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Milí přátelé keraMiky,

s novým rokem přicházejí vždy velká očekávání, spousta přání a před- 
sevzetí. Jaký bude ten další rok, co přinese, bude se nám dařit? 
Budeme šťastní a spokojení? podaří se konečně zhubnout? Našetřit 
na pořádné auto, začít cestovat? Osobně si myslím, že spoustu věcí 
můžeme výrazně ovlivnit my sami, a to nejen pozitivním přístupem 
k životu, ale hlavně tím, že budeme něco aktivně vytvářet a dělat, mís-
to „knedlení“ na místě a čekání, že něco velkého přijde samo. Život 
běží rychle a to, co si člověk přeje všechno stihnout, by neměl odklá-
dat na dobu, až bude bohatý, slavný, úspěšný, šťastný…, ale svá přání 
bychom si měli začít plnit hned teď, protože jen tak se věci pohnou 
tím správným směrem. ať se vám v roce 2016 vše daří podle vašich 
představ, jste zdraví jako řípa a umíte se radovat z  maličkostí. proč 
jen čekat a těšit se na věci velké, když život se převážně skládá ze dní 
obyčejných a událostí malých a všedních. tu krásu a radost si tam 
však každý musí najít sám. Nebo se alespoň začít učit hledat… Odteď.

Michala Šmikmátorová
šéfredaktorka

www.tvOrivyaMOs.cz
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keraMická váza – vyHOdNOceNí
Milí čtenáři, všem vám moc děkujeme za účast v naší soutěži. Sešla se velká spousta výrobků a opravdu 
podařených. Bylo strašně těžké vybrat ty nejlepší, protože mnohé výrobky byly svou obtížností, nápa-
dem, technikou a originalitou zpracování na stejně vysoké úrovni. Nicméně vítěze jsme vybrali a vy si 
můžete prohlédnout všechny přihlášené soutěžní vázy v galerii na našem Facebooku Golem. 

Nová soutěž má téma Sklo v keramice! Pravidla jsou nezměněná, soutěž je opět rozdělena na kategorii 
děti (do 14 let) a dospělí (nad 14 let). Fotografie výrobků (velikosti 1 až 2 MB) posílejte elektronickou 
poštou na adresu smikmi@tvorivyamos.cz. Do soutěže můžete posílat neomezené množství výrobků  
a to do 31. 12. 2016.
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Kategorie do 14 let
1. místo Monika Dvořáková, 12 let, keramická dílna 
Stěžery (obr. 1 a 2)
2. místo Alena Podroužková, 11 let, Brno (obr. 3)
3. místo keramický klub Hlína, Narnie s.v.č., Liberec 
(obr. 4)

Kategorie nad 14 let
1. místo Jana Fučíková, Koněšín (obr. 5)
2. místo Pavla Dorovová, Kadaň (obr. 6 a 7)
3. místo Jana Kordíková, Český Krumlov (obr. 8)

zNáMe 
vítěze 

sOutěŽe!
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ČerNOraku 2015
AuTOR / TOMáŠ MAcEK, FOTO / TOMáŠ MAcEK, JIří SVAČINA

Začátkem loňského listopadu se nám podařilo završit celoroční přípravu akce 
Černoraku 2015. Počáteční nápad se zrodil na stránkách ARTkeramiky, když  
Vladimír groh přivezl z Japonska informace a poznatky z pálení z posvátné hory Fuji. 
Při tradiční raku keramice se při vysokých teplotách nad 1250 °c pálí a především 
taví rozemleté kameny. Ty jsou sopečného původu. u nás je najdeme pod označením 
bazalty nebo známěji čediče.
Postupovali jsme zjednodušeně takto. Jako první jsme si pořídili kámen z japonské 
Fuji. Zjistili, z čeho je složen, nebo chcete-li, jaké obsahuje suroviny. Pak jsme pořídili 
český národní kámen, českou Fuji. Tou je hora říp. Jak jsme získali kámen, museli jsme 
jej rozdrtit na malé kousky a následně pomlít na prach. Potom jsme odstranili hrubší 
frakci sítováním a nechali si jen prach. Z něj jsme udělali glazuru. Po prvních testech  
v různých pecích, na různé teploty a s různým prostředím jsme získali základní přehled 
o vlastnostech tohoto materiálu. Jakmile jsme se ubezpečili, že jdeme správnou cestou, 
pořídili jsme si kameny z dalších podobných nalezišť. Například Jelení vrch, Vinařická 
hora a další. Tyto materiály jsme pak ještě dále obohacovali o další příměsi jako český 
„bool clay“ a podobně. Používali jsme i taviva typu lithium, baryum a další.

 www.artkeramika.cz
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Na akci jsme nachystali 3 pece. Dvě s muflemi na 
samotný výpal. Obě byly postaveny podle doku-
mentace získané k historickým pecím používaným 
na tuto raku technologii v Japonsku. Ta třetí byla 
modernějšího typu, zvedací raku pec otápěná ply-
nem. Používali jsme na ni hořák nabízený a zdoku-
mentovaný na ARTkeramice. Originální pece byly 
vytápěny dřevěným uhlím. Oproti staré technolo-
gii jsme nahradili vzduchové měchy technikou.  
u jedné pece jsme použili ventilátor se směšovačem 
a u druhé dva vysavače. Všechny použité sagary 
byly vlastní výroby, stejně jako pece. Bylo použito 
několik druhů keramických hlín. Po dosažení vyty- 
čeného cíle můžeme konstatovat, že se akce poved-
la. Dosáhli jsme požadované, ale i vyšší teploty. 
Povedlo se získat jak matné, tak i lesklé povrchy, do-
konce i dobou výměny jsme se přiblížili historickým 
pramenům, které uvádí 10 minut. Ta výměna je 
proto, že v sagaru je vždy jen jedna miska.
Tým 13 lidí pracoval jak švýcarské hodinky. Dosáhli 
jsme stavu ovládnutí této technologie do její opako-
vatelnosti. Pokud by se našli zájemci o uspořádání ta-
kovéto společenské události, jakou je výpal keramiky 
formou raku, mohli bychom předat své zkušenosti, 
a potěšit tak mnohé zájemce o toto řemeslo. Vždyť 
raku keramika je cestou společenského sdílení. Je 
prosycena ohněm, kouřem a tvůrčí energií, která 
spolupracuje s přírodními živly. I přesto, že nás 
kolem pece bylo vždy alespoň 5 osob, stále nám 
pomáhaly oheň, voda, země i vzduch. Více obrázků  
a info najdete na www.artkeramika.cz.



dekOr vOdNíM skleM
AuTOR, FOTO / LENKA ŠuSTROVá

www.dilnamatilda.cz 
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V případě, že použijete i oxid kobaltu, je třeba nanesenou plochu přeglazovat transparentní glazurou, aby vynikla jeho 
modrá barva. Pokud dáte glazuru přes oxidy železa, zcela vám zčerná, především fepren. Oxidy vymývejte do zvláštní 
nádoby, po usazení slijte přebytečnou vodu a uschovejte pro další použití. Nikdy nevylévejte do odpadu.

TIP
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Materiál a pOMůcky:
točířská hlína sB, plastová kartička, měkký široký štětec, vodní sklo (běžně k zakoupení v drogerii), fén, oxidy kovů: 
fepren a černé železo, jejich směs z předchozího vymývání, točna, bílá glazura, medová glazura as 534
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1 2 3

Z 900 g hlíny vytočíme široký válec, u vrch-
ní části necháme stěnu silnější než u spodní.

Dokonale začistíme kartičkou co nejvíce do 
sucha a plochým štětcem naneