
 

DDEESSAATTEERROO  ŘŘEEMMEESSEELL  II..  22001133  
15. 7. – 20. 7. 2013  

Poniklá v Krkonoších – cena 2850,- /3050,-/ 
Vážení přátelé, 

 Desatero řemesel v Poniklé začíná v pondělí dne 15.7. 2013. Ve 14.00 začíná výuka. Od 10.00 do 14.00 Vám poskytneme 

bližší informace, zapíšete se a dořešíme případná Vaše přání atd. Proto se prosím dostavte v této době do budovy zemědělského 

družstva, 51242 Poniklá v Krkonoších, náměstí.  Z hlavní silnice v údolí odbočte směrem na Jestřabí, jeďte až ke škole, před ní 

odbočte do leva. Pro cestující autobusem nebo vlakem připravujeme odvoz z místa výstupů a ke družstvu je zavezeme. 

Bydlení je připraveno v soukromých penzionech a je započítáno v ceně, ubytování je kvalitní, je vždy k dispozici i kuchyňka. 

Neposkytujeme společnou stravu. Prodejna je nově otevřená na náměstí vedle školy a je také možné chodit do místní restaurace. Při 

příjezdu se můžete rozhodnout, zda si budete vařit, či zda se přihlásíte ke stravování v restauraci. 

Nabízíme navíc možnost zajistit si ubytování individuálně a to v penzionech hotelového typu s možností stravování: v tomto případě 

budeme účtovat 1.900,- Kč pouze za kurzovné a organizační záležitosti. 

1. Krakonošovo zátiší, Markéta Ottová, tel. 739 021 133, e-mail: ottovamarketa@seznam.cz 
2. Penzion Homole, 775370728  

Kurz končí v sobotu v poledne. Pokud to bude nutné, můžete odjet i dříve, ale nahradit Vám hodiny ani platbu nemůžeme. 

Cena za soustředění + ubytování + výuka činí 2850,- Kč /některé penziony jsou dražší – viz přihláška/. Cena za soustředění + výuka 

je 1900,- Kč. Nezasíláme Vám složenku, lze ji vyzvednout na poště. Plaťte, prosím, do konce května na naši adresu složenkou: Iva 

Prošková, Paličkování, Chalabalova 1601, 15500 Praha 5, nebo převodem do banky na číslo konta: 107-1007460207/0100 a při 

nástupu kurzu předložte doklad o proplacení. Lze také platit v době konání našich kurzů v Holečkově ulici v učebnách Vzdělávacího 

spolku, popřípadě přímo v naší kanceláři - Chalabalova 1601, 15500 Praha 5, nebo na krajkářských trzích 17. a 18. 5. 2013. 

Předkládáme k Vašemu výběru řemesla, která se budou během kurzu vyučovat. Můžete si vybrat jednu techniku na celý týden – jsou 

v úvodním velkém bloku; můžete si však i z těchto celotýdenních technik vybrat jen polovinu týdne a druhou něco jiného. Maximálně 

však dvě techniky na týden (každou na tři dny). Obor otevřeme přihlásí-li se na něj nejméně 3 zájemci, proto prosím vyplňte i obor 

náhradní. Výuka probíhá každý den od 9.00 do 12.00 a od 14.00 do 18.00. Navíc jsme pro Vás připravili i večerní program, který 

zatím není konečný. Určitě však bude jeden večer spojen s prodejem materiálů, pomůcek a publikací.  Středeční večer je věnován 

výstavce Vámi zhotovených výrobků, kde se každý může podívat co dokázal jiný kurz. V tento den chystáme také módní přehlídku 

s netradičními doplňky a jeden večer věnujeme výletu ke kouzelné kapličce či k Jizeře. V pátek by vše mělo vyvrcholit u Muzea 

krkonošských řemesel, při sejkorách, špekáčcích, pivu a zpěvu.  

Přibližně 14 dnů před konáním Vám zašleme potvrzení účasti platby a případné upřesnění. 

A ještě jedno nepříjemné upozornění: Nevozte sebou psy ani malé děti. Manžela, manželku nebo dítě, které již umí samostatně 

pracovat a zapojí se do výuky (cena je stejná) lze samozřejmě vzít – jen nám to prosím v poznámce napište pro případné ubytování.  

A na vysvětlenou : máme samozřejmě rádi i malé děti, ale jsou mezi námi tací, co si od svých milovaných přijeli odpočinout a dle 

zkušeností z minulých let malé děti ruší svoji matku i ty ostatní od nerušené poklidné tvorby. Máme rádi i psy, ale jsou mezi námi 

alergici a Ti co se neovladatelně psů bojí. Děkujeme za pochopení. 

