
 

 
 

 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.  
KURZY PROBÍHAJÍ V UČEBNÁCH SPOLKU: Holečkova 61, Praha 5 
Platba hotově přímo v kurzu, nebo předem na účet spolku 2701450492/2010 (připojte jméno posluchače). 
Pokud nebude kurz naplněn, bude zrušen (informace o zrušení jsou na stránkách spolku). Zmeškané hodiny si mohou 
posluchači nahradit v jiných hodinách téhož pololetí! Do kurzu můžete přijít i během celého období (platí se poměrná 
část kurzovného). Při splnění osnov můžete získat osvědčení o jeho absolvování. Informace o rekvalifikačních kurzech 
naleznete na našich stránkách. 

 

K A L E N D Á Ř  K U R Z Ů  p r o  o b d o b í  z á ř í  2 0 1 9  –  l e d e n  2 0 2 0  
 

1. Kurzy rozdělené do čtyř lekcí. Cena celého kurzu v pátek nebo v sobotu 1100,- Kč. Cena kurzu v neděli 1320,- Kč. 

 
pátek: 27.9./ 18.10./ 22.11.2019/ 10.1.2020 

15.00-17.30 Paspartování – rámečky, desky Nasková 

 
pátek: 27.9./ 18.10./ 22.11.2019/ 10.1.2020 

15.00-17.30 Paličkování – základní, další vzory Davidovičová 

17.30-20.00 Paličkování – základní, další vzory Davidovičová 

 
sobota:28.9./ 19.10./ 23.11.2019/ 11.1.2020 

9.00- 11.30 Paličkování – drobné motivky Davidovičová 

12.00-14.30 Drhání a tenerifa Davidovičová 

 
neděle: 29.9./ 20.10./ 24.11.2019/ 12.1.2020 

9.00-12.00 Paličkování–koláž z krajky a papíru  Davidovičová 

 
sobota:28.9./2.11./23.11.2019/11.1.2020  

9.00- 11.30 Paličkování a kombinované techniky Prošková 

 
sobota:28.9./ 19.10./ 23.11.2019/ 11.1.2020  

12.00–14.30 Tkaní – na kartonu a rámu Mašková 

15.00–17.30 Tkaní – základní a na stavu Mašková 

 
neděle: 29.9./ 20.10./ 24.11.2019/ 12.1.2020 

9.00-12.00 Šití – oděv podle vlastního návrhu Mašková 

 
sobota: 28.9./ 19.10./ 23.11.2019/ 11.1.2020 

9.00- 11.30 Drátování – základní a pokročilé Samohýlová 

12.00–14.30 Tkaní – ruční tkaní na karetkách Samohýlová 

 
neděle:29.9./ 20.10./ 24.11.2019/  12.1.2020 

9.00-12.00 Lidové těsto s pečením Samohýlová 

 
sobota: 5.10./ 2.11./ 30.11.2019/ 18.1.2020 

9.00 –11.30 Šitá krajka – základní a pokročilé Kindlová 

12.00-14.30 Krosienky – nové postupy a vzory  Kindlová 

 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
2. Jednorázové kurzy 

3.11.2019(ne 9-17), cena kurzu 880,- 
Smalt – šperky, dárky,drobnosti z pravého smaltu 

Matoušková 

5.-6.10.2019(so 9-17,ne 9-12) cena kurzu 1210,- 
Paličkování – ruská krajka 

Špundová 

30.11.2019(so 9-14) cena kurzu 550,-  
Květinové vazby – adventní  

Prošková H. 

14.12.2019(so 9-14) cena kurzu 550,-  
Květinové vazby – vánoční  

Prošková H. 

