Vzdělávací spolek uměleckých řemesel, Holečkova 61, 150 00 PRAHA 5
Vzdělávací zařízení s akreditovanými programy
spojení: tel. 605443514, info@vsur.cz, info@palickovani.cz, www.vsur.cz, www.palickovani.cz
Výuka v ulici Holečkova 61, Praha 5. Do kurzů se lze přihlásit na výše uvedených emailech, telefonu nebo
v kurzech. Zmeškané hodiny si mohou posluchači nahradit v jiných hodinách téhož pololetí! Při splnění osnov můžete
získat osvědčení o absolvování kurzu. Přespání na lehátku v učebně, noc/60,- Kč, nutno objednat na čísle 605443514.
Rekvalifikační kurzy máme vypsané pro obory: Ruční krajkář/ka se zaměřením na krajku paličkovanou, Ruční
krajkář/ka se zaměřením na krajku šitou, Ruční tkadlec/tkadlena, Dráteník/drátenice, Zpracovatel textilií. Tyto kurzy a
podmínky absolvování je nutné projednat individuálně.
Každý kurz má 4 lekce (termíny jsou uvedeny v záhlaví tabulek). Každá lekce trvá 2,5 hod. (pá a so), nebo 3 hod. (ne). Celý kurz se platí při první lekci.
4x2,5 za 1050,- Kč nebo 4x3 za 1260,- Kč. Pokud se zúčastníte jen některé lekce, je cena 1 hod. kurzu 110,- Kč.
U jednorázových tematických kurzů je cena 1 hod. 110,- Kč.

KALENDÁŘ KURZŮ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017–
2.POLOLETÍ
A1– pátek: 3.2./24.2./17.3./26.5.2017
15.00–17.30 Paličkování – základní
17.30–20.00 Paličkování – krajka a kůže
A3– pátek: 3.2./24.2./17.3./26.5.2017
16.00-18.30 Tkaní na kartonu
A1 – sobota: 4.2./25.2./18.3./27.5.2017
9.00 – 11.30 Paličkování – základní
12.00–14.30 Paličkování – jaro s krajkou
15.00–17.30 Paličkování – vesty,plédy s krajkou
A2 – sobota: 4.2./25.2./18.3./27.5.2017
12.00–14.30 Patchwork- základní:ruční, strojový
15.00–17.30 Patchworkové drobné dárečky
A3 – sobota: 4.2./25.2./18.3./27.5.2017
9.00 –11.30 Výšivka – začínáme s výšivkou
12.00–14.30 Háčkování - Irská krajka II.
15.00–17.30 Pletení - Severská zima II.
A1 – neděle: 5.2./26.2./19.3./28.5.2017
9.00 – 12.00 Paličkování - neděle s krajkou
A2– neděle: 5.2./26.2./19.3./28.5.2017
9.00–12.00 Oděv – kreativní šití
B1 – pátek: 10.2./3.3./24.3./2.6.2017
15.00-17.30 Paličkování – základní
17.30–20.00 Paličkování – drobné motivky
B2 – pátek: 10.2./3.3./24.3./2.6.2017
15.00-17.30 Šitá krajka – kombinace s foto
B1 – sobota: 11.2./4.3./25.3./3.6.2017
9.00 – 11.30 Paličkování – základní
12.00–14.30 Paličkování,drhání a tenerifa
B2 – sobota: 11.2./4.3./25.3./3.6.2017
9.00 –11.30 Drátování- začátečníci a pokročilí
12.00–14.30 Zvykosloví jarního období
B1 – neděle: 12.2./5.3./26.3./4.6.2017
9.00-12.00
Paličkování – techniky s drátem
B2 – neděle: 12.2./5.3./26.3.2017
9.00-12.00
Košíkářství – proutí a orobinec
B3 – neděle: 12.2./26.3./4.6.2017
9.00 –15.00 Smalt
C1 – pátek: 17.2./17.3./7.4./19.5.2017
15.00-17.30 Pasparta - jednoduchá i složitá
C2 – pátek: 17.2./10.3./7.4.2017
15.00-19.00 Pletení z papíru – kabela z ruliček
C1 - sobota: 18.2./11.3./8.4./10.6.2017
9.00 –11.30 Šitá krajka – základní
12.00-14.30 Krosienky, šitá krajka
15.00-17.30 Frivolitky

