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  Termín Kurz Cena Místo 

1. 18.-20.5.2018 Hrátky se sklem 2700,- Čachnov 

2. 30.6.-2.7.2018 Všehochuť I. 3000,- Sádek 

3. 30.6.-8.7.2018 Keramika -  zahradní objekty 4400,- Čachnov 

4. 9.7.-15.7.2018 Keramika 4000,- Čachnov 

5. 12.-15.7.2018 Všehochuť II.                        *obsazeno 3000,- Sádek 

6. 16.-19.7.2018 Všehochuť III. - pedig          *obsazeno 3000,- Sádek 

7. 16.-22.7.2018 Keramika 4000,- Čachnov 

8. 21.-24.7.2018 Všehochuť IV. 3000,- Sádek 

9. 23.7.-29.7.2018 Keramika 4000,- Čachnov 

10. 30.7.-5.8.2018 Keramika 4000,- Čachnov 

11. 30.7.-3.8.2018 Řezbářství 3600,- Sádek 

12. 6.-12.8.2018 Keramika 4000,- Čachnov 

13. 13.-19.8.2018 Keramika                                *obsazeno 4000,- Čachnov 

  

KURZY KERAMIKY ZAČÍNAJÍ V PONDĚLÍ A KONČÍ V NEDĚLI! 

Aktualizace programu a podzimní kurzy sledujte na 
www.kurzycachnov.cz 
Popis míst včetně fotografií naleznete na našich webových 
stránkách. 
V ceně kurzů je vždy materiál, kurzovné, lektor. 
Ubytování účastníků je v době kurzu zdarma. 
Adresa: 
Studio volného času -  Hana Krejsová, Čachnov 1 569 82 p.Borová 
 
E-mail: studiocachnov@seznam.cz           www.kurzycachnov.cz 
 

Studio volného času Čachnov  



 
 

 
Náplň jednotlivých kurzů 
 
Keramika - je určena pro začátečníky i pokročilé. Budeme se učit základům točení 
na kruhu, plátování a modelování z keramické hlíny. Dále různé druhy zdobení, 
retušování, glazování. 
Kdo už něco z keramiky umí, má možnost dále vylepšovat své dovednosti. Pracovat 
budeme s kameninovou hlínou. Na každém kurzu, bude-li zájem, provedeme výpal 
RAKU technikou. 
V případě příznivého počasí provedeme výpal ve venkovní peci na dřevo. 
Individuální péče. K dispozici jsou 4 kruhy. Pracujeme s lektorem 3 hodiny dopoledne 
a 3 hodiny odpoledne. Lektor Hana Krejsová 
 
Keramika zahradní objekty-  pod vedením zkušené lektorky výroba drobnější 
zahradní plastiky. Objekty jsou prostorově složitější, takže potřebují pomalejší sušení. 
Proto tento kurz trvá více dní, než náš běžný kurz keramiky. 
Lektor Jana Šindelářová. 
 
Řezbářství - uvede Vás do tajů řezbářského řemesla. Naučíte se brousit dlátka a 
nože. Vyřežete si několik reliéfů, figurek, popř. další výrobky dle vaší šikovnosti. 
Zkušenější účastníci z minulých let se budou dále zdokonalovat pod vedením 
Františka Malého. 
 
Všehochuť -  již několik let velmi oblíbený kurz. Spousta nejrůznějších výtvarných 
technik a nápadů, například košilová recyklace, mikromozaikování, grafické techniky 
na papír i textil, tkané bačkory, porcelánový šperk, sgrafito na hrnek apod. 
Lektor Hanka Smolková, pedig Hanka Vltavská 
 
Hrátky se sklem -  prodloužený víkend, kdy se budete učit pracovat se sklem. Dle 
zájmu účastníků můžete vyzkoušet: vitráže tiffany, spékané sklo, pískování skla a 
lidové podmalby na sklo. Lektor Hana Krejsová 
 
 
Dále nabízím možnost ubytování v Sádku (maximální kapacita 11 
osob + 2 přistýlky). 
Cena 200, - Kč osoba/noc -  mimo topnou sezonu.  
V topné sezóně 250,- Kč osoba/noc. 
Celý objekt k dispozici: pokoje, kuchyňka, sociálky, dílna- klubovna. 
 

Přihlásit se je možné písemně nebo telefonicky 
na čísle 737185908, nejlépe však mailem: 
studiocachnov@seznam.cz 
 


