
 

Poniklá v Krkonoších

24. – 29. 7. 2017 

 

 

Vážení přátelé, 

Desatero řemesel začíná v pondělí 24. července 2017. V době od 10.00 do 13.00 se prosím 
dostavte do budovy zemědělského družstva Krakonošův ranč v Poniklé na náměstí. Z hlavní 
silnice Vrchlabí–Harrachov odbočte v Poniklé směrem na Jestřabí v Krkonoších, jeďte až ke škole, 
před ní odbočte doleva a jste na místě. Cestující autobusem nebo vlakem od zastávky k družstvu 
zavezeme. Zde vás zapíšeme, poskytneme veškeré informace a eventuálně dořešíme případná 
vaše přání.  

V pondělí bude výuka zahájena ve 14.00. Další dny se vyučuje od 9.00 do 12.00 a od 14.00 do 
18.00. Kurz končí v sobotu v poledne. Pokud to bude nutné, můžete odjet i dříve, ale nahradit vám 
hodiny ani platbu nemůžeme. 

V podrobných informacích předkládáme k vašemu výběru seznam řemesel, která se budou 
vyučovat. Můžete si vybrat buď jednu techniku na celý týden, nebo techniky dvě (první na 
pondělí až středu a druhou na čtvrtek až sobotu). Věnujte prosím pozornost tomu, že některé obory 
budou vyučovány pouze v první nebo v druhé polovině týdne. Obor otevřeme, přihlásí-li se na 
něj nejméně tři zájemci. Protože maximální počet posluchačů na každém kurzu je omezený, 
vyplňte i obor náhradní. Doporučujeme poslat přihlášku co nejdříve, neboť zájem je 
uspokojován dle pořadí přihlášek.  

Připravujeme pro vás i večerní program, který bude v den zahájení kurzů vyvěšen na všech 
místech, kde se koná výuka. Jeden večer bude spojen s prodejem materiálů, pomůcek a publikací. 
Ve středu večer proběhne módní přehlídka posluchaček a lektorek. Další den se podíváme ke 
kouzelné kapličce či k Jizeře. V pátek po výuce se ve škole uskuteční výstava vámi zhotovených 
výrobků a seznámíte se s tím, co dokázaly jiné kurzy. Odtud se přesuneme k Muzeu krkonošských 
řemesel, kde posedíme při sejkorách, klobáskách, pivu a zpěvu. 

Cena kurzovného je 3 250 Kč. Po přihlášení vám zašleme fakturu, kterou je třeba uhradit 
bankovním převodem nejpozději do 16. června.  

Ubytování vám zajistíme v soukromých penzionech s vybavenou kuchyňkou. Cena je obvykle 
200 Kč za noc a hradí se přímo na místě ubytovateli. Ubytování si můžete zajistit také 
individuálně, např. v penzionu Krakonošovo zátiší (www.krkonose-zatisi.cz, tel. 739 021 133), ve 
Vítkovicích u pana Nechanického (tel. 733 529 439) a v řadě dalších penziónů a hotelů v okolí. 

Společnou stravu neposkytujeme. Prodejna potravin je na náměstí u školy a u hlavní silnice. Při 
příjezdu se můžete rozhodnout, zda si budete vařit, či zda se přihlásíte ke stravování v místní 
restauraci, kde nám vycházejí v průběhu kurzů vstříc a vaří obědy. 

A ještě jedno upozornění: Nevozte sebou prosím zvířecí mazlíčky ani malé děti. Na vysvětlenou: 
Máme rádi zvířátka, ale jsou mezi námi alergici a ti, co se neovladatelně zvířat bojí. Malé děti jsou 
báječné, ale dle zkušeností z minulých let ruší rodiče i ostatní posluchače od poklidné tvorby. Berte 
to tak, že jste si přijeli odpočinout a načerpat energii. Manžela, manželku nebo dítě, které již umí 
samostatně pracovat a zapojí se do výuky, lze samozřejmě také přihlásit – jen nám to v poznámce 
napište, abychom vám zajistili vhodné společné ubytování. Děkujeme za pochopení. 

