
Zážitková BONSAJOVÁ ŠKOLA  
BONSAI SLOVAKIA® 

Nitra 
 

prináša pre Vás 
 
 

UNIKÁTNY JAPONSKÝ ŠPECIÁL 
 

WORKSHOP S JAPONSKÝM MAJSTROM 
MASASHI HIRAO 

 

POSLEDNÝ PRIAMY ŽIAK VEĽKÉHO MAJSTA,  
NÁSLEDNÍK LEGENDY, ZOSNULÉHO UČITEĽA SABURO KATO, 

DEDIČ JEHO SYMBOLU - ZLATÝCH BONSAJOVÝCH NOŽNÍC 
 

V NITRE 
 

6. júl 2014  ......... nedeľa, 10,00 – 17,00 
 
 

Miesto konania:  Bonsai  Slovakia – Čajovňa dobrých ľudí, Pri synagóge 3, pešia zóna, Nitra 
 
Zvýhodnené kurzovné: 98 Eur     
Počet účastníkov workshopu je limitovaný. Prihlásiť sa je potrebné vopred. 

V cene je zahrnuté: 

• Kurzovné 
• Zapožičanie bonsajového náradia Kirakuni na tvarovanie bonsajov počas celého kurzu 
• Použité drôty, pasty, rafie... 
• Kupón na zľavu 10% na všetky nákupy počas 1 mesiaca 
• Celodenné čajové občerstvenie 

- Ochutnávky najlepších čerstvých čajov z dovozu Čajovne dobrých ľudí 
- Degustácia japonských čajov 
 
Vhodné dreviny na tvarovanie si môžete vybrať pred začiatkom kurzu od 9,00 do 10,00 v bonsajovej 
záhrade centra Bonsai Slovakia so zľavou 15%. 

Môžete tvarovať aj svoj vlastný prinesený strom, podmienkou je jeho dobrá kondícia a estetika stromu.  
 
Počas bonsajovej školy platí pre jej účastníkov v priestoroch bonsajovej záhrady i centra Bonsai 
Slovakia - Čajovňa dobrých ľudí zľava 10% na všetok tovar. 

 
 
Časový rozvrh: 
Demonštrácia tvarovania bonsajov - Sobota: 5. 7. 2014 od 14,00 – 19,00 – odporúčame zúčastniť sa 
Workshop - Nedeľa:   9,30 - 10,00 Výber drevín na tvarovanie 
                  10,00 - 17,00 Kurz bonsajovej školy ( s hodinovou prestávkou na obed) 
 
 



               
 ______________________________________________________________________________  
 

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA 
WORKSHOP S MAJSTROM MASASHI HIRAO 

 
 
Meno, Priezvisko, Titul ____________________________________________________________ 
 
Adresa  ________________________ ________________________________________________ 
 
E-mail  __________________________________________________________________________ 
 
Telefón  _________________________________________________________________________ 
  

 
Vyplnením prihlášky sa záväzne sa prihlasujem špeciálny kurz s japonským majstrom 
Masashi Hirao.  
 
Vyplnením a zaslaním prihlášky súhlasím, že v prípade vopred neohlásenej neúčasti na kurze  
mi bude účtovaný poplatok v plnej výške. 
 
Vyplnenú prihlášku pošlite prosím na e-mail: bonsai@e-bonsai.sk  
                                                     telefón: 037-652 25 82, 41 70 74 
 

 
Tešíme sa na stretnutie s Vami. 
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