Vzdělávací spolek uměleckých řemesel, Holečkova 61, 150 00 PRAHA 5
spojení: tel. 605443514, info@vsur.cz, www.vsur.cz
KURZY PROBÍHAJÍ V UČEBNÁCH SPOLKU: Holečkova 61, Praha 5

PŘEDPOKLÁDANÉ TERMÍNY KURZŮ jaro 2021
(posunuté termíny kurzů, které byly zahájeny na podzim 2020)
Kurzy rozdělené do čtyř lekcí
Cena celého kurzu v pátek nebo v sobotu: 1400,- Kč
4 lekce (celkem 10 vyučovacích hodin)

Cena kurzu v neděli: 1680,- Kč

4 lekce (celkem 12 vyučovacích hodin)

Skupina A
pátek: 12.3./ 9.4.2021
17.30-20.00 Paličkování pro pokročilé - Binche

Domanjová
Domanjová

pátek: 5.3./ 26.3./ 23.4.2021
15.00-17.30 Šitá krajka – základní a pro pokročilé

Nasková

Knap

pátek: 12.3./ 9.4.2021
15.00-18.30 Paličkování – základní, další vzory

Davidovičová

pátek: 12.3./ 9.4.2021
15.00-17.30 Pasparta – základní a pro pokročilé

Nasková

sobota: 13.3./ 10.4.2021
9.00- 11.30 Paličkování – krajka s džínovinou
12.00-14.30 Paličkování a drhání – různé typy

Skupina C
pátek: 5.3./ 26.3./ 23.4.2021
15.00-17.30 Paličkování – základní
17.30-20.00 Paličkování – krajkářský klub

Davidovičová
Davidovičová

sobota: 13.3./ 10.4.2021
9.00- 11.30 Výšivka – bílá výšivka - pokračování
12.00-14.30 Háčkování – freeform (střídání vzorů)
15.00-17.30 Pletení – krajková sedla a šátky

Knap
Knap
Knap

sobota: 20.3./ 10.4.2021
12.00-14.30 Patchwork – oboulícní, tašky

Bažantová

sobota: 6.3./ 27.3./ 24.4.2021
9.00-11.30
Paličkování – základní
12.00-14.30 Paličkování – čtyři roční období
15.00-17.30 Paličkování– čtverec co není čtverec

Domanjová
Domanjová
Domanjová

sobota: 6.3./ 27.3./ 24.4.2021
9.00-11.30
Šitá krajka –základní a pro pokročilé
12.00-14.30 Krosienky – základní a pro pokročilé

Kindlová
Kindlová

sobota: 6.3./ 27.3./ 24.4.2021
9.00-11.30
Drátování – základní a pro pokročilé
12.00-14.30 Šustí – předměty z kukuřičného šustí

Samohýlová
Samohýlová

neděle: 7.3./ 28.3./25.4.2021
9.00-12.00
Paličkování – neděle s krajkou

Domanjová

3. Kluby – cena kurzu 1800,- Kč (10 lekcí, celkem 20 vyuč.hodin)
Neděle.: 14.3./ 11.4.2021
9.00-12.00
Šití – kreativní oděv (1.skupina)

Každý týden se koná jedna lekce, ale není to pravidlo.

Mašková

Skupina B
sobota: 20.3./ 17.4.2021
9.00-11.30
Paličkování – kombinované techniky

Prošková

sobota: 20.3./ 17.4.2021
12.00-14.30 Tkaní – tapisérie s rounem
15.00-17.30 Tkaní – základní a zakončovací práce

Mašková
Mašková

sobota: 20.3./ 17.4.2021
9.00-11.30
Frivolitky – základní a pro pokročilé

Vojtěchová

neděle: 21.3./ 18.42021
9.00-12.00
Šití – kreativní oděv (2.skupina)

Mašková

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

Termín pokračování klubů bude včas sdělen každé posluchačce
telefonicky.
Klub – pondělní:
13.30-15.30 Paličkování – zákl. + motivky
15.30-17.30 Paličkování – zákl. + motivky
Klub - úterní:
14.00-16.00 Textil kreativní
Klub – čtvrteční:
11.00-13.00 Paličkování – zákl. a další techniky

