Vzdělávací spolek uměleckých řemesel, Holečkova 61, 150 00 PRAHA 5
spojení: tel. 605443514, info@vsur.cz, www.vsur.cz
Do kurzů je nutné se přihlásit na výše uvedených emailech, telefonu nebo v kurzech.
Platba hotově přímo v kurzu, nebo předem na účet spolku 2701450492/2010(připojte jméno posluchače). O případném
zrušení kurzu budeme informovat na stránkách spolku. Pokud dojde k uzavření kurzů z důvodů epidemiologické
situace a s tím souvisejících nařízení vlády, budou kurzy nahrazeny v dalším období.
KURZY PROBÍHAJÍ V UČEBNÁCH SPOLKU: Holečkova 61, Praha 5

KALENDÁŘ KURZŮ PRO OBDOBÍ leden – květen 2022
1. Kurzy rozdělené do lekcí (skupina A, B, C)

Vždy se platí najednou 4 lekce (první 4 termíny). Další termíny uvedené
v kalendáři se budou platit jednotlivě (cena jedné vyuč.hodiny 140,- Kč).
Cena 4 lekcí kurzu (pátek nebo sobota): 1400,- Kč (celkem 10 hodin)
Cena 4 lekcí kurzu (neděle): 1680,- Kč (celkem 12 hodin)

Skupina C
pátek: 21.1./ 11.2./ 4.3./ 25.3./ 29.4.2022
15.00-17.30 Sashiko a Boro – japonské výšivky

Mašková
Vojtěchová

Skupina A
pátek: 7.1./ 28.1./ 18.2./ 11.3./ 1.4.2022
15.00-17.30 Paličkování – základní
17.30-20.00 Paličkování – krajkářský klub

Domanjová
Domanjová

sobota: 22.1./ 12.2./ 5.3./ 26.3./ 30.4.2022
9.00-11.30
Frivolitky – základní a pro pokročilé

pátek: 7.1./ 28.1./ 18.2./ 11.3./ 1.4.2022
15.00-17.30 Šitá krajka – základní a pro pokročilé

Nasková

sobota: 22.1./ 12.2./ 5.3./ 26.3./ 30.4.2022
12.00-14.30 Patchwork – základní a pro pokročilé

sobota: 8.1./ 29.1./ 19.2./ 12.3./ 2.4.2022
9.00-11.30
Paličkování – základní
12.00-14.30 Paličkování – zdobení diáře, notýsku
15.00-17.30 Paličkování – okénka v paspartě

Domanjová
Domanjová
Domanjová

2. Jednorázové kurzy
22.-23.1.2022 (so 9-17,ne 9-12) cena kurzu 1540,Papírová kouzla – tisk ze želatiny, vazby notýsků

Bažantová
Peterová

12.2.2022 (so 9-15) cena kurzu 840,Tiffany – drobné šperky a předměty

Mašková

13.2.2022 (so 9-15) cena kurzu 840,Kroužkování – výrobky ze slabého drátu

Vojtěchová

13.2. a 27.3.2022 (ne 9-13) cena lekce 560,Pasparta – základní a pro pokročilé

Nasková

5.-6.3.2022 (so 9-17,ne 9-12) cena kurzu 1540,Paličkování – barva v krajce

Domanjová

30.4.2022 (so 9-17) cena kurzu 1120,Síťování – základní postupy

Vozková

Samohýlová

neděle: 9.1./ 30.1./ 20.2./ 13.3./ 3.4.2022
9.00-12.00
Paličkování – neděle s krajkou

27.3.2022 (ne 9-15) cena kurzu 840,Smalt – šperky, drobnosti z pravého smaltu

Matoušková

Domanjová

neděle: 9.1./ 30.1./ 20.2./ 13.3./ 3.4.2022
9.00-12.00
Šití – kreativní oděv (1.skupina)

10.4.2022 (ne 9-14) cena kurzu 700,Květinové vazby – velikonoční vazby

Prošková H.

