
 

 
 

 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.  
Kurz se platí najednou při první lekci (cena je uvedena v záhlaví kurzu). Pokud nebude kurz naplněn, bude zrušen 
(informace o zrušení naleznete na stránkách spolku). Zmeškané hodiny si mohou posluchači nahradit v jiných 
hodinách téhož pololetí! Do kurzu můžete přijít i v průběhu pololetí. Při splnění osnov můžete získat osvědčení o jeho 
absolvování. Informace o rekvalifikačních kurzech naleznete na našich stránkách. 
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 8 / 2 0 1 9 – 2 . P O L O L E T Í  

 
sobota:2.2./2.3./30.3./25.5.2019                        (cena kurzu 1100,-) 

9.00- 11.30 Paličkování a tkaní – další techniky Prošková 

 
sobota:2.2./2.3./30.3./25.5.2019          (cena každého kurzu 1100,-) 

12.00–14.30 Tkaní na rámu – další techniky Mašková 

15.00–17.30 Tkaní – základní Mašková 

neděle: 3.2./3.3./31.3./26.5.2019                      (cena kurzu 1320,-) 

9.00-12.00 Šití – oděv podle vlastního návrhu Mašková 

 
sobota: 2.2./23.3./27.4./8.6.2019          (cena každého kurzu 1100,-) 

9.00- 11.30 Patchwork-  základní a strojový Bažantová 

12.00–14.30 Patchwork-  základní a strojový Bažantová 

sobota: 2.2./23.3./27.4./8.6.2019              (cena jedné lekce 660,-) 
9.00-15.00 Šití – kabely a taštičky Bažantová 

 
pátek: 8.2./8.3./5.4./10.5.2019                           (cena kurzu 1100,-) 

15.00-17.30 Šitá krajka – volná tvorba Nasková 

 
pátek: 8.2./1.3./22.3./12.4.2019           (cena každého kurzu 1100,-) 

15.00-17.30 Paličkování – základní  Davidovičová 

17.30–20.00 Paličkování – drobné motivky Davidovičová 

sobota: 9.2./2.3./23.3./13.4.2019         (cena každého kurzu 1100,-) 

9.00 – 11.30 Paličkování – základní  Davidovičová 

neděle: 10.2./3.3./24.3./14.4.2019            (cena kurzu 1320,-) 

9.00–12.00 Paličkování – karnevalové masky Davidovičová 

 
 
pátek: 15.2./15.3./12.4./24.5.2019      (cena každého kurzu 1100,-) 

15.00-17.30 Paličkování – základní  Domanjová 

17.30–20.00 Paličkování – vsadky a aplikace Domanjová 

sobota: 16.2./16.3./13.4./25.5.2019     (cena každého kurzu 1100,-)         

9.00 – 11.30 Paličkování – základní  Domanjová 

12.00–14.30 Paličkování – secesní šperk Domanjová 

15.00–17.30 Paličkování – secesní okna  Domanjová 

neděle: 17.2./17.3./14.4./26.5.2019                   (cena kurzu 1320,-) 

9.00–12.00 Paličkování – neděle s krajkou Domanjová 

 
neděle:17.2./17.3./14.4./12.5.2019              (cena jedné lekce 660,-) 

9.00 –15.00 Smalt – drobné šperky a předměty Matoušková 

 
sobota: 16.2./9.3./6.4./11.5.2019       (cena každého kurzu 1100,-)       

9.00 –11.30 Šitá krajka – základní  Kindlová 

12.00-14.30 Krosienky, šitá krajka  Kindlová 

 
sobota:16.2./9.3./6.4./11.5.2019                       (cena kurzu 1100,-) 

9.00- 11.30 Frivolitky Vojtěchová 

 
pátek: 22.2./22.3./26.4./24.5.2019                   (cena kurzu 1100,-)                                         

15.00-17.30 Pasparta -  jednoduchá i složitá Nasková 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
pátek: 22.2./22.3./26.4./24.5.2019                    (cena kurzu 1100,-) 

17.30-20.00 Paličkování – Flanderská krajka III. Knap 

sobota: 23.2./23.3./27.4./25.5.2019     (cena každého kurzu 1100,-) 

