
 

 Vzdělávací spolek uměleckých řemesel, Holečkova 61, 150 00 PRAHA 5 
Vzdělávací zařízení s akreditovanými programy 

 

spojení: tel. 605443514, info@vsur.cz, www.vsur.cz, www.palickovani.cz.  
Do kurzů je nutné se přihlásit na výše uvedených emailech, telefonu nebo v kurzech. Pokud 

nebude kurz naplněn, bude zrušen (informace o zrušení naleznete na stránkách spolku). Zmeškané hodiny si mohou 
posluchači nahradit v jiných hodinách téhož pololetí! Platí se najednou při první lekci (cena je uvedena v záhlaví kurzu). 
Do kurzu můžete přijít i v průběhu pololetí. Při splnění osnov můžete získat osvědčení o jeho absolvování.  
Rekvalifikační kurzy máme vypsané pro obory: Ruční tkadlec/tkadlena, Dráteník/drátenice, Krajkářka 
KURZY PROBÍHAJÍ V UČEBNÁCH: Holečkova 61, Praha 5 

 

K A L E N D Á Ř  K U R Z Ů  N A  Š K O L N Í  R O K  2 0 1 7 / 2 0 1 8 – 2 . P O L O L E T Í  
 
 
A1– pátek: 2.2./23.2./16.3./18.5.2018 (cena každý kurz 1100,- Kč) 

15.00-17.30 Paličkování – základní  Domanjová 

17.30–20.00 Paličkování – perleťáci  Domanjová 

A2– pátek: 23.2./16.3./18.5./8.6.2018 (cena kurzu 1100,- Kč) 

17.30-20.00 Paličkování – Flanderská krajka Knap 

 
A1– sobota: 3.2./24.2./17.3./19.5.2018 (cena každý kurz 1100,- Kč) 

9.00 – 11.30 Paličkování – základní  Domanjová 

12.00–14.30 Paličkování – motýli  Domanjová 

15.00–17.30 Paličkování – květy a moře  Domanjová 

A2– sobota: 24.2./17.3./19.5./9.6.2018 (cena každý kurz 1100,- Kč) 

9.00 – 11.30 Výšivka – malba jehlou I. a II.část 
(pro začátečníky i pokročilé) 

Knap 

12.00–14.30 Háčkování – tuniské s barvou Knap 

15.00–17.30 Pletení – Andské I. a II.část 
(pro začátečníky i pokročilé) 

Knap 

 
A1– neděle: 4.2./25.2./18.3./20.5.2018 (cena kurzu 1320,-Kč) 

9.00–12.00 Paličkování – neděle s krajkou Domanjová 

A2– neděle: 4.2./25.2./18.3./20.5.2018 (cena kurzu 1320,- Kč) 

9.00-12.00 Tkaní - šikmé v oděvu Mašková 

 
B1 – pátek: 9.2./2.3./13.4./1.6.2018 (cena každý kurz 1100,-Kč) 

15.00-17.30 Paličkování – základní  Davidovičová 

17.30–20.00 Paličkování – drobné motivky Davidovičová 

 
B2 – pátek: 9.2./2.3./13.4./1.6.2018 (cena kurzu 1100,- Kč) 

15.00-17.30 Šitá krajka – oděvní doplněk Nasková 

B3 – pátek: 9.2./2.3./13.4./1.6.2018 (cena kurzu 1100,- Kč) 

16.00-18.30 Tisk a lept na látku Mašková 

 
B1– sobota: 10.2./3.3./14.4./2.6.2018 (cena každý kurz 1100,-Kč) 

9.00- 11.30 Paličkování a tkaní – další techniky Prošková 

12.00–14.30 Tkaní – základní  Mašková 

15.00–17.30 Tkaní s ažurou Mašková 

B2 – sobota: 10.2./3.3./14.4./2.6.2018 (cena každý kurz 1100,-Kč) 

9.00 – 11.30 Paličkování – základní  Davidovičová 

12.00-14.30 Paličkování – motivky, Tenerifa  Davidovičová 

B3 – sobota: 10.2./3.3. 2018 

10.00–15.00 Patchwork-ruční a strojový  
(cena kurzu 1100,- Kč) 

Bažantová 

15.30–18.00 Patchwork-klub(cena kurzu 550,-) Bažantová 

 
B1 – neděle: 11.2./4.3./15.4./3.6.2018 (cena kurzu1320,- Kč) 

9.00-12.00 Šití – oděv individuální Mašková 

B2 – neděle: 11.2./4.3./15.4./3.6.2018 (cena kurzu1320,- Kč) 