V pondělí 15.7. jste očekáváni v Poniklé, těší se                              IIvvaa  aa  HHeelleennaa  PPrroošškkoovváá    aa  vvššiicchhnnii  lleekkttoořřii  VVSSUUŘŘ..  
 

Zaškrtněte zvolené a zašlete, prosím, spodní díl zpět na naši adresu: Iva Prošková (VSUŘ), Chalabalova 1601, 

15500 Praha 5, telefon 235519954; nebo emailem na adresu: info@palickovani.cz, www.palickovani.cz 

 

Chci se zúčastnit Desatera řemesel I – termín 15.7.- 20.7.2013 

Jméno a příjmení:.....................................……….............. telefon:..……..….......e-mail…............... 

adresa:...............................................................……rok narození ..................... 

Přeji si 1: penzion s kuchyňkou – Pičmanová, Novotná, Hájková, Skalská /nad náměstím/, Zemědělské 

družstvo; Jestřabí Holubec, Jestřabí Loukotová, kdekoli; cena 2850,- 

2: penzion s kuchyňkou – Janata cena 3050,- 

Platit budu -- složenkou na adresu Chalabalova 1601,155 00 Praha 5; -- složenkou nebo převodem na 

číslo účtu 670100-2210403309/6210; -- přímo v kurzech VSUŘ, -- přímo na Krajkářských trzích, --  

 

obor: 1 …………..................................  obor. 2 ............................................... náhradní ………….….........  

 

Přání (splníme pokud to jen trochu půjde) ....…………….......………............................ 

 

mailto:ottovamarketa@seznam.cz
mailto:info@palickovani.cz
http://www.palickovani.cz/


DESATERO I. 15. 7. – 20. 7. 2013 

 Obory - lze si vybrat jedno, maximálně dvě řemesla 
Pomůcky a předměty, které můžete zakoupit nebo si půjčit v Poniklé jsou označeny touto značkou  

Obory, které poběží po celý týden (1. pondělí – středa; 2. čtvrtek – sobota). S sebou vždy ostré nůžky a poznámky. 

Dřevořezba – Mirka Řezníková. Drobné předměty, misky, reliéfy atd. Šperk ze dřeva. S sebou tužku, papír, dláta . 

Kamenosochařství – Milan Lukášek. Pískovcové drobné plastiky. 

Kovařina – Rostislav Pičman. Jen jednodušší výrobky. S sebou dobré pracovní rukavice a ochranný oděv.  

Kytičky ze skleněných lístků – Růžičková Marcela. Rovněž si budete vyrábět skleněné komponenty nad sklářským kahanem. Ze 

skleněných komponentů  si za studena vyrobíte svoji květinu, věneček, šperk atd. 

Malovaný textil na bavlnu a hedvábí – Dana Mašková. (Batika, malba, tisk a lept na látku či oděv.) S sebou látky nebo oděv, který 

si chcete vyzdobit (na tisky a malbu světlý, na lepty tmavý, který lze obarvit savem), provázky, šicí a psací potřeby. Ostatní materiál, 

včetně hedvábí a barev na hedvábí, bude k dispozici v kurzu . 

Paličkovaná drobnost – I. Domanjová. Základní techniky, malé obrázky. S sebou: herduli , paličky, přízi len nebo obuvnickou 

střední síly, nůžky, háček, čtvrtku, pauzovací či průhledný papír.  

Pletení košů - Václav Tichý. S sebou zahradnické nůžky, nůž, šídlo, proutí  či pedig . (za proutí na koš 120,- Kč). 

Ruční tkaní – Jolana Davidovičová. Tkaní na stavech – polštáře, kabely, koberce. S sebou: Kobercovou vlnu , 2 tkací jehly , 

pevnou bavlněnou nit, nůžky, tvrdé desky, čtverečkovaný papír, pravítko, tužku, červený a černý fix. 

Tavené sklo - Iveta Valentová. Výroba korálků, špendlíků, lístků atd. nad plamenem. 

Tkaní gobelínu -  Eva Vozková. Tkaní na desce či rámu drobných výtvarných děl. S sebou provázek, vlny, nůžky, vidličku .  

Vitrážové drobnosti – Daniela Peterová. Tiffany šperky, svícínky, rámečky a obrázky ze skla s krajkou, hedvábím, peříčky, 

přírodninami, kovem a dalšími zcela netradičními materiály.  
Obory vyhlášené pouze pro jednu polovinu týdne 

1. pondělí – středa      2. čtvrtek - sobota 

Šitá krajka - Zdena Kindlová. S sebou jehlu, mulinku, perlovku 

 či len,  40 x 40 cm bavlněné tkaniny, ostré nůžky na vyšívání. 