Domanjová
Domanjová
Mašková
Domanjová
Domanjová
Domanjová
Bažantová
Bažantová
Knap
Knap
Knap
Domanjová
Mašková
Davidovičová
Davidovičová
Nasková
Davidovičová
Davidovičová
Samohýlová
Samohýlová
Davidovičová
Samohýlová
Matoušková
Nasková
Hlavačková
Kindlová
Kindlová
Třešňáková

C2 - sobota: 18.2./11.3./8.4./10.6.2017
9.00- 11.30 Paličkování a tkaní – další techniky
12.00–14.30 Tkaní – základní

Prošková
Mašková

C2 - neděle: 19.2./12.3./9.4./11.6.2017
9.00 –12.00 Oděv – individuální šití

Mašková

Jednorázové tematické kurzy
11.2. (so 9-17) Síťování – začátky a síťovka
18.-19.2. (so 9-17, ne 9-12)
Paličkování-začátky a konce
4.3. (so 9-17)
Drátování – jarní zdobení
11.-12.3. (so 9-17,ne 9-12)
Kostěný šperk s textilem
12.3. (ne 9-12)
Historie krajkářství
25.3. (so 9-17)
Pedig – drobné předměty
8.4. (so 9-14)
Květinové velikonoční vazby
11.6.
Zkoušky rekvalifikačních kurzů
(je nutné se předem písemně přihlásit)

Vozková
Domanjová
Mašková M.
Peterová
Kindlová
Janotová
Prošková H.
Kindlová
Samohýlová

Klub – pondělní: od 6.2.2017
13.30-15.30 Paličkování – zákl. + motivky 1*
15.30-17.30 Paličkování – zákl. + motivky 1*

Davidovičová
Davidovičová

Klub - úterní: od 7.2.2017
14.00-16.00 Textil kreativní

Mašková

Klub – čtvrteční: od 9.2.2017
11.00–13.00 Paličkování základní 1*
13.00–15.00 Paličkování základní 1*

Domanjová
Domanjová

Kluby mají 10 lekcí (každý týden 1 lekce, ale není to pravidlo, konání kurzu
si můžete ověřit telefonicky). Platba celého kurzu při 1. lekci: celkem 1600,-

Jarní krajkářské trhy, ZŠ nám.Curierových, Praha,12.-13.5.2017
Pavlačová přehlídka, Holečkova 61, Praha, 20.5.2017
Desatero řemesel, Poniklá, 17.-22.7.2017 a 24.-29.7.2017
Tvořivý týden, Praha, 2.-6.8.2017
Další akce VSUŘ najdete na www.vsur.cz
VSUŘ vám nabízí volná místa v kurzech svých lektorek:
Ateliér Poniklá Heleny Proškové. Info:www.palickovani.cz
1.-2.4.2017 Květinové velikonoční vazby a kraslice
19.-21.5.2017 Květinové vazby a čínská malba
Dílna u Úhonic Daniely Peterové. Info: www.vlidnadilna.cz
6.-8.5.2017 Taškařice. Patchwork a kůže s R.Bažantovou.
19.-21.5.2017 Dřevo a kámen. Šperky s M.Řezníkovou.
22.-27.5.2017 Papírová kouzla. Tisk, řezací plotr, koláže.
3.-8.7.2017 Ušlechtilá hlína. Šamot, porcelán,zdobení zlatem.
9.-14.7.2017 Letní škola šperku. Sklo, kov, dřevo, kost, textil.
14.-19.8.2017 Řezbování. Klasická dřevořezba s M.Řezníkovou.
21.-26.8.2017 Každá jsme originál. Lept,tisk,batika s D.Maškovou