9.00 – 12.00 Paličkování – šály, šátky Davidovičová 

B3 – neděle: 11.2./4.3./15.4.2018 (cena 1 lekce 770,- Kč) 

9.00-16.00 Šití – textilní kabely a taštičky Bažantová 

 
C1 – pátek: 16.2./9.3./20.4./8.6.2018 (cena kurzu 1100,- Kč) 

15.00-17.30 Pasparta -  jednoduchá i složitá Nasková 

C2 – pátek: 16.2./9.3./20.4./8.6.2018 (cena kurzu 1100,- Kč) 

15.00-17.30 Tkaní - gobelín Vozková 

 
 
 
 
 

 
 
C1- sobota: 17.2./10.3./21.4./9.6.2018 (cena každý kurz 1100,- Kč) 

9.00 –11.30 Šitá krajka – základní  Kindlová 

12.00-14.30 Krosienky, šitá krajka  Kindlová 

15.00-17.30  Frivolitky Třešňáková 

C2- sobota: 17.2./10.3./21.4./9.6.2018 (cena každý kurz 1100,- Kč) 

9.00- 11.30 Drátování – základní a pokročilé Samohýlová 

12.00–14.30 Macrame(drhání) a čínské uzly  Samohýlová 

15.00–17.30 Tkaní na formě - zapiastky Samohýlová 

 
C1 -  neděle: 18.2./11.3./22.4.2018 (cena 1 lekce 660,-Kč) 

9.00-15.00 Košíky – pletení z proutí a orobince Samohýlová 

C2 -  neděle: 18.2./11.3./22.4.2018 (cena 1 lekce 660,-Kč) 

9.00 –15.00 Smalt – drobné šperky a předměty Matoušková 

    
Jednorázové kurzy 

17.-18.2.(so9-17a ne9-12) Lístkovina, větvičky a 
jiné mouchy (cena kurzu 1210,-Kč) 

Domanjová 

24.2. (9-17) Kraslice tradiční (cena 880,- Kč) Samohýlová 

17.3. (9-14) Květinové jarní vazby (cena 550,-Kč) Prošková H. 

21.4.  (9-17) Pletení z pedigu (cena 880,-Kč)   Janotová 

8.6. Zkoušky rekvalifikačních kurzů  
 
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,-  

Klub – pondělní: od 5.2.2018  

13.30-15.30 Paličkování – zákl. + motivky  Davidovičová 

15.30-17.30 Paličkování – zákl. + motivky  Davidovičová 

Klub - úterní: od 6.2.2018  

14.00-16.00  Textil kreativní Mašková 

Klub – čtvrteční: od 8.2.2018  

11.00–13.00 Paličkování - základní  Domanjová 

13.00–15.00 Paličkování - základní  Domanjová 

 
11.-12.5.2018 Jarní krajkářské trhy, Praha 1, ZŠ nám.Curierových 
19.5.2018        Pavlačová přehlídka, Praha 5, Holečkova 61 
1.-5.8.2018      Tvořivý týden, Praha 5, Holečkova 61 
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 
16.-21.7. 2018 a 23.-28.7.2018 Desatero řemesel  
23.-25.3. 2018 Kraslice, jarní vazby 
13.-15.4. 2018 Vosková batika, květinové vazby do koulí 
27.-29.4. 2018 Paličkování a tenerifa, květinové vazby 
25.-27.5. 2018 Barvení přírodninami, květinové vazby do skla 
 
Vlídná dílna u Úhonic Daniely Peterové. Info: www.vlidnadilna.cz 
28.4.-2.5. 2018 Porcelán v paličkované krajce s Ivanou Domanjovou. 

5.-8.5. 2018      Botky vlastnoručně ušité. 

25.- 27.5. 2018 Řezbování. Klasická dřevořezba s Mirkou Řezníkovou. 

11.-16.6. 2018  Plstění.   

2.-7.7. 2018      Textilní variace. Lept, tisk a batika. 

9.-14.7. 2018    Tajná zahrada. Prostor pro vaše nápady. 

13.-18.8. 2018  Dřevo na všechny způsoby.  

21.-25.8. 2018  Řezbování. Klasická dřevořezba s Mirkou Řezníkovou. 

28.-30.9. 2018  Kostěný šperk. 

