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> > >  LETNÍ SKLÁŘSKÉ KURZY V CENTRU SKLÁŘSKÉHO UMĚNÍ < < < 

 
V pondělí jsme přinesli informaci o znovuzrození sklářské huti František v Sázavě. Datum oficiálního zahájení 
provozu na jaře tohoto roku bude ještě upřesněno, jisté však je, že od 9. června do 8. července 2014 je připraveno 
celkem osm letních kurzů, na které je možné se již nyní přihlásit. 

První tři kurzy jsou plánovány od 9. do 13. června 2014 (5 dnů).  
1) Sklářovna – Rozhovor s ryteckým kolečkem; kurz vede Pavlína Čambalová DiS.; hlavním tématem je příprava děl 
pomocí rytí a pískování skla. 
Info: http://cestyskla.wordpress.com/2014/01/14/rozhovor-s-ryteckym-koleckem-pavlina-cambalova-9-13-cerven-2014/  

2) Sklářovna – Využití technologie broušení skla v současném umění a designu; kurz vede Mg.A Lada Semecká; 
hlavním tématem je příprava děl pomocí technologie broušení na hladinových a kuličských strojích. 
Info: http://cestyskla.wordpress.com/2014/01/14/vyuziti-technologie-brouseni-skla-v-soucasnem-umeni-a-designu-lada-semecka-9-13-
cerven-2014/  

3) Sklářovna – Stavené myšlenky; kurz vede Dagmar Pánková; hlavním tématem je příprava děl pomocí technologie 
slinování a lehání skla. 
Info: http://cestyskla.wordpress.com/2014/01/14/stavene-myslenky-dagmar-pankova-9-13-cerven-2014/  

Další dva kurzy proběhnou od 30. června do 11. července 2014 a povedou je zahraniční lektoři (12 dnů). 
4) Sklářské tvoření – Světlo a vnitřní tvarování; kurz vede MFA Chad Holliday, USA; hlavním tématem je příprava děl 
formou tavené plastiky (návrhy, modely, formy, tavení, chlazení) včetně následného dopracování pomocí 
technologie broušení, leštění, pískování a rytí. 
Info: http://cestyskla.wordpress.com/2014/01/14/svetlo-a-vnitrni-tvarovani-chad-holliday-30-cerven-11-cervenec-2014/  

5) Sklářské tvoření – Blowing Your Mind; kurz vede Janusz Pozniak, Seattle USA; hlavním tématem je příprava děl 
pomocí foukání skla na huti. 
Info: http://cestyskla.wordpress.com/2014/01/14/blowing-your-mind-janusz-pozniak-30-cerven-11-cervenec-2014-2/  

Časově i finančně nejnáročnější kurz proběhne ve dvou fázích 14. až 18. července a 11. až 15. srpna 2014 (10 dnů). 
6) Sklářské tvoření – Dělejme sochy a materializujme svoje sny!; kurz vede Mg.A Alena Matějka Ph.D; hlavním 
tématem je realizace skleněné sochy přetavováním skla v otevřené formě – open face mold včetně následného 
opracování broušením, leštěním, pískováním a rytím. 
Info: http://cestyskla.wordpress.com/2014/01/14/delejme-sochy-a-materializujme-svoje-sny-alena-matejka-14-18-cervenec-a-11-15-srpen-
2014-3/  
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Předposlední kurz je plánován od 21. července do 1. srpna 2014 (12 dnů). 
7) Sklářovna – Hra s horkým sklem; kurz vede Petr Novotný; hlavním tématem je příprava děl formou foukání a 
tvarování skla na huti. 
Info: http://cestyskla.wordpress.com/2014/01/14/hra-s-horkym-sklem-petr-novotny-21-cervenec-1-srpen-2014-2/  