Další informace rádi poskytneme e-mailem (helena.proskova@seznam.cz) nebo telefonicky 
(606 402 905).  

 

Na setkání se těší Helena Prošková a lektoři. 
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DESATERO II, 24. – 29. 7. 2017 
Fotogalerie řemesel: www.desatero-remesel.cz 

Pomůcky a předměty, které můžete zakoupit nebo si půjčit na místě jsou označeny značkou . 
S sebou ostré nůžky, psací potřeby a sešit. 

Obory, které poběží po celý týden:  

Drátování – Marcela Mašková. Během týdne lze absolvovat většinu prací pro rekvalifikaci Dráteník. Kurz je 
akreditován MŠMT. Zúčastnit se mohou i ti, kdo si chtějí jen zkusit práci s drátem a odrátovat láhev, keramický hrnek 
či skleničku, nebo vytvořit překrásný šperk. S sebou nerezový nebo měděný drát, průměr 0,3 mm a vázací drát průměr 
0,5–1 mm , keramický hrnek, skleničku, korálky, malé kleště štípací a ploché. Cena za materiál od 20 Kč dle velikosti 
a druhu drátovaného předmětu.  

Dřevořezba – Mirka Řezníková. Drobné předměty, misky, reliéfy atd. Šperk ze dřeva. S sebou tužku, kružítko, 
pravítko, dláta , ochranné brýle. Cena za materiál od 60 Kč. 

Kamenosochařství – Milan Lukášek. Pískovcové drobné plastiky. Pomůcky zajištěny . S sebou ochranné brýle, 
vhodný oděv i do nepříznivého počasí (pracuje se venku). Cena kamene od 250 Kč. 

Keramika – Jolana Novotná. Kurz je nutno absolvovat celý týden. Maximální počet osob 8. V prvních dvou 
dnech se zaměříte na výrobu figurální keramiky a dle vlastního návrhu si vytvoříte menší misku. V dalších dnech 
proběhne malba keramické vitrážky engobami a tvorba loutky za pomoci přírodního materiálu (textil, proutí, vlna) a 
keramiky. S sebou zástěru nebo staré triko. Cena výukového materiálu 250 Kč. 

Kovařina – Rostislav Pičman. Jen jednodušší výrobky. S sebou dobré pracovní rukavice, ochranný oděv, ochranné 
brýle a vhodnou pevnou obuv (nedoporučujeme tenisky). Zástěra k zapůjčení . Maximální počet osob 3, věk od 
16 let. 

Kytičky ze skleněných lístků – Marcela Růžičková. Nad sklářským kahanem si vyrobíte skleněné komponenty a 
z nich si vytvoříte květinu nebo šperk. Výrobky jsou doplňkem oděvů, krajek a květinových vazeb. Cena materiálu od 
100 Kč. 

Margaretina krajka – Marcela Mašková. Drhaná krajka z jemných i silnějších nití. Vytvoříte si brož, ozdobu vlasové 
spony, aplikaci na oděv. S sebou špendlíky s barevnou hlavičkou, čtvrtku nebo jiný tvrdší papír, milimetrový papír, 
obuvnickou bavlněnou nit č. 8, 10, nebo Anchor (může být i č. 20) . Jako podložku lze použít herduli , vhodnější 
je však placatá podložka z polystyrénové desky obalená látkou a přišpendlená k podložce .  

Malovaný textil (tisk, lept, batika) – Dana Mašková. První polovinu týdne zahájíme tiskem, leptem na textil a batikou. 
Naučíte se navrhnout a vyřezat šablonu pomocí vyřezávacího plotru. Vytvoříte si vzorníky i látky na další šití, zdobení 
hotových oděvů a doplňků. Vhodné pro začátečníky, pokročilé i pro nepočítačové typy! Výhodou je vlastní notebook. 
S sebou A3 skicák (čtvrtky). Ve druhé polovině týdne zůstaneme nadále u tisku, leptu a batiky, ale již nebudeme 
navrhovat šablony. Zaměříme se na šití jednoduché haleny. Látku budete mít připravenou z první poloviny týdne, 
nebo si jí obarvíte v polovině druhé. S sebou látky nebo oděv, který si chcete originálně vyzdobit (platí pro ty, kteří se 
nezúčastní první poloviny týdne). Na tisky je vhodný světlý oděv, na lepty tmavý. Dále provázky, šicí a psací potřeby. 
Ostatní materiál a barvy na textil budou k dispozici v kurzu . 