  
 
 
 
 

 

 

mailto:info@vsur.cz
http://www.vsur.cz/
http://www.palickovani.cz,-/
http://www.vsur.cz/
http://www.vlidnadilna.cz/


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.  
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 – tuniské a barva. Zajímavá a hravá technika háčkování, která 
vás nadchne a pomůže vytvořit nádherné doplňky i oblečení. Naučíte se 
základní principy tuniského háčkování s mnoha zajímavými zlepšeními 
techniky. Přidáme barvu, naučíme se tvarovat. Uháčkujeme si čepici, šálu, 
vestu bez rukávů. S sebou dlouhý háček pro tuniské háčkování, klubko příze, 
poznámkový blok, psací potřeby a chuť se naučit nové postupy. 
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. Šití, barvení, tkaní a další tvoření oděvů, 
doplňků, drobných předmětů podle dohody. S sebou šicí a psací potřeby. 
Košíky – proutí a orobinec. Naučíte se plést z vrbového proutí a z orobince 
malé košíčky či jiné nádoby. Na 1 hodinu si přineste vrbové proutí (materiál 
bude k dispozici i v kurzu), zahradnické nůžky, kleště, provázek. 
Kraslice. Jednorázový kurz, při kterém si ozdobíte vejce tradičními 
technikami (voskové, škrábané, slámové). S sebou 5 výdumků vajec. Ostatní 
materiál bude k dispozici v kurzu. 
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 květinových aranžmá. S sebou 
nůžky zahradnické, tenký drát, lepící pistoli, máte-li. Za materiál se připlácí.  
Macrame a čínské uzly. Pokračování kurzu z minulého pololetí, ale může 
přijít i začátečník. Vyrobíte si textilní bižutérii, přívěsky ke klíčům, 
zdrhovadlům, taštičkám. S sebou nůžky, špendlíky, různé zbytkové příze, 
šňůrky, provázky (budou k dispozici i přímo v kurzu). 
Paličkování a tkaní – další techniky. Řešení složitých úkolů 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 – Flanderská krajka. Úvodní kurz do krásné tradiční 
paličkované krajky, jež je stále oblíbena u mnoha krajkářek. Naučíte se 
nakreslit a upaličkovat základní půdici, vypaličkovat do půdice motivy, 
přepaličkovat tradiční krajkový vzor. S sebou 15 párů namotaných paliček 
bílou tenkou nití, bílou mulinku, potřeby pro paličkování, tvrdší čtvrtku, 
pauzovací papír, tužku HB nebo 2B, gumu, tenké barevné fixy. 
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 – motýli. Vytvoříme závěsné dekorace s jarní tématikou. Na 
první hodinu tempery, štětec, čtvrtky, pauzák, fixu. Paličkovací potřeby, lny a 
bavlny Barkonie v barevné škále, gympu. 
Paličkování – neděle s krajkou. Nedělní paličkovací klub. Paličkování 
z přinesených podvinků, výuka základních i náročných vzorů.  S sebou 
paličkovací potřeby a materiály k výrobě krajek. 
Paličkování – květy a moře. Vytvoření prostorových kompozic s květy, které 
doplní stánek ČR při kongresu OIDFA v Holandsku. Na první hodinu potřeby 
na vytvoření návrhu a podvinku.  
Paličkování - lístkovina, větvičky a jiné mouchy. Jednorázový kurz. Různé 
podoby krásného, i když obtížného vzoru. Na výuku paličkovací potřeby, 15 
párů paliček, různobarevné perlovky, zápisník na poznámky. 
Paličkování – perleťáci.Vytvoříme šperky, které dozdobí perleťové knoflíky. 
Na první hodinu potřeby na paličkování, tenčí materiál-bavlna 30, len 50, 
dvoudírkové perleťové knoflíčky, kreslící potřeby na vytvoření podvinku.   
Paličkování – šály, šátky. Pokračování kurzu z 1. pololetí, ale můžete přijít a 
začít. Upaličkujete si šály různých tvarů (přetočené, trojúhelníkové). S sebou 
silnější materiál např. vlna, buret, hedvábí na šálu, cca 20 párů paliček a 
ostatní pomůcky na paličkování, pomůcky na kreslení. Budeme paličkovat 
páskovou nebo volnou krajku. 
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. Kurz je rozdělen do 2 lekcí po 5 
hodinách (je to vhodnější pro vaše tvoření). Naučíte se různé základní či 
pokročilé patchworkové techniky. 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 – klub. Přijďte se poradit a ušít si, co potřebujete. S sebou 
potřeby na patchwork. 
Pletení – Andské pletení I. a II. část. Tento kurz prohlubuje znalosti 
z minulého pololetí. Budeme plést náročnější vzory, s více barvami a tenčí 
přízí. Vítáni jsou také začátečníci. Naučíte se plést zcela jinak, než jste zvyklí. 
Od nahazování, držení příze, vyrobíte si krásnou, hřejivou, barevnou čepici. 
Tato technika vás posune o mnoho zajímavých znalostí v pletení dopředu. 
S sebou pestrobarevné zbytky přízí stejné síly, jehlice – kruhové, sady jehlic 
s oboustrannou špičkou, pastelky, čtverečkový papír, psací potřeby, blok na 
poznámky. 
Pletení z pedigu. Jednorázový kurz. Naučíte se několik technik pletení 
z pedigu. Vytvoříte drobné košíčky, podnosy či jiné předměty. S sebou pedig 
(bude k zakoupení i přímo v kurzu), nůžky, kleště. 
Smalt – email. Pravý, v peci vypalovaný. Vytvoříte smaltované drobnosti. 
Kurz je určen pro začátečníky i pokročilé. Materiál k dispozici v kurzu. 