 
 
8.-9.11.2019 Podzimní trhy, Praha 1, ZŠ nám.Curierových 
 
Další akce VSUŘ najdete na www.vsur.cz 
 
 
 

pátek: 4.10./ 1.11./ 29.11.2019/ 17.1.2020 

15.00-17.30 Paličkování – základní  Domanjová 

17.30–20.00 Paličkování – vánoční výzdoba Domanjová 

 
sobota: 5.10./ 2.11./ 30.11.2019/ 18.1.2020 

12.00–14.30 Paličkování – krajka a kůže Domanjová 

15.00–17.30 Paličkování – pásková krajka, torchon Domanjová 

 
neděle: 6.10./ 3.11./ 1.12.2019/ 19.1.2020 

9.00–12.00 Paličkování – neděle s krajkou Domanjová 

 
pátek: 11.10./ 1.11./ 6.12.2019/ 24.1.2020 

15.00-17.30 Šitá krajka – klub Nasková 

 
pátek: 11.10.,15.11.,6.12.2019,24.1.2020 

17.30-20.00 Paličkování–Západoevropské krajky Knap 

 
sobota: 12.10./ 16.11./ 7.12.2019/ 25.1.2020           

9.00- 11.30 Výšivka –od Reticelly k Schwalmské  Knap 

12.00–14.30 Háčkování – spojování motivů Knap 

15.00–17.30 Pletení – kruhová sedla Knap 

 
sobota: 12.10./ 16.11./ 7.12.2019/ 25.1.2020           

9.00- 11.30 Frivolitky – základní a pokročilé  Vojtěchová 

 
sobota: 12.10./ 16.11./ 7.12.2019/ 25.1.2020           

9.00- 11.30 Patchwork – základní a strojový Bažantová 

12.00–14.30 Patchwork – základní a strojový Bažantová 

 9.00-15.00 Patchwork – kabely a taštičky Bažantová 

 

neděle: 13.10./ 17.11./ 8.12.2019/ 26.1.2020 

9.00-12.00 Šití – kreativní oděvy Mašková 
 

------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. Kluby – 10 lekcí za 1600,- Kč 
Každý týden se koná jedna lekce, ale není to pravidlo. Konání kurzu si 
můžete ověřit telefonicky.  

Klub – pondělní: od 23.9.2019 

13.30-15.30 Paličkování – zákl. + motivky  Davidovičová 

15.30-17.30 Paličkování – zákl. + motivky  Davidovičová 

Klub - úterní: od 24.9.2019  

14.00-16.00  Textil kreativní Mašková 

Klub – čtvrteční: od 26.9.2019  

11.00–13.00 Paličkování - zákl. a další techniky Domanjová 

13.00–15.00 Paličkování - základní  Domanjová 

 
VSUŘ vám nabízí volná místa v kurzech svých lektorek: 
Ateliér Poniklá Heleny Proškové, www.palickovani.cz 
Vlídná dílna Daniely Peterové, www.vlidnadilna.cz  

 

 

 