Mašková

sobota: 8.1./ 29.1./ 19.2./ 12.3./ 2.4.2022
9.00-11.30
Tkaní – šikmé na rámečku
12.00-14.30 Tkaní – základní
15.00-17.30 Tkaní – pro pokročilé a na tkal.stavu
sobota: 8.1./ 29.1./ 19.2./ 12.3./ 2.4.2022
9.00-11.30
Drátování – základní a pro pokročilé
15.00-17.30 Kumi Himo – šňůry a tkanice
sobota: 8.1./ 29.1.2022
12.00-14.30 Šustí – předměty z kukuřičného šustí
sobota: 19.2./ 12.3./ 2.4.2022
12.00-14.30 Kraslice – tradiční zdobení vajec

Mašková
Mašková
Mašková
Samohýlová
Samohýlová
Samohýlová

3. Kluby – cena kurzu 1800,- Kč (10 lekcí, celkem 20 vyuč.hodin)

Skupina B

Každý týden jedna lekce. Konání kurzu si můžete ověřit telefonicky.

pátek: 14.1./ 4.2./ 25.2./ 18.3./ 8.4.2022
17.30-20.00 Paličkování – Binche - pokračování

Knap

pátek: 14.1./ 4.2./ 25.2./ 18.3./ 8.4.2022
15.00-17.30 Paličkování – základní, další vzory

Davidovičová

sobota: 15.1./ 5.2./ 26.2./ 19.3./ 9.4.2022
9.00- 11.30 Výšivka – bílá výšivka - pokračování
12.00-14.30 Háčkování – panenky, hračky
15.00-17.30 Výšivka – výuka základních stehů

Knap
Knap
Knap

sobota: 15.1./ 5.2./ 26.2./ 19.3./ 9.4.2022
9.00- 11.30 Paličkování – základní, další vzory
12.00-14.30 Drhání a tenerifa – různé vzory

Davidovičová
Davidovičová

sobota: 15.1./ 5.2./ 26.2./ 19.3./ 9.4.2022
9.00- 11.30 Šitá krajka – základní a pro pokročilé
12.00-14.30 Krosienky – základní a pokročilé

Kindlová
Kindlová

neděle: 16.1./ 6.2./ 27.2./ 20.3./ 10.4.2022
9.00-12.00
Paličkování – džínový šperk

Davidovičová

neděle: 16.1./ 6.2./ 27.2./ 20.3./ 10.4.2022
9.00-12.00
Šití – kreativní oděv

Mašková

Klub – pondělní: od 10.1.2022
13.30-15.30 Paličkování – základní + motivky
15.30-17.30 Paličkování – základní + motivky

Davidovičová
Davidovičová

Klub - úterní: od 11.1.2022
14.00-16.00 Textil kreativní – různé techniky

Mašková

Klub – čtvrteční: od 13.1.2022
11.00-13.00 Paličkování – základní a další postupy

Domanjová

Klub – krajkové projekty: 12.2. a 26.3.2022 (cena lekce 420,-)
9.00-12.00
Paličkování – návrhy a realizace krajek Mašková
23.-24.4.2022 Německo – kongres krajkářek
14.-15.5.2022 Jarní krajkářské a řemeslné trhy, Praha
21.5.2022
Pavlačová přehlídka k 30. výročí VSUŘ, Praha
11.-16.7.2022 Desatero řemesel I., Poniklá
18.-23.7.2022 Desatero řemesel II., Poniklá
3.-7.8.2022 Tvořivý týden I., Praha
17.-21.8.2022 Tvořivý týden II, Praha

Další akce VSUŘ najdete na www.vsur.cz
Akce lektorek VSUŘ naleznete zde:
Ateliér Poniklá Heleny Proškové, www.desatero-remesel.cz
Vlídná dílna Daniely Peterové, www.vlidnadilna.cz