Více o vypsaných kurzech – dle abecedy
Drátování. Začátečníci se naučí základní drátenické postupy ze slabších
drátů, pokročilí postupy ze silných drátů a vlastní návrhy. S sebou štípací
kleště, tenčí drát 0,5 - 0,8 mm, silnější drát 1 a více mm. K dispozici i v kurzu.
Drátování – jarní zdobení. Jednorázový kurz, při kterém si ozdobíte drátem
kraslice, vytvoříte jednoduché kytičky či šperk. S sebou štípací a ploché
kleště, tenčí drát 0,3-0,6 mm. Materiál bude k dispozici i v kurzu.
Drhání. Různými typy uzlů se vytvoří krajková textilie nebo ozdoba. S sebou
silnější pevná příze, provázek, špendlíky, nůžky.
Frivolitky. Základní i složité vzory frivolitkové krajky. V kombinaci s korálky
si můžete vytvořit různé šperky. S sebou člunky, nitě, korálky, háček, nůžky.
K dispozici i v kurzu.
Háčkování – Irská háčkovaná krajka. Navazující kurz. Naučíte se nové
vzory a půdice. Volné přiháčkování motivů a seskupování podle fantasie do
větších dílů. S sebou háčkovací příze kordonet různých sil (č. 80,60,50,30),
háčky odpovídající materiálu (0,5/0,6/1/1,25). Psací potřeby, barevné tužky,
čtverečkovaný papír.
Historie krajkářství. Přednáška o historii a současnosti tohoto řemesla.
Klub – čtvrteční paličkování. Výuka základních i složitých vzorů,
paličkování krajek z přinesených předloh. Řešení složitějších úkolů z
rekvalifikace v oboru Paličkovaná krajka. S sebou potřeby na paličkování.
Klub – pondělní paličkování. Výuka základních vzorů i složitých vzorů,
paličkování krajek z přinesených předloh. Poradíme se začínáním a
ukončováním krajek. Řešení složitějších úkolů z rekvalifikace v oboru
Paličkovaná krajka. S sebou pomůcky na paličkování.
Klub – úterní kreativní textil. Pomocí šití a malování budete vytvářet různé
textilní doplňky a textil do bytu. S sebou šicí a psací potřeby.
Kostěný šperk s textilem. Jednorázový kurz. Naučíte se přetvořit obyčejné
kosti v originální a velmi osobní špek či talisman. S sebou zbytky textilu, plsti,
kůže, korálky a podobně. Jehly, nitě, nůžky.
Košíkářství. Naučíte se používat přírodní materiály, především vrbové proutí
a orobinec při výrobě menších výrobků dle vlastních návrhů. Na 1 hodinu si
přineste vrbové proutí (materiál bude k dispozici i v kurzu), zahradnické
nůžky, kleště, provázek.
Krosienky. Pletení na rámu z vlny a bavlny jen rukama. S sebou cca 600 g
vlny nebo bavlny ve dvou barvách, nůžky, silnější háček. Rámy a další
materiál k dispozici v kurzu. V kurzu probíhá současně i výuka Šité krajky.
Květinové vazby. Jednorázový kurz. Vazby květin, tentokráte na čas
velikonoční. S sebou nůžky zahradnické, tenký drát, lepící pistoli, máte-li. Za
materiál se připlácí.