Krosienkování - taška, polštář, čepice  Pletení na rámu. Tradice v 

moderním uplatnění. S sebou nůžky, silnější háček a jehlu, 2 barvy 

stejné pletací příze (20dkg).  

Práce s papírem – Zdena Kindlová. (Ne)známé techniky. 

Origami (japonské skládání papíru), Iris, Lacé, Pergamano nebo 

Quilling. Výroba závěsných mobilů, adventních kalendářů, 

přáníček nebo dárkových krabiček. S sebou řezací podložku a 

nůž, pravítko, tužku, nůžky.  

Drátování – Marcela Mašková. Odrátovaná láhev nebo keramický 

hrníček, překrásný šperk, sklenička na parfém. S sebou nerezový 

nebo měděný drát, průměr 0,3 mm a vázací drát, průměr 0,5-1 

mm, keramický hrnek , skleničku, kleštičky štípací a ploché. 

Drhaná kabela, pásek – Marcela Mašková. Drhání (macramé). 

Jemná nebo hrubá verze, plochá i plastická. S sebou herduli nebo 

malou polystyrénovou desku, provázky a příze, špendlíky, 

nůžky.  

Předtkalcovské techniky – Alena Samohýlová. Šňůrky, tkanice 

cikánské, peruánské, karetkové tkaní atd. S sebou pletací vlnu 

různých barev  – i zbytky. Psací potřeby, sešit, nůžky, čtvrtky 

nebo karton . 

Sláma, šustí – Alena Samohýlová. Figurky a dekorativní 

předměty ze šustí a slámy a pro zájemce paličkování z koňských 

žíní a slámy (s sebou pomůcky na paličkování). S sebou tenký 

drát, nůžky, kleště, bílé a režné nitě a máte-li slámu a šustí .  

Šití různých hraček – Petra Hlavačková.  S sebou jehly, nitě, 

nůžky, výplň do hraček, knoflíky na oči, zbytky látek, ponožky, 

příze na vlásky, silonky, stužky, krajky, tuhé lepidlo. 

Pletení z papírových ruliček – Petra Hlavačková. Kytky, 

košíčky a misky. S sebou noviny, 3 špejle, nůžky, lepidlo 

v tyčince, lepidlo Herkules klasické i v tubě se špičkou, nůžky, 

10 kolíčků na prádlo, bodec či šídlo, 4x karton A4 nebo větší.  

Reliéfní přáníčka z papíru a lisovaných květin – Renata 

Bažantová. S sebou kladívkové čtvrtky nebo jiný nejlépe lesklý 

tvrdý papír, lepidlo Herkules, tužku, nůžky. Máte-li, tak ještě 

vylisované malinké rostlinky, kvítečka i tráva .  

Patchwork i ten strojový - Renata Bažantová. S sebou 

bavlněné látky, jehlu, nůžky, špendlíky, metr,  popisovací folii, 

pravítko, podložku, řezák, tužku či fix i na látku, vatelín, zip, 

dostatek strojových nití. Lze si vzít i šicí stroj. 

Květinové vazby – Helena Prošková. S využitím krásné 

krkonošské květeny a dovezených suchých přírodnin si vyrobíte pro 

potěšení dekorace do interiéru i exteriéru vašeho domova. S sebou 

zahradnické nůžky, nůžky na papír, vázací drát.  

Paspartování – Vilma Nasková. Klasické i netradiční pasparty, 

tvorba obrázků z přírodnin atd. S sebou malou grafiku nebo jiný 

obrázek, tužku, pravítko, řezák, nůžky. 

FIMO HMOTA- Andrea Janotová. Výroba drobných šperků 

(náušnic, náramků, korálků, broží). Veškeré pomůcky budou 

k zapůjčení v kurzu. Cena za materiál: Cernit 36,- Kč, Fimo 50,- Kč 

(dle spotřebovaného množství). 

Pravý smalt – Lenka Matoušková. Šperk nebo obrázek. S 

sebou odřezky měděného plechu , měděné výlisky, drátky. 

Ošatky ze slámy – Jaroslav Urík. S sebou nůž, pracovní oděv 

(zástěru). Cena za materiál na jednu ošatku je 60,- Kč 

 Frivolitky - Milena Tomková. Krajka z oblouků. S sebou 2 

frivolitkové člunky , 2 barvy perlovky, háček, jehlu, nůžky.  

 

 

 