mailto:info@vsur.cz
http://www.vsur.cz/
http://www.palickovani.cz,-/
http://www.vsur.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. 
Drhání. Různými typy uzlů vytvoříme plochou textilie nebo různé ozdoby do 
prostoru. S sebou silnější pevné příze, provázek, nůžky a špendlíky. 
Frivolitky. Základní i složité vzory frivolitkové krajky. S sebou člunky, nitě 
typu perlovka a kordonetka, frivolitkovací jehla, tenký háček a nůžky. Materiál 
je možno zakoupit i v kurzu. 
Háčkování - háčkujeme a spojujeme motivy. Uháčkujeme různé motivy 
různých velikostí a tvaru. Naučíme se tyto motivy spojovat do větších celků 
sešitím, sháčkováním, připojováním. Kombinací barev a tvarů získáme 
plochou textilii.  S sebou háčkovací přízi Sněhurka různých barev, 
odpovídající háček, čtverečkovaný papír, barevné fixy, tužku, gumu. 
Klub – čtvrteční paličkování. Ručně paličkovaná krajka a technické finesy 
v krajce. Výuka klasických vzorníků, technických vychytávek, zakončování 
krajek, lístkovina a její varianty, jiné speciality. Pochopitelně lze paličkovat 
pod odborným vedením i krajky z donesených podvinků. S sebou pomůcky 
potřebné k paličkování. Je možné zakoupit i v kurzu. Vhodné pro naprosté 
začátečníky i pro pokročilé. 
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. Je možné zakoupit i 
v kurzu. Vhodné pro naprosté začátečníky i pro pokročilé. 
Klub – úterní kreativní textil. Šití, barvení, tkaní a další tvoření oděvů, 
doplňků, drobných předmětů podle dohody. S sebou šicí a psací potřeby. 
Krosienky – nové postupy a vzory. 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. 
Květinové vazby. Jednorázový kurz. Vazby květinových aranžmá. S sebou 
nůžky zahradnické, tenký drát, lepící pistoli, máte-li. Za materiál se připlácí. 
Lidové těsto s pečením. Podle starých receptur se naučíte připravit těsto, 
vytvořit tradiční tvary i ozdoby. Techniky perníkářské, kynuté, vizovické, 
slané, ale i pečení na svátky. Materiál a pomůcky na pečení budou 
k dispozici v kurzu. 
Paličkování a kombinované techniky. Paličkování a kombinované techniky 
zaměřené na tvorbu krajek k soutěži OIDFA v Estonsku. Na dané téma 
vytvoří skupina paličkované dílo a současně se naučí nové kombinace a 
variace všeho možného i nemožného. Kreativní přístup vítán. Sebou papíry, 
průsvitné papíry, tužky a pastelky.  
Paličkování – drobné motivky. Výuka základních vzorů paličkované krajky. 
Tvorba krajky z přinesených předloh. Řešení jednoduchých i složitějších 
krajek. Nové návrhy podle potřeb posluchaček. S sebou potřeby na 
paličkování, možno zakoupit přímo v kurzu. 
Paličkování – koláž z krajky a papíru. Upaličkujeme si koláž poskládanou 
z krajek a potištěného papíru. Papír bude  k dispozici v kurzu. S sebou 
paličkovací náčiní, skicák, tužku, nitě šedé, béžové, černé). 
Paličkování – krajka a kůže. Společně navrhneme a upaličkujeme šperky, 
brože, náhrdelníky a límce, vždy v kombinaci krajka a kůže. Na první hodinu 
papír, nůžky a kreslicí pomůcky na návrhy a potřeby pro paličkování. Jemnou 
kůži, vypichovátko, materiál barkonie bavlna, anchor, metalové nitě.  
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 - pásková krajka a torchon. Obě techniky použijeme 
k návrhům pro límce a náhrdelníky. Na první hodinu paličkovací pomůcky, 
papír a kreslící potřeby na návrhy, jemnější materiál, barkonie bavlna nebo 
len, poznámkový sešit.  
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 – vánoční výzdoba. Navrhneme a upaličkujeme ozdoby na 
stromeček, vánoční výzdobu oken a stolu, přáníčka a pozvánky, vše 
v kombinaci s ručním papírem. Na první hodinu kreslicí potřeby na přípravu 
návrhu, paličkovací potřeby, ruční papír, lepidlo, vypichovátko, papírové 
provázky a vhodný materiál k paličkování. 
Paličkování – základní. Vzorníky technik a menší jednoduché práce. Řešení 
složitějších úkolů. S sebou herduli, paličky, průsvitný a tvrdý papír, špendlíky, 
perlovku a nůžky. Pomůcky a materiál k zakoupení v kurzu.  
Paličkování - Západoevropské krajky. Kurz navazuje na oblíbený kurz 
Flanderské krajky. Budeme se zabývat dalšími typy západoevropské 
mnohopárové krajky, jejich půdicemi a principy navrhování motivu v těchto 
půdicích. Základní typy krajek si upaličkujeme. S sebou potřeby na psaní, 
tužky, barevné tenké fixy, gumu, čtverečkovaný papír, paličkovací náčiní. 
Paspartování – jednoduchá i složitá pasparta. Naučíte se zarámovat 
obrázky, krajky i 3D předměty do papírové pasparty. S sebou pravítko, řezák, 
nůžky, lepidlo, psací potřeby. 
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. 