Oděv – kreativní šití. Pokračování ve výuce techniky žinilky (jde o strojové
šití třepivých látek). Ušijeme oděv kombinovaný touto technikou a
jednoduchou látkou. S sebou 5 třepivých látek (nemusí být jedné kvality)
velikosti A4, strojové nitě jedné barvy, šicí a psací potřeby.
Oděv – individuální šití. Tvorba vlastního oděvu ve spolupráci s lektorkoupříprava střihu, postup šití, zkoušení a úpravy. S sebou návrh, látku, střihový
papír, nůžky, psací a šicí potřeby.
Paličkování a tkaní – další techniky. Řešení složitých úkolů k rekvalifikaci
z oboru paličkování a tkaní. Stále nové technické finty a vzory. Hlavním
tématem je navrhování a vlastní tvorba. Tvorba nového sešitu vzorů.
S sebou potřeby na paličkování a kreslicí potřeby. Na tkaní čtverečkový
papír, červený a černý fix, barevné zbytky vlny, kovové tkací jehly, vidličku.
Paličkování – drobné motivky. Tvorba krajky z přinesených předloh.
Řešení složitějších úkolů z rekvalifikace v oboru Paličkovaná krajka. Nové
návrhy podle potřeb posluchaček. S sebou potřeby na paličkování.
Paličkování – jaro s krajkou. Vytvoříme závěsné dekorace s jarní
tématikou. Na první hodinu si přineste paličkovací potřeby, lny a bavlny
Barkonie, vypichovátko a ruční papír.
Paličkování – krajka a kůže. Společně vytvoříme šperky, náhrdelníky a
malé kabelky z kůže a paličkovaných fragmentů. Na první hodinu zbytky
kůží, paličkovací pomůcky, vypichovátko nebo silnou šicí jehlu. Dál kreslící
potřeby, čtvrtky a nůžky na papír na přípravu modelů, izolepu.
Paličkování – neděle s krajkou. Nedělní paličkovací klub. Paličkování
z přinesených podvinků, výuka základních i náročných vzorů. Řešení
složitějších úkolů z rekvalifikace v oboru Paličkovaná krajka. S sebou
paličkovací potřeby a materiály k výrobě krajek.
Paličkování – techniky z drátu. Upaličkujete si brož, květ nebo obrázek
z drátu. S sebou pomůcky na kreslení a paličkování. Drát síly 0,3 mm.
Paličkování – vesty a plédy s krajkou. Pokračovací kurz, ale můžete přijít i
když jste neabsolvovali první část v min.pololetí. Základní geometrické
háčkované nebo pletené díly, vše doplněné a propojené paličkováním. Na
první hodinu kreslící pomůcky, dostatečně velký papír na střih.
Paličkování – začátky a konce. Jednorázový kurz. Různé způsoby začínání
a končení krajek, klasické postupy i zajímavé finesy. Na výuku paličkovací
potřeby, 15 párů paliček, perlovka, sešit na poznámky.
Paličkování – základní. Vzorníky technik a menší jednoduché práce.
Řešení složitějších úkolů z rekvalifikace v oboru Paličkovaná krajka. S sebou
herduli, paličky, průsvitný a tvrdý papír, špendlíky, perlovku a nůžky.
Pomůcky a materiál k zakoupení v kurzu.