9.00- 11.30 Výšivka – vyšij si svůj monogram Knap 

12.00–14.30 Háčkování – tuniské (další vzory) Knap 

15.00–17.30 Pletení –začátky a ukončení Knap 

 
sobota: 23.2./30.3./27.4./8.6.2019      (cena každého kurzu 1100,-)       

9.00- 11.30 Drátování – základní a pokročilé Samohýlová 

12.00–14.30 Smyčkování - nalbinding Samohýlová 

15.00–17.30 Kůže – ozdobné pytlíčky a taštičky  Samohýlová 

neděle: 24.2./31.3./28.4./9.6.2019            (cena jedné  lekce 660,-) 

9.00-15.00 Košíky – z proutí,pedigu a orobince Samohýlová 

 
neděle: 24.2./24.3./28.4./26.5.2019                   (cena kurzu 1320,-) 

9.00-12.00 Šití – výuka šití částí oděvu Mašková 

 
Jednorázové kurzy 

9.2.2019 (so 9-17)  cena kurzu 880,- 
Síťování – síťovky, šály 

Vozková 

9.-10.3.20 19(so 9-17,ne 9-12) cena kurzu 1210,- 
Paličkování – začátky a konce v krajce 

Domanjová 

6.-7.4.2019(so 9-17,ne 9-12) cena kurzu 1210,- 
Paličkování – ruská krajka 

Špundová 

13.4.2019(so 9-14) cena kurzu 550,-  
Květinové vazby-velikonoční 

Prošková H. 

11.5.2019(so 9-17)  cena kurzu 880,- 
Batika – textil na jaro 

Mašková 

 
Kluby mají 10 lekcí (každý týden jedna lekce, ale není to pravidlo).Konání 
kurzu si můžete ověřit telefonicky). Platba celého kurzu při první lekci 1600,-  

Klub – pondělní: od 4.2.2019 

13.30-15.30 Paličkování – zákl. + motivky  Davidovičová 

15.30-17.30 Paličkování – zákl. + motivky  Davidovičová 

Klub - úterní: od 5.2.2019  

14.00-16.00  Textil kreativní Mašková 

Klub – čtvrteční: od 7.2.2019  

11.00–13.00 Paličkování - základní  Domanjová 

13.00–15.00 Paličkování - základní  Domanjová 

 
4.5.2019  Pavlačová přehlídka, Praha 5, Holečkova 61  
17.-18.5.2019 Jarní krajkářské trhy, Praha 1, ZŠ nám.Curierových 
31.7.-4.8.2019 Tvořivý týden ( kurz VSUŘ), 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, www.palickovani.cz 
23.-24.3.Velikonoční květinová vazba a zdobení kraslic 
25.-26.5.Ošatky, šustí a sláma 
22.-23.6. Paličkovaná a kreslená čínská tušová malba 
15.-20.7. 2019 a 22.-27.7.2019 Desatero řemesel v Poniklé 
Vlídná dílna Daniely Peterové, www.vlidnadilna.cz 
8.-11.5. Botky. Ručně s láskou ušité, kožené a funkční. 
17.-19.5. Řezbování. Klasická dřevořezba. S Mirkou Řezníkovou. 
3.-8.6. Kabelka. Kůže za mokra formovaná včetně formy. 
1.-6.7. Domácí loutkové divadlo. Loutky, kulisy, dřevo, hlína, textil. 
8.-13.7. Papírová kouzla. Tisk ze želatiny,vazby. Kniha,notýsek. 
5.-10.8. Dřevo na všechny způsoby. I kombinované techniky.   
 

 

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


 
VÍCE O VYPSANÝCH KURZECH – DLE ABECEDY 
 
V úvodu našich stránek (www.vsur.cz) ve fotomozaice najdete 
fotografie a nápady z vypsaných kurzů. 
  