Šitá krajka – oděvní doplněk. Vytvoříte si vlastní návrh a ten zpracujete 

volnou technikou šité krajky. Možné kombinace šité krajky s kůží, hedvábím 
či jiným textilem. 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.  
Šití – oděv individuální. Tvorba vlastního oděvu ve spolupráci s lektorkou- 
příprava střihu, postup šití, zkoušení a úpravy. S sebou návrh, látku, střihový 
papír, nůžky, psací a šicí potřeby. 
Šití – textilní kabelky. Každou neděli si ušijete jednu tašku,kabelku či 
kosmetickou taštičku, včetně vsazení zipu, vypodšívkování a kompletního 
začištění. Naučíte se ušít tašku tak, aby byla ze všech stran začištěná. 
Na první lekci: nekonečný zip v barvě hodící se ke zvolené látce, několik 
jezdců, látku na tašku, /může být i ušitý patchwork/, nejlépe již podloženou 
vatelínem a proquiltovanou, látku na podšívku, šicí stroj a šicí pomůcky/stroj 
je možné i zapůjčit/- Můžete si přinést místo látky i třeba staré džíny. V úvodu 
našich stránek (www.vsur.cz) ve foto mozaice (Patchwork) najdete pár 
nápadů. 
Tisk a lept na textil. Vytvoříte si šablony a razítka. Na1.lekci potřebujete 
psací potřeby, ostré malé nůžky. V dalších lekcích již budeme zdobit látky, 
trika, tašky apod.  
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 – gobelín. Jeden z typů ručního tkaní na rámu. Nejprve si nakreslíte 
návrh, který budete následně tkát. Na 1 lekci potřebujete pouze psací potřeby 
včetně pastelek.   
Tkaní – šikmé v oděvu. Jde o tkaní na speciálním rámečku (bude 
k zakoupení v kurzu). Vytvoříte jednotlivé tkané díly, naučíte se je sešívat a 
sestavit si oděv nebo bytový doplněk. S sebou různé druhy vlněných přízí 
(melíry i jednobarevné), silnější háček, jehla na šití vlny.  
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. 
Tkaní na formě – zapiastky. Jde o předtkalcovskou techniku. Naučíte se 
základní vzory a utkáte na formě (budou k zapůjčení i v kurzu) rukavice nebo 
bačkory. S sebou 2 středně silné příze, nůžky, psací potřeby. 
Tkaní s ažurou. Další druh tkaní. Pro tkaní použijeme karton, rám, ale i 
tkalcovský stav. S sebou středně silná pevnější jednobarevná příze (není 
nutná vlna, cosi jako silnější akryl), kovovou tkací jehlu (k dispozici i v kurzu), 
nůžky, čtverečkový papír, psací potřeby. 
Výšivka – malba jehlou I. a II.část. Že malovat se dá i jehlou a nití vás 
přesvědčí kurz, jenž je zaměřen na zvládnutí této techniky. Začátečníci se 
seznámí se základy výšivky a pokročilí si prohloubí a zdokonalí již naučené 
dovednosti. S sebou jemné, bílé nebo krémové bavlněné plátno, mnoho 
různých barev mulinky, jemné jehly s ostrou špičkou č. 9, zbytky bavlněné 
látky, šicí nitě PES v bílé barvě, náprstek, pastelky, psací potřeby a blok na 
kreslení. 
 
 

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). 
 
V případě potřeby je možné přespat na lehátku v učebně (1 noc 60,- Kč).  
Je nutné se předem domluvit. 
 