VÍCE O VYPSANÝCH KURZECH – DLE ABECEDY
V úvodu našich stránek (www.vsur.cz) ve fotomozaice najdete
fotografie a nápady z vypsaných kurzů.
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 vytvoříte plochou textilii 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.
Háčkování – panenky. V posledních letech je v oblibě háčkování hraček.
Kurz na přání posluchaček, který je věnován panenkám. Přijďte si uháčkovat
hračku jako vhodný dárek pro dceru, neteř či vnučku. Jednotlivé uháčkované
díly sesadíte a kreativně dotvoříte. Kurz provede základními typy sloupků,
principy a nároky na háčkovanou textilii pro hračky, tvarování, sešívání,
vyplňování, zdobení hračky. S sebou si přineste háček č. 2,5, zbytky
bavlněné příze v barvě kůže, ideální je bavlna Catania. Jehly s tupým hrotem,
tzv. dlouhé jehly s ostrým hrotem určené pro šití hraček, syntetickou výplň
pro hračky. Psací potřeby, poznámkový blok.
Klub – čtvrteční paličkování. Kurz vhodný pro začátečníky i pokročilé.
Výuka klasických vzorníků, technických vychytávek, zakončování krajek,
lístkovina a její varianty, paličkování podle podvinků. S sebou pomůcky
potřebné k paličkování. Je možné zakoupit i v kurzu.
Klub – pondělní paličkování. Výuka základních i složitých vzorů,
paličkování krajek z přinesených předloh. Poradíme se začínáním a
ukončováním krajek. 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.
Klub – krajkové projekty. Klub navazuje na kurzy Ivy Proškové. Budeme
navrhovat, konzultovat a realizovat projekty z různých typů krajek
(paličkované, šité i dalších – podle vašich přání) s tím, že hotové práce
budou určeny pro výstavy jednotlivců i kolektivů.
Kraslice – základní techniky tradičního zdobení kraslic. Batikované,
škrábané, voskové. S sebou tři vyfouklá vejce.
Krosienky – základní a pokročilé. 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.
Kroužkování – chainmaille. Jednorázový kurz. Pomocí kovových kroužků a
korálků si vyrobíte drobné šperky. S sebou dvoje ketlovací kleště s kulatými
hladkými konci, pracovní podložku (nejlépe plstěnou velikosti A4). Další
pomůcky a materiál bude k dispozici v kurzu.
Kumi Himo – šňůry a tkanice. Technika 2000 let stará, umožňující vytvářet
jednoduché i složité barevně vzorované šňůry a tkanice. Naučíte se základní
principy křížení a splétání nití do tkanic a šňůr, které v minulosti byly jediným
vázacím, spojovacím i výzdobným prvkem oděvů i užitných předmětů. Na
první lekci si přinesete papír, tužku, 4 barevné pastelky; ostatní pro 1. lekci
bude k dispozici v kurzu.
Květinové vazby. Jednorázový kurz. Z květin a dalších prvků si vytvoříte
velikonoční dekoraci. S sebou zahradnické nůžky, tavnou pistoli (máte-li).
Větší přepravku na odnesení hotových vazeb. Cena za materiál 550,- Kč.
Paličkování – barva v krajce. Jednorázový kurz. Jakou kresbu vytvoří
barevný pár v základních vzorech? A jak můžete efekty využít pro další
tvorbu? Na tyto a další otázky společně najdeme odpověď. Na kurz si
přineste pomůcky na paličkování, různobarevné perlovky a sešit na zápisky.
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 – okénka. V paspartě se třemi okénky vytvoříme příběh na dané
téma. Na první hodinu kreslící potřeby na návrh, nůžky na papír, tyčinkové
lepidlo. Na paličkování Barkonie len 50, bavlna 30, režné příze. Ostatní
postup domluvíme při první hodině.
Paličkování pro pokročilé - Binche. Krajka z belgického krajkářského
prostředí je typem mnohopárové krajky, jenž se řadí mezi vazebně obtížné.
Tento kurz vás uvede do úplných začátků této techniky a je určen pokročilým
krajkářkám, které na základě svých dosavadních zkušeností ovládají základní
úkony v paličkované krajce, které dokáží pracovat podle vazebných
technických výkresů, podle tzv. barevného kódování a to s použitím velmi
tenké nitě, více paliček a západoevropským stylem paličkování – paličky se
překládají. S sebou tenké barevné fixy, červený, zelený, fialový, žlutý, černý,
obyčejnou tužku 2B, gumu, poznámkový blok, odnímatelnou bezbarvou lepicí
pásku, tenkou nit na paličkování – egyptská bavlna č. 80/2 – bílá nebo ecru,
tenké, dlouhé špendlíky 30x0,5 mm, ideálně co nejkratší a nejtenčí
bezpláštíkové paličky – ideálně typ Binche (můžeme společně zakoupit přímo
v Belgii), podušku belgického typu – paličky na ní leží.
Paličkování – šperk s džínovinou. Budete paličkovat šperk kombinovaný s
džínovinou, kterou použijeme nastříhanou jako nitě přímo do krajky. S sebou
látku (stará džínovina), příze v odstínech modré, šedé a béžové. Obvyklé
kreslící a paličkovací pomůcky.