Davidovičová
Davidovičová
Mašková
Domanjová

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 vytvoříme 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. Materiál
je možno zakoupit i v kurzu.
Háčkování – Freeform. Tato technika má původní kořeny v irské háčkované
krajce z 19. století. Na rozdíl od této krajky se však nedrží žádných pravidel
ve vzorování, přináší svobodu momentálního nápadu jak ve střídání
použitých sloupků a také i rozličných barev. Ačkoliv tento druh háčkování
poskytuje značnou svobodu v tvorbě, i zde je vyžadována řemeslná čistota,
dobré utažení, napětí motivu a precizní vypracování. S sebou různé malé
zbytky přízí, mohou být bavlněné, směsové, vlněné, záleží na účelu
budoucího užití. Psací potřeby, tužku 2B, gumu, různé velikosti háčků.
Klub – čtvrteční paličkování. Ručně paličkovaná krajka a technické finesy
v krajce. 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. 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. 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 – 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.
Paličkování a kombinované techniky. Paličkování a kombinované techniky
zaměřené na tvorbu krajek pro různé účely. Naučíte se nové kombinace a
variace všeho možného i nemožného. Kreativní přístup vítán. Sebou papíry,
průsvitné papíry, tužky a pastelky.
Paličkování – čtyři roční období. Společně vytvoříme základ kolekce čtyř
obrázků. Kurz bude probíhat celý školní rok, v prvním pololetí „Podzim a
Zima“, v druhém pololetí kolekci doplní „Jaro a Léto“. Na první hodinu kreslící
potřeby, pomůcky pro paličkování a materiál v barvách podzimu.
Paličkování – čtverec co není čtvercem. Společně připravíme krajkové
čtvercové obrázky, které se stanou základem pro celkové krajkové variabilní
domino. Na první hodinu kreslící potřeby, pomůcky pro paličkování, papír na
tvorbu návrhu. Materiál v přírodních barvách - bílá, ecru, režná - klasická
příze i efektní materiál.
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 – krajkářský klub. Kurz je určen pro všechny zájemce, kteří
nemají čas na domácí paličkování. Individuální přístup, paličkování podle
donesených podvinků, základy kombinování materiálů a barev, úvod do tajů
navrhování. S sebou potřeby pro paličkování, vlastní podvinek a materiál.
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 – paličkování s džínovinou. Budeme paličkovat abstraktní
obrazy 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 pro pokročilé - Binche. Ručně paličkovaná krajka z belgického
krajkářského prostředí je typem mnohopárové krajky, jenž se řadí mezi
vazebně obtížné. Tento kurz vás uvede do úplných začátků této techniky.
Jednotlivými prvky jsou různé sněhové vločky, vypracování ucelených
plátnových výplní se specifickým přibíráním a ubíráním párů. Okraje jsou
často lemovány pikotkami. Kurz 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 pro kurz z Belgie), podušku
belgického typu – paličky na podušce leží.

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.
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 – oboulícní. Technika, při které se šije současně rub a líc
včetně vatelínu a quiltování. S sebou různé látky, vatelín, šicí stroj a šicí
pomůcky (stroj je možné i zapůjčit).
Patchwork – tašky a kabelky. Každou lekci si ušijete jednu tašku, kabelku či
kosmetickou taštičku, včetně vsazení zipu, vypodšívkování a kompletního
začištění. Na první lekci: nekonečný zip v barvě hodící se ke zvolené látce,
několik jezdců, látku na tašku, /může být i ušitý patchwork/, látku na
podšívku, šicí stroj a šicí pomůcky (stroj je možné i zapůjčit).
Patchwork – základní. Naučíte se základní i složitější vzory šití. S sebou
různé látky, strojové nitě, ostré nůžky, řezák a klasické pomůcky na šití.
Šicí stroj – máte-li, jinak zapůjčíme.
Pletení – krajková sedla a šátky. Na základě kladného ohlasu na
předcházející pletací kurz barevných vyplétaných sedel se budeme věnovat
sedlům pletených krajkovými vzory a přesuneme se do pletení krajkových
šátků, kde využijeme našich získaných poznatků. Třebaže pletená sedla jsou
tvarována většinou jako kruh či případě raglánu do čtverce, s šátky, které si
navrhneme, budeme vycházet právě z těchto dvou poznatků – půlkruh,
trojúhelník, čtverec a to s dekorativním přidáváním ok a motivů. S sebou
čtverečkovaný papír, barevné tenké fixy nebo pastelky, tužku 2B, gumu,
průhlednou odnímatelnou lepící pásku, na vyzkoušení zbytky pletacích přízí ,
odpovídající sílu jehlic.
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. Kurz probíhá ve dvou skupinách. Můžete využít
termíny podle svých možností. Tvorba oděvu ve spolupráci s lektorkouvlastní návrh oděvu, příprava střihu, postup šití, zkoušení a úpravy. S sebou
vypranou látku, kterou chcete použít, střihový papír, nůžky, psací a šicí
potřeby. Šicí stroje jsou k půjčení v kurzu.
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.
Tkaní s rounem. Tkaní tapisérie, kde hlavním materiálem bude ovčí rouno.
Vytvoříme návrh a na rámu utkáme obrázek. S sebou pevnou slabší bavlnu
na osnovu, tkací jehly, nůžky, vidličku, psací potřeby, ovčí rouno v různých
barvách (bude k dispozici i v kurzu).
Tkaní – základní a zakončovací práce. Základní vzorníky a způsoby tkaní.
Pro tkaní využijeme i několik tkalcovských stavů, které jsou k dispozici
v učebně. 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. Tento kurz navazuje na
předcházející měsíce vyšívání rozmanitých úzkých vzorníků bílé výšivky se
zaměřením na vytažení nití v jednom či oběma směry (útek – osnova) a
následné obšívání, všívání do vzniklých prostor prvky italské reticelly, prvky
výšivky hedebo, výšivky Schwalmské. S sebou vyšívácí plátno „perlička“
v bílé či ecru barvě, perlovku č. 8 (v klubíčku), vyšívací bavlnku Norma
(Niťárna česká Třebová), moulinku, bavlněnou šicí nit Triana od Amann (sv.
modrá špulka), blok na psaní, potřeby na psaní, vyšívací rám nebo bubínek
(ideální s přichycením ke stolu).
Zvykoslovný rok. V tomto kurzu budeme tvořit drobné předměty pro období
podzim a zima z přírodních materiálů, těsta a textilu. S sebou na 1. lekci
nůžky, pevné nitě, psací potřeby. Ostatní materiál bude k dispozici 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.