Pasparta – jednoduchá i složitá. Jak skvěle zdůrazní pasparta jakékoli
dílo. Naučíte se zapaspartovat fotografii, krajku či předmět 3D.S sebou
tužku, pravítko, nůžky, lepidlo.
Patchwork – základní ruční a strojový. V každé lekci se naučíte jednu ze
základních či pokročilých patchworkových technik. S sebou různé látky,
strojové nitě, ostré nůžky, řezák a klasické pomůcky na šití. Strojové jehly i
v případě, že si stroj budete půjčovat. Šicí stroj – máte-li, jinak zapůjčíme.
Patchwork – drobné dárečky. Vytvoříte různé drobnosti vhodné jako dárky
či jen tak pro potěšení. Rychlé taštičky, pouzdra na kapesníčky, jehelníčky,
dekorace do bytu. S sebou potřeby na patchwork( viz.Patchwork základní).
Pedig – drobné předměty. Jednorázový kurz, při kterém se naučíte a uplete
jednoduchou misku či jiný drobný předmět z přírodního i barveného pedigu.
S sebou štípací kleště, provázek, pedig (pokud nemáte, bude k dispozici
k zakoupení v kurzu).
Pletení – Severská zima II. Pro velký zájem otevíráme navazující kurz.
Naučíte se techniku Twined Knitting, pletení více barvami najednou, různá
dekorační řešení pleteného modelu. Pletení, které je spojeno se zeměmi,
kde je po většinu roku zima - Norsko, Švédsko, Finsko a kde se plete jinak,
než jsme zvyklí u nás. S sebou si přineste vlněnou přízi v různých barvách
střední či slabší síly. Tzv. ponožkové jehlice s oboustrannou špičkou,
kruhové jehlice, 60 a 100cm dlouhé. Psací potřeby, čtverečkovaný papír,
blok, barevné tužky.
Pletení z papíru – kabela z ruliček. Ač to tak nevypadá, můžete v tašce
z papíru odnést i nákup. Naučíte se vyrábět ruličky, různé druhy pletení.
S sebou papírové ruličky (k dispozici i v kurzu), lepidlo Herkules, nůžky.
Síťování – Jednorázový kurz, při kterém se naučíte základní uzel i složitější
techniky. Vytvoříte si vlastní síťovku. S sebou síťovací jehlu ( je k zakoupení i
v kurzu), středně silnou bavlnu nebo vlnu.
Smalt – email. Pravý, v peci vypalovaný. Vytvoříte smaltované drobnosti.
Kurz je určen pro začátečníky i pokročilé. Materiál k dispozici v kurzu.
Šitá krajka – kombinace s fotografií. Spojením fotografie ((budou
k dispozici v kurzu na výběr)a šité krajky vytvoříte obraz. S sebou potřeby na
šitou krajku, psací a kreslicí potřeby.
Šitá krajka – základní. Příprava podkladů, kreslení návrhů jednoduchých i
složitých a jejich šití. S sebou nůžky, jehly, pravítko, plátno (50 x 50 cm),
perlovky a mulinky.
Tisk a lept na textil. Vytvoříte si vlastní tiskátka, předlohy pro lept. Pro
zdobení můžeme využít stará trika, látku, tašky apod. S sebou bílé plátno,
psací potřeby, malé ostré nůžky.
Tenerifa – sluníčková krajka. Krajku zhotovíme pomocí šablony pouze
jehlou a bavlnkou. Může se použít jako vsadka nebo vánoční ozdoba.
S sebou karton vel.A4, barevné perlovky, bavlnky, příslušná síla jehly.
Tkaní – na kartonu. Pokračování tkaní s papírem, ale i další typy tohoto
tkaní. Tkaní přímo do tvaru konečného výrobku. Využití netradičních
materiálů, včetně papírových provázků. S sebou barevné zbytky přízí,
kovové tkací a šicí jehly, vidličku, nůžky, psací potřeby.
Tkaní – základní. Základní vzorníky a způsoby tkaní. S sebou čtverečkový
papír, červený a černý fix, barevné zbytky vlny, kovové tkací jehly, vidličku,
nůžky, psací potřeby.
Výšivka – začínáme. Tento kurz je určen všem, kteří se chtějí naučit
základy i nové finty ve výšivce. Zjistíte, že kombinací základních a složitých
stehů se dají vytvořit překrásné motivy. Stačí jen trochu fantazie. S sebou
bílou panamu (cca O,5m vyprané látky), vyšívací bavlnky - různé barvy,
odpovídající jehly s tupou i ostrou špičkou, šicí nit, psací potřeby, blok na
poznámky, barevné tužky. Materiál bude k dispozici i v kurzu.
Zvykosloví jarního období. 1. část dvousemestrálního kurzu. Každá lekce
je aktuálně zaměřena na lidové zvyky a slavnosti příslušného období, s
výrobou charakteristického předmětu, z těsta, slámy, šustí, a kraslic. Při
první lekci výrobek z kukuřičného šustí; s sebou kukuřičné šustí (popř. k
dispozici v kurzu), nůžky, nit, vatu, drát, kleště.
Přihlaste se na info@vsur.cz, přímo v kurzech nebo telefonicky
(tel. 605443514) a přijďte.
Nepotvrzujeme přijetí. Můžete přijít i jen na 1 lekci (po tel. domluvě).