Paličkování – základní a další různé vzory. Výuka základních vzorů
paličkované krajky. Tvorba krajky z přinesených předloh. Řešení
jednoduchých i složitějších krajek. Nové návrhy podle potřeb posluchaček. S
sebou herduli, paličky, průsvitný a tvrdý papír, špendlíky, perlovku a nůžky.
Pomůcky a materiál k zakoupení v kurzu.
Paličkování – zdobení diáře, památníku nebo záznamníku krajkářských
zážitků a námětů. Na první hodinu si přineste kreslící potřeby pro návrh a
paličkovací pomůcky. Na paličkování len, bavlnu nebo mulinky. Ostatní
domluvíme při první hodině.
Papírová kouzla. Jednorázový kurz. Tisk ze želatiny, škrobové monotypy,
vazby. Kniha, cestovní deník, notýsek, přání, kalendář. S sebou tužku, řezák,
Herkules, kovové pravítko, karton (třeba staré desky), jehlu a pevnou niť.
Paspartování – jednoduchá i složitá pasparta. Kurz je určen pro
začátečníky i pokročilé. Naučíte se zarámovat obrázky, krajky i 3D předměty
do papírové pasparty. S sebou pravítko, řezák, nůžky, lepidlo, psací potřeby.
Patchwork – základní a pro pokročilé. Naučíte se základní i složitější vzory
šití jak ručního, tak strojového patchworku. Poradíme vám s vašimi návrhy. S
sebou různé látky, strojové nitě, ostré nůžky, řezák a klasické pomůcky na
šití. Šicí stroj – máte-li, jinak zapůjčíme.
Smalt – jednorázový kurz. Z pravého smaltu (vypalovaného přímo v peci) si
vytvoříte šperky a drobné ozdobné předměty. Kurz je určen pro začátečníky a
pokročilé. Materiál a pomůcky budou k dispozici v kurzu.
Sashiko a Boro – japonské výšivky. Techniky vyšívání jednouchým
předním stehem, buď do vzorů (Sashiko) nebo sešívání různých látek k sobě
(Boro). S sebou tmavou látku (cca 0,5 m), kousky barevných látek (stačí
10x10 cm), barevné bavlnky, šicí potřeby a pravítko.
Síťování – jednorázový kurz. Naučíte se základní uzel i složitější techniky.
Vytvoříte vlastní síťovku. S sebou síťovací jehlu (bude k dispozici i v kurzu) a
středně silnou hladkou přízi.
Šitá krajka – pro začátečníky i pokročilé. Příprava podkladů, kreslení
jednoduchých i složitých návrhů (včetně vlastních) a jejich realizace. S sebou
nůžky, jehly, pravítko, plátno (50 x 50 cm), perlovky a mulinky, psací potřeby.
Šití – kreativní oděv. Tvorba oděvu ve spolupráci s lektorkou- vlastní návrh
oděvu, příprava střihu, postup šití, zkoušení a úpravy. Vlastní šití již budete
provádět doma na svém šicím stroji. Některé šití, ale bude možné provést i
v kurzu (šicí stroje máme k zapůjčení). S sebou vypranou látku, kterou chcete
použít, střihový papír, nůžky, psací a šicí potřeby.
Šustí – dekorativní a užitné. Základní postup výroby figurky, květiny,
