
 
 
 

Rukodělné dílny v Kníničkách 
pořádané ÚMČ Kníničky 

 
10.1.  až  2.5. 2018 

 
 
Dílny se budou konat jako obvykle vždy ve středu od 18 do 21 hodin v dílně v prvním patře krčku školní budovy v Kníničkách.  Vchod z ulice 
U kaple. 
Večery, kdy budeme dělat marocký štuk, budou prodlouženy do 22 hodin.   
 

 
Náplň jednotlivých dílen (počet večerů na jednotlivé techniky je možné po vzájemné dohodě upravit) : 
 
 
10.1.2018  - keramika, porcelán – figurální tvorba, tvorba mozaiky, další tvorba podle přání účastníků 
Budeme vyrábět z keramické hlíny a porcelánové hmoty – můžete si vybrat. Keramiku je možné dělat  různými technikami, z točířské i 
šamotové hlíny.  
Kdo se budete chtít věnovat figurální tvorbě - společně se pustíme do vymodelování hlavy, rukou a celé figury.  
Kdo bude chtít vyrábět mozaiku – vytvoříme jednotlivé segmenty mozaiky pro zvolený obraz nebo dekorační předmět (koule,  různé 
prostorové i plošné tvary), ze kterých po vypálení budeme mozaiku vytvářet. 
Je samozřejmě možná i jiná tvorba z keramické a porcelánové hmoty podle vlastního přání. 
K dispozici bude hlína, porcelánová hmota, nástroje, glazury, engoby, podle zájmu točířský kruh.  
S sebou : nápady a dobrou náladu. 

 
17.1.2018  - keramika, porcelán  
dtto 
 
24.1.2018  - keramika, porcelán  
dtto 
 
31.1.2018  - grafika – suchá jehla 
Tentokrát se pokusíme zprovoznit vlastní grafický lis, který máme zapůjčený, a můžeme zkusit tisknout samy – bez lektora. 
Technika spočívá v tom, že se grafickou jehlou vyryje do zinkové nebo jiné destičky motiv, který se potom jednobarevně nebo i 
vícebarevně tiskne na grafický papír. Z každé destičky může být vyrobeno více tisků, takže si můžete navrhnout  jak obrázky, tak třeba 
nějaká přáníčka. 
K dispozici budou veškeré nástroje  - jehla, destičky, grafický papír, barvy, lis. 
S sebou : nějaký námět, obrázek, ornament.  
 
14.2.2018  - grafika – suchá jehla 
dtto 
 
21.2.2018  - grafika – suchá jehla 
dtto 
 
28.2.2018  - keramika, porcelán  
dodělání výrobků, tvoření nových výrobků 
 
7.3.2018  - keramika, porcelán  
dtto 
 
14.3.2018  - keramika, porcelán  
dtto 
 
21.3.2018 – akvarel – pravá akvarelová technika 
Budeme pokračovat v akvarelu s Evou – lektorkou, se kterou jsme malovaly minule. 
Obrazy malované touto technikou jsou poměrně rychlé, máme možnost si vše vyzkoušet třeba několikrát a třeba se nám podaří vytvořit 
i skutečný akvarelový obrázek.  Eva nabízela i zkusit intuitivní malování, pokud by byl zájem, můžeme se domluvit.  
Kdyby někdo nechtěl malovat akvarel, může malovat  tečkované obrázky, i na ně bude k dispozici materiál. 
K dispozici budou barvy, štětce, podložky, paletky, papír. 
S sebou : nápad na nějaký námět  obrázku, třeba i víc námětů. 



 
28.3.2018 – akvarel – pravá akvarelová technika 
dtto 
 
V tomto cyklu bychom rády zkusily novou techniku, která se jmenuje MAROCKÝ ŠTUK.   
Je to materiál, který se skládá z mramorové moučky a nějakých přísad, pigmentů atd.  Hmota je jakási kašička, která se nanáší na podklad a 
následně se vyhlazuje tak, že povrch je naprosto hladký a vodě nepropustný.  Touto technikou se dělají např. celé koupelny včetně umyvadel, 
vany, sprchového koutu, třeba i stoly, barové pulty, obklady stěn atd.  My bychom zkusily něco menšího – nějaké menší předměty, jako 
například mísy, mýdlenky, kachle apod.  Výhodou této techniky je to, že se dají  libovolně kombinovat různobarevné plochy a vytvořit asi 
klidně i nějaký  obraz.  Hlavně je možné vyrobit v podstatě jakýkoliv tvar. Možná je i např. kombinace s mozaikou.  
Máme domluvenou lektorku paní Ing. Orátorovou, která tuto techniku do Česka v podstatě dovezla, vše nám ukáže, řekne i nějakou teorii, 
takže je na co se těšit.  
Předem si nachystáme podklad pro předměty, na které budeme marocký štuk nanášet. Nejlepší jako podklad je ytong, takže si předem 
vyřežeme z ytongu tyto předměty – misky, kachle apod., co kdo bude chtít – nějaké nápady pro inspiraci ještě pošlu - mám schůzku 
s lektorkou, která má prý doma nějaké vzory, tak zkusím něco nafotit.  
Z ytongu vyřezané předměty pak v dalších večerech budeme potahovat marockým štukem.  
Podle sdělení lektorky si tato technika, aby se stihlo vyrobit něco pěkného a smysluplného, vyžaduje trošku více času, takže tyto 
večery bychom cca o hodinu prodloužily, takže bychom dílny měly od 18 hodin do 22 hodin.   
Kdyby někdo z vás měl zájem, může se stavit podívat, o co se jedná – z marockého štuku jsou provedeny  sociálky v restauraci U Orátorů 
v Lažánkách. 
 
4.4.2018  - vyřezávání z ytongu 
Budeme z ytongu vyřezávat předměty, které budou sloužit jako podklad pro marocký štuk. Z ytongu se vyřezává poměrně snadno, 
pilkou nebo nožem, takže žádný strach. Akorát je z toho spousta prachu, takže budeme vyřezávat venku v prostoru hřiště pod okny 
krčku.  
K dispozici budou nástroje, materiál, roušky proti prachu. 
S sebou : nějaký nápad na předmět nebo předměty, které budeme vyrábět. 
 
11.4.2018  - vyřezávání z ytongu 
dtto 
 
18.4.2018 – marocký štuk 
Z ytongu vyřezané předměty pokryjeme lepidlem a následně na ně budeme nanášet marocký štuk, který poté vyhladíme dohladka. 
Výsledný povrch bude hladký, ve zvolených barvách, vodě nepropustný. 
 
25.4.2018 – marocký štuk 
dtto 
 
2.5.2018 – marocký štuk 
dtto 
 
Rozdělení jednotlivých technik do uvedených termínů je provedeno s ohledem na technické a časové požadavky – něco musí 
zaschnout, vypálit se apod.  
 
 
Závazně se přihlásit  je možné na celý cyklus i na jednotlivé techniky vždy alespoň týden předem na adresách: 

zina.liskova@seznam.cz , hanajuranek@volny.cz , nebo na tel. 603 255 879, 776 099 619. 
Dílny mají omezenou kapacitu účastníků z prostorových důvodů. Přednost mají účastníci celého cyklu. 

 
Těšíme se na Vás.   Zina Lišková, Hana Juránková 