Paličkovaná krajka – Ivana Domanjová. Základní techniky, malé obrázky, drobný šperk. Vhodné pro začátečníky i 
pokročilé. Kdo se bude věnovat v první polovině týdne porcelánovému šperku, může propojit obě techniky. S sebou 
herduli , paličky , podvinky , přízi (len nebo obuvnickou nit střední síly), háček 0,6–0,75, čtvrtku, pauzovací či 
průhledný papír . 

Pletení košů – Václav Tichý. S sebou zahradnické nůžky, zahradnický nůž „žabka“ se zahnutou čepelí, šídlo, 
proutí  či pedig . Cena za materiál pro menší koš o průměru dna 20 cm od 250 Kč. 

Plst – Daniela Peterová. Mokrou cestou z ovčího rouna uděláme krásné šperky i oděvní doplňky, například taštičku, 
klobouk, rukavice, bačkory. Kdo začne porcelánovým šperkem, propojí obě techniky. S sebou ovčí rouno (bude možno 
i dokoupit ), starší froté ručník, kostku mýdla. 

Ruční tkaní – Jolana Davidovičová. Během týdne lze absolvovat část prací pro rekvalifikaci Tkadlec/tkadlena. Kurz 
je akreditován MŠMT. Zúčastnit se mohou i ti, kdo chtějí tkaní zkusit pouze pro radost. Tkaní na stavech – polštáře, 
kabely, koberce. S sebou kobercovou vlnu , dvě tkací jehly , pevnou bavlněnou nit, tvrdé desky, čtverečkovaný 
papír, pravítko, tužku, červený a černý fix. Cena 1 kg vlny od 20 Kč, 1 kg kapesníkoviny 100 Kč a 1 metru osnovy 20 Kč. 

Tavené sklo – Iveta Valentová. Výroba korálků, špendlíků, lístků atd. nad kahanem . S sebou ochranné brýle. 
Cena výukového materiálu 100 Kč. Maximální počet osob 3. 

Tenerifa – Jolana Davidovičová. Tenerifa je druh krajky šité na podložce nebo rámečku. Nejčastější tvar je kolečko, 
ovál nebo čtverec. Je tvořena osnovními nitěmi, které se dále prošívají do vzoru. S sebou knihařský karton (vlnitá 
lepenka není vhodná), perlovky různých barev, ostrou jehlu a jehlu s tupou špičkou (cca 4–5 cm dlouhé). Karton, 
šablonky a návod budou k dispozici v kurzu . 
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Obory vyhlášené pouze pro jednu polovinu týdne: 

1. polovina: pondělí–středa 2. polovina: čtvrtek–sobota 

Barvení přírodninami – Alena Samohýlová. Barvení 
hedvábí, vzorkových přaden bílé vlny a batiky barvivy 
získanými z čerstvých i sušených rostlin, které používali 
naši předci. S sebou starší oděv, bílou přírodní vlnu , 
hedvábí . Cena hedvábí (šály, šátky) od 85 Kč do 135 
Kč. Cena 1 kg vlny od 20 Kč. 

Kresba a malba – Martina Babincová. Perspektiva, 
zvětšování, zmenšování, stínování, kompozice, 
barevnost a různé techniky kreslení. Následně malba 
krajiny a zátiší. S sebou tužky tvrdosti 1–6 nebo 
verzatilku, plastickou gumu, klasickou gumu, hadřík, 
ořezávátko, řezák (kresba); akrylové barvy, několik 
štětců (kulaté a ploché, tenké i silné), nádoba na vodu, 
paleta (malba). Čtvrtky A2, A3 a A4 (10 ks od každého 
formátu), dva skicáky, desky na díla. 

