
Vážení přátelé a milovníci výtvarného umění, 
 Keramické a výtvarné studio Jaroslavy Zapletalové pro vás připravilo nabídku 
výtvarných a keramických seminářů na měsíc říjen - prosinec 2020 
Kurzy jsou akreditovány MŠMT, přihlásit se můžete telefonicky, nebo e-mailem, počet 
míst je omezen, neváhejte proto se svou přihláškou. Semináře probíhají ve výtvarné a 
keramické dílně na ZŠ Krásného 24 v Brně (tram. č 8 z Hlavního nádraží směr Líšeň). Kurzy 
lze objednat i pro skupiny ve vaší dílně, připravíme je podle vašich přání a potřeb. Platby 
hotově, nebo převodem na č.účtu 603321073/0800, VS. datum kurzu ( první den), do zprávy 
pro příjemce uveďte svoje jméno ( na vyžádání vystavíme fakturu). Každý účastník obdrží 
osvědčení o absolvování kurzu.  
Jaroslava Zapletalová 
mob. 736 777 847 
zapletalova@zskrasneho.cz 
www.keramikazapletalova.com 
 
VÝTVARNÉ A KERAMICKÉ KURZY  
 
středa 23. 9. 2020 /17 00 – 20 00/ - malovaná kachlička – malování na 
naglazované kachličky, použití oxidů, engob a glazur. Cena 500 Kč. 
 
středa 14. 10. 2020 /17 00 – 20 00/ - keramický kachel – vyrobíme nástěnný 
šamotový kachel, zdobený, sklem, engobami a oxidy. Cena 500Kč. 
 
středa 21. 10. 2020 /17  00 - 20 00/ - fusing kachel – metodou spékaného 
skla si vyrobíme 3 závěsné kachle – řezání a skládání barevného skla, sypaný skleněný 
prášek, využití šablon, dekorování alobalem drátky, měděnou drtí. Cena 500 Kč. 
 
středa 4. 11. 2020 /17 00 - 20 00/ - vosková batika –  technikou voskové 
batiky si namalujeme plátěnou tašku. Cena 500 Kč. 
 
sobota 7. 11. 2020 a sobota 21. 11. 2020 /10 00 - 17 00/- víkendový  
keramický vánoční kurz -  je určen všem milovníkům výtvarného umění a keramiky. 
Vyrobíme si vánoční dekorace, mísy a vše co patří k vánocům, andělé opět budou J Vedoucí 
výtvarných dílen, zde najdou inspiraci pro vánoční tvoření. Výrobky naglazujeme 
uměleckými glazurami. Využití skleněné drtě, oxidů a obtisků na třetí výpal. 
Neustále hledáme nové inspirace a materiály, takže v každém kurzu máme připravené nové a 
další nápady pro Vaši práci. To je důvodem, proč řada účastníků se kurzů účastní několikrát. 
Cena 2000 Kč. 
 
Středa 11. 11. 2020 /17 00 – 20 00/ - leptání skla – budeme leptat sklenice na 
víno, které ještě budeme dále dekorovat. Během kurzu lze zakoupit další sklenice. Cena 500 
Kč. 
 
středa 25. 11. 2020 /17 00 – 20 00/ - smalt- snadnou technikou smaltování na 
plotýnce si ozdobíme kávové lžičky. Cena 500 Kč. 
 
Fotky z kurzů a jednotlivých technik naleznete ve fotogalerii. Kurzy jsou vhodné i jako 
dárek pro vaše kamarády a rodiče. Vytvoříme vám dárkové poukazy. 
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