diskuse, hodnocení, odjezd 

 

Svou účast na akci prosím potvrďte na adrese noskova@dobryduvod.cz nejpozději do 10. 06. 2013. 

 

 

Ing. Zdenka Nosková 

Manažerka projektu Prázdniny na venkově 

tel. +420 777 191 323 

      email: noskova@dobryduvod.cz 
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