Paspartování – Vilma Nasková. Klasické i netradiční 
pasparty a tvorba obrázků z přírodnin. S sebou malou 
grafiku nebo jiný obrázek, fotky, lze i krajku, tužku, 
pravítko (i kovové), lepidlo v tyčince, štětec, řezák, 
plátna  a papíry . Cena za paspartu bez skla od 
20 Kč, pasparta se sklem od 40 Kč. 

Pletení z pedigu – Andrea Janotová.  Košíčky, misky, 
tácy a další drobnosti (vajíčka, postavičky, zvonky). 
S sebou ručník, zahradnické nůžky, metr, šídlo, pedig , 
dno . Cena materiálu na menší košík se dnem od 
100 Kč. 

Tkaní do tvarů: gobelín, kelim – Eva Vozková. Malá 
tkaná vsadka do kabelky, oděvu nebo baretu. Návrh díla, 
postup zapracování do oděvu. S sebou jemnější vlnu . 
Možné též tkát gobelín. Tkaní drobných výtvarných děl 
na desce či rámu. S sebou provázek, vlny a vidličku . 

Výroba ručního papíru – Zdena Kindlová. Výroba 
drobných předmětů – vizitky, obálky a koláže. Příprava 
papíroviny, čerpání papíru, zdobení papíru přírodními 
barvivy, semínky apod. S sebou 5× nový hadr na 
podlahu z netkané textilie (oranžový), dva balíčky 
kuchyňských utěrek z netkané textilie, kousky starých 
krajek s výraznou strukturou, např. háčkované, složku 
starých novin a lepidlo v tyčince. Kdo bude chtít, může si 
přivézt ponorný mixér a vlastní síto na čerpání papíru . 

Výrobky z kůže – Jitka Kytková. Šperk, krabička, 
pouzdro na brýle nebo mobil, taštička. S sebou papír, 
tužku, jehly, šídlo nebo čalounický špendlík, ševcovské 
nitě , kousky kůže . Na výrobu taštičky je k dispozici 
větší kousek kůže za cenu 10 Kč za dm². 

 

Krosienkování (pletení na rámu) – Zdena Kindlová. 
Jedinečná starobylá technika pletení na rámu pomocí 
prstů bez vnášení útku. Pro pletení tašky, čepice nebo 
polštáře potřebujete dvě barvy silnější pletací příze 
(2× 20 dkg) stejné kvality a síly (vlna, bavlna nebo 
směsová příze). S sebou silný háček, čtyři pletací jehlice 
č. 4 a výše, dvě silné jehly s velkým uchem, nůžky, 
krejčovský metr a klubko konopného nebo bavlněného 
provázku. 

Ošatky ze slámy – Jaroslav Urík. S sebou nůž, 
pracovní oděv (zástěru). Cena za materiál na jednu 
ošatku 70 Kč. 

Sláma – Alena Samohýlová. Figurky a dekorativní 
předměty ze slámy. Pro zájemce také paličkování 
z koňských žíní a slámy (s sebou navíc pomůcky na 
paličkování). S sebou tenký drát, kleště, bílé a režné nitě 
a případně slámu . 

Šitá krajka – Zdena Kindlová. Během týdne lze 
absolvovat většinu prací pro rekvalifikaci Krajkářka. Kurz 
je akreditován MŠMT. Zúčastnit se mohou i ti, kdo chtějí 
šitou krajku zkusit jen pro radost. Drobné motivy 
technikou šité krajky od zahájení práce po její úplné 
dokončení. S sebou jehly, bílou mulinku a perlovku, 
barevné mulinky a perlovky, tenké bílé bavlněné strojové 
nitě, nůžky a nůžky na vyšívání, 50×50 cm bavlněného 
plátna. 

Šustí – Alena Samohýlová. Figurky a dekorativní 
předměty ze šustí. S sebou tenký drát, kleště, bílé a 
režné nitě a případně šustí . 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