ošatky, misky z kukuřičného šustí. S sebou nůžky, drát, jehlu, pevné nitě,
šustí. Materiál bude k dispozici 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.
Tiffany – drobné šperky a předměty. Jednorázový kurz. Vytvoříte
jednoduché věci ze skla, drobných kamínků a keramiky spojením kovové
pásky a cínu. Materiál a pomůcky budou k dispozici v kurzu.
Tkaní – pro pokročilé. Tkaní tapisérie (pro ty, kteří nedokončili práce
z minulého období). Tkaní na tkalcovských stavech, které máme k dispozici
v učebně. S sebou tkací jehly, nůžky, vidličku, psací potřeby.
Tkaní - na šikmém rámečku. Jde o tkaní na speciálním rámečku (bude
k zakoupení v kurzu). Utkáte jednotlivé díly, které se naučíte dále sešívat a
sestavovat do celků (např. šála, vesta, polštář). S sebou dvě barvy středně
silné pletací příze (stejné kvality, bez nopků a dalších efektů), silnější háček.
Tkaní – základní. Základní vzorníky a způsoby tkaní. Naučíte se i jak
zakončit tkanou práci (třásně, rovné zapošití apod.)S sebou čtverečkový
papír, červený a černý fix, barevné zbytky vlny, kovové tkací jehly, vidličku,
nůžky, psací potřeby.
Výšivka – vzorník bílé výšivky – pokračování. Kurz navazuje na kurz
z minulého období a je zaměřen na výšivku poskládanou z charakteristických
typů bílého vyšívání (výšivky prolamované, výšivky reticelly, schwalmské).
Inspiračním zdrojem je umně sestavený vzorník, který hotový bude sloužit
jako obraz, povlak na polštář, ozdobný ručník atd. Naučíte se vyšívat různé
techniky bílé prolamované výšivky s vytažených osnovních a útkových nití
z plátna a pak dozdobených prvky šité krajky, látáním atd. Zásady pro práci
s počítanou výšivkou a mnohé další užitečné rady. S sebou si přineste
rozpracovanou práci a bavlněné plátno určené pro ruční výšivku zn. „perlička“
v bílé barvě o rozměru 55 x 80 cm. Bílé bavlnky, perlovka, vyšívací bavlnka,
mulinka, nit šicí – bavlněnou v síle 44. Jehlu s tupou špičkou, vyšívací kruh,
psací potřeby a poznámkový blok.
Výšivka – vyšíváme základními stehy. Kurz reaguje na zvýšený zájem o
ruční výšivku. Je zaměřen na tzv. předkreslenou výšivku, která spočívá
v kladení jednotlivých stehů do prostoru, jenž je ohraničen přeneseným
nákresem. Naučíte se základní stehy, které budete moci uplatnit nejen
v liniích, ale také v prostoru (ve výplních). Naučíte se na překrásných
květinových předlohách vyšívat stehy krokvičkové, ploché, řetízkové,
stonkové, vypouklé a jejich kombinace. S sebou si přineste bílé nebo
krémové lněné plátno s vyšší gramáží, vyšívací bavlnky (nejedná se o
mulinky) perlovky, jehly s ostrou špičkou, vyšívací kroužek, případně vyšívací
rám. Psací potřeby a poznámkový blok.