Letošní letní nabídka kurzů končí posledním, který se uskuteční od 28. července do 8. srpna 2014 (12 dnů). 
8) Sklářovna – Vše, co potřebujete vědět o tavené plastice a jejím opracování; kurz vede ak. mal. František Janák; 
hlavním tématem tohoto kurzu je tvorba děl formou tavené plastiky do formy (návrhy, modely, formy, tavení a 
chlazení skla) včetně následného dopracování děl pomocí technologie broušení, pískování a rytí. 
Info: http://cestyskla.wordpress.com/2014/01/14/vse-co-potrebujete-vedet-o-tavene-plastice-a-jejim-opracovani-frantisek-janak-28-
cervenec-8-srpen-2014/  

A to není všechno. V nejbližší době budou vyhlášeny kurzy podzimní. V neděli 21. září 2014 bude v galerii hutě 
František slavnostně otevřena výstava Jiřího Harcuby.  Od 22. do 24. září 2014 pořádá Centrum sklářského umění 
ŠKOLU JIŘÍHO HARCUBY, která následuje po mezinárodním ryteckém sympoziu v Kamenickém Šenově. Školu vede 
Pavlína Čambalová.  

Vše o letních kurzech (podmínky účasti, ceník, jak se přihlásit, ubytování atd. v češtině i v angličtině) naleznete na 
http://cestyskla.wordpress.com/  
Ceny kurzů nezahrnují náklady spojené s pobytem. Při rozhodování je však třeba vzít v úvahu, že dílo, které 
v průběhu kurzu vytvoříte, zůstane vaším majetkem. Přihlásíte-li se před 1. březnem, poskytují pořadatelé 10 % 
slevu a zatímco v období od 1. března do 30. dubna je přihláška bez slevy a přihlásíte-li se po 1. květnu 2014, 
zaplatíte o 10 % více.  

 
 
Zdroj: informace akad. mal. Františka Janáka, uměleckého manažera, janak@cestyskla.cz, 728 856 044. Redakční úprava: Oskar Brůža 
Předešlé zprávy naleznete na www.uvucr.cz/e_info/e_info_prehled.htm  

Aktuální verzi Národního registru profesionálních výtvarných umělců a designérů činných na území ČR (stav k 15. 2. 2014) naleznete na 
http://www.uvucr.cz/rejstrik/rejstrik_titul.htm.  
Prosíme naše členy a další zájemce o zápis v Národním registru, aby podle svých možností co nejdříve uhradili členský příspěvek na rok 2014. 
Údaje pro přímou platbu naleznete na vnitřní straně identifikační karty (účet 11034011/0100, specifický symbol = členské číslo), nebo Vám je 
na vyžádání zašleme e-mailem.  
Roční členský příspěvek činí od roku 2004 beze změny 750 Kč pro umělce do 60 let, 375 Kč pro umělce od 61 do 70 let, 230 Kč pro absolventy 
uměleckých škol první tři roky po absolutoriu; umělci od 71 let si výši členského příspěvku podle svých možnosti určují sami.  
Je možná i úhrada příspěvku na dva roky se slevou 10 % (2 x 750 = 1500-150, tj. celkem 1350 Kč; 2 x 375 = 750-75 , tj. celkem 675 Kč; 2 x 230 = 
460-46, tj. celkem 414 Kč)  
nebo na tři roky se slevou 20 % (3 x 750 = 2250-450, tj. celkem 1800 Kč; 3 x 375 = 1125-225, tj. celkem 900 Kč; 3 x 230 = 690-138, tj. celkem 
552 Kč). Případné dotazy směrujte, prosím, na registr@uvucr.cz nebo formou SMS na 602 473 074.   

Informační středisko UVU ČR, Dům umění, Malinovského nám. 2, 602 00 Brno, tel. (SMS) 606 473 074, uvucr@uvucr.cz, uvucr@seznam.cz, 
www.uvucr.cz, www.art-visual.cz  * Nepřejete-li si tyto zprávy zasílat, vraťte tento e_mail s poznámkou „nezasílat“. 
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