Batika – textil na jaro. Jednorázový sobotní kurz barvení textilu. Různými 
technikami si vytvoříme textilní dekorace do bytu, nebo obarvíme oděvy. 
S sebou bílé plátno (může být i starší prostěradlo) a oděvy, které chcete 
ozdobit. Ostatní materiály a pomůcky budou k dispozici v kurzu.  
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. S sebou člunky, nitě 
typu perlovka a kordonetka, tenký háček a nůžky. 
Háčkování tuniské – pokračování - další vzory. Zajímavá a hravá technika 
háčkování, která vás nadchne a pomůže vytvořit nádherné doplňky i 
oblečení. Rozšíříme znalosti o další vzory a naučíte se háčkovat touto 
technikou i do kruhu s obohacením střídání barev. S sebou dlouhý háček pro 
tuniské háčkování, zbytky přízí, psací potřeby. 
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 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, pedig a orobinec. Naučíte se plést z vrbového proutí, 
pedigu a orobince malé košíčky či jiné nádoby. Na první lekci si přineste 
vrbové proutí (materiál bude k dispozici i v kurzu), zahradnické nůžky, kleště. 
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. 
Kůže – ozdobné pytlíčky a taštičky v renesančním stylu. Zpracování 
slabé kůže na menší taštičku několika technologickými postupy, s využitím 
různých zdobných technik. S sebou kůži, šídlo, jehlu, čalounické (obuvnické 
pevné) nitě, šicí potřeby. Materiál i pomůcky budou k dispozici 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. S sebou potřeby na paličkování a kreslicí 
potřeby. Na tkaní čtverečkový papír, červený a černý fix, barevné zbytky vlny, 
kovové tkací jehly, vidličku. 
Paličkování – architektura a krajka – secesní okna. Paspartové výřezy 
doplníme krajkovými vitrážemi. Na první hodinu paličkovací pomůcky, 
jemnější materiál, hedvábíčka, barkonie, tenký len. Barevnost materiálu 
typická pro secesní skleněné výplně a vitráže. Pasparty pro kompletaci 
budou k zakoupení, nemusíte je nosit. 
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 – Flanderská krajka III. Historická, tradiční mnohopárová 
paličkovaná krajka ze 17. století. Navazující kurz pro pokročilé, ale i pro 
začátečníky, kteří již ovládají základy paličkování. Pro všechny krajkářky, 
které si chtějí rozšířit svoje znalosti a dovednosti. Naučíte se základy 
techniky, kresbu půdic, motivů. Vše si ověříte upaličkováním.  S sebou    
barevné tenké fixy, psací potřeby, gumu, tužku 2B, pauzovací papír, 
odnímatelnou lepicí pásku, potřeby pro paličkování. 
Paličkování – karnevalové masky. Navrhneme a upaličkujeme krajku, 
kterou dotvoříme papírovou masku nebo škrabošku přes oči. Papírové masky 
budou k dispozici v kurzu. S sebou paličkovací a psací potřeby. 
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 – ruská krajka. Jednorázový víkendový kurz. Seznámení 
s tradiční ruskou krajkou, která má množství variací při použití jednoduchých 
technik. Tvorba vzorníků, paličkování dvěma páry. S  sebou potřeby na 
paličkování (příze v síle 50 Anchor , háček, 10 párů paliček, špendlíky) a 
psací potřeby.   
Paličkování – vsadky a aplikace inspirované secesí. Navrhneme a 
upaličkujeme vsadky nebo aplikace na trička a halenky. Na první lekci si 
přineste tričko nebo halenku, kreslicí potřeby na přípravu návrhu, paličkovací 
potřeby a vhodný materiál v barvě oděvu i v barvě secese. 
  
  
 
 
  
  
  
  
 
 
 

 
 
 
 Paličkování – secesní šperk. Společně navrhneme a upaličkujeme jemné 
secesní šperky. Na první hodinu papír, nůžky a kreslicí pomůcky na návrhy a 
potřeby pro paličkování. Materiál barkonie a anchor, metalové nitě a studené 
zlaté odstíny, zkrátka secesní barvy.  
Paličkování – začátky a konce. Víkendový kurz. Různé způsoby začínání a 
ukončení krajek. Klasické postupy i zajímavé finesy. S sebou paličkovací 
potřeby, 15 párů paliček, perlovky, sešit na poznámky, psací potřeby. 
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. Pasparta skvěle doplní jakékoli 
dílo. Naučíte se zapaspartovat fotografii, krajku či předmět 3D.S sebou tužku, 
pravítko, nůžky, lepidlo. 
Patchwork – základní ruční a strojový. Naučíte se různé základní či 
pokročilé patchworkové techniky. S sebou různé látky, strojové nitě, ostré 
nůžky, řezák a klasické pomůcky na šití. Náhradní strojové jehly i v případě, 
že si stroj budete půjčovat. Šicí stroj – máte-li, jinak zapůjčíme. 
Pletení – Začátky a ukončení v pletenině. Naučíte se několik způsobů a 
stylů začínání a ukončování v pletenině. Úplet můžeme začít tak, aby oka 
byla pružná, nebo pevné, začátek dekorativní, nebo ryze funkční. Mnoho 
variací, které často pochází i z dávné historie. S sebou zbytky přízí různé síly, 
jehlice oboustranné – ponožkové, jehlu s tupou špičkou a velkým uchem, 
háček, psací potřeby, blok na poznámky. 
Síťování. Pouze za jednu sobotu se naučíte základní techniku. Vytvoříte si 
základ síťovky či šály. S sebou síťovací jehlu (i k zakoupení v kurzu), 
perlovku nebo slabší bavlnu, psací potřeby. 
Smalt – email. Pravý, v peci vypalovaný. ytvoříte smaltované drobnosti.  
Kurz je určen pro začátečníky i pokročilé. Materiál k dispozici v kurzu. 
Smyčkování – nalbinding. Naučíte se prastarou vikingskou textilní techniku, 
kterou si budete moci vyrobit silné ponožky, rukavice, tašky, barety, svetry, 
za pomoci jen silné jehly a prstů. Na první lekci si přineste silnou vlněnou 
přízi, silnou jehlu s velkým očkem na vlnu, nůžky, psací potřeby. 
Šitá krajka – volná tvorba. 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 – textilní kabelky a tašky. Každou lekci 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 
včetně náhradních jehel do stroje (stroj je možné i zapůjčit). Můžete si přinést 
místo látky i třeba staré džíny. 
Šití – oděv podle vlastního návrhu. Tvorba oděvu ve spolupráci s 
lektorkou- příprava střihu, postup šití, zkoušení a úpravy. S sebou 
návrh, vypranou látku, střihový papír, nůžky, psací a šicí potřeby. 
Šití – výuka šití jednotlivých částí oděvu. Tvorba oděvu bude 
spojena s výukou šití různých typů kapes, sešití vrchní části s podšívkou 
a dalších fines. S sebou látku na oděv, barevné zbytky látek na vzorníčky. 
Pomůcky na šití. Šicí stroje jsou k dispozici k půjčení v kurzu. 
Tkaní na rámu – další techniky včetně šikmého tkaní. Různé typy 
 tkaní na speciálních tkacích rámech. Při první lekci budou k zapůjčení 
v kurzu. S sebou různé příze různé síly a kvality, tkací jehlu, silnější háček. 
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 – Vyšij si svůj monogram. Kurz je zaměřen na výšivku 
monogramu technikou plného, vypouklého vyšívání s doprovodnými stehy. 
Naučíte se vyšívat vypouklou výšivkou, kterou doplníme mnoha dalšími 
stehy, jež dozdobí hlavní motiv monogramu, nebo vytvoří půdici kolem 
motivu. S sebou bavlněné plátno, 4 vláknovou vyšívací bavlnku č. 20  - 
Norma Niťárna Třebová, nebo Coton á broder D.M.C. Jehlu s ostrou špičkou 
a větším ouškem. Psací potřeby, tužku 2B, pauzovací papír, bubínek na 
vyšívání – nejlépe s přichycením ke stolu, případně vyšívací rám. 
  
Přihlaste se na info@vsur.cz, přímo v kurzech nebo telefonicky 
(tel. 605443514) a přijďte. Nepotvrzujeme přijetí.   
V případě potřeby je možné přespat na lehátku v učebně (1 noc 60,- Kč).  
Je nutné se předem domluvit. 
 
 

http://www.vsur.cz/
http://ur.cz/