Patchwork – 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. 
Pletení – kruhová sedla. Velkou oblibou v několika posledních letech se 
staly různobarevně vyplétaná kruhová sedla u pulovrů. Pletou se často od 
krku dolů. Paprskovitě se rozvíjející motiv barevné pleteniny se naučíme 
sestavit, vypočítat a také přirozeně i uplést. Výstupem z tohoto kurzu je 
vlastní model, který budeme plést z vámi sestaveného barevného schématu 
tradičních barevných vzorů. S sebou různobarevná klubka, která jsou stejné 
síly. Kruhové jehlice v různých délkách, ideální jsou šroubovací výměnné 
kruhové jehlice s různou délkou lanek.  Čtverečkovaný papír, pastelky, tužky, 
potřeby pro psaní.  
Smalt – email. Jednorázový kurz. Pravý, v peci vypalovaný. 
Vytvoříte smaltované drobnosti.  
Kurz je určen pro začátečníky i pokročilé. Materiál k dispozici v kurzu. 
Šitá krajka – klub. Vlastní návrhy šité a zpracování 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 – pro začátečníky i pokročilé. 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 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 – kreativní oděv. Spojení látky a dalších textilií (krajky, rouno, příze 
apod.) do oděvu. Vlastní návrh včetně šití. S sebou látku na oděv, pomůcky 
na šití. Šicí stroje jsou k dispozici k půjčení v kurzu. 
Tenerifa. Většinou jde o malou kulatou krajku, kterou zhotovíme pomocí 
šablony, jehly a nití. Vytvoříme např. vsadku, nebo vánoční ozdobu. S sebou 
barevné perlovky, bavlnky, příslušná síla jehly. 
Tkaní – ruční tkaní na karetkách. Na čtyřhranných šablonách (karetkách) 
se naučíte vytkávat barevné vzorované tkanice. V kurzu si karetky i vyrobíte. 
S sebou barevné pletací příze, nůžky a psací potřeby. 
Tkaní na kartonu a rámu – tkaní na kartonu přímo do navrženého tvaru 
budoucí textilie. Pokračování šikmého tkaní na speciálních tkacích rámech. 
S sebou různé příze různé síly a kvality, tkací jehlu, silnější háček. Rámy pro 
šikmé tkaní budou k zakoupení v kurzu. 
Tkaní – základní a na stavu. Základní vzorníky a způsoby tkaní. Pro tkaní 
využijeme i několik tkalcovských stavů, které jsou k dispozici v učebně. S 
sebou čtverečkový papír, červený a černý fix, barevné zbytky vlny, kovové 
tkací jehly, vidličku, nůžky, psací potřeby.  
Výšivka - od Reticelly k Schwalmské výšivce - vzorník. Během kurzu si 
vyšijete překrásný vzor, který je sestaven z tradičních a slavných historických 
výšivek. Vzorník obsahuje prvky reticelly, schwalmské výšivky z Hesenska, 
výšivku Toledo, ažurovou výšivku. Díky tomuto cvičnému, leč velmi 
vkusnému a umně sestavenému vzorníku se naučíte základům některých 
tradičních technik se zaměřením na italské výšivky. S sebou lněné plátno v 
hustotě 140 nitek/10cm, vyšívací bavlnky různých jemností, jehly na vyšívání 
s tupou i ostrou špičkou. Materiál bude možno si zakoupit přímo v kurzu. 
 

 
Přihlaste se na info@vsur.cz, přímo v kurzech nebo telefonicky 

(tel. 605443514) a přijďte. Nepotvrzujeme přijetí. Při nenaplnění kurzu 
posluchači, kurz rušíme. Informace o zrušení nebo změně naleznete na 
našich stránkách www.vsur.cz.  
 

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

http://ur.cz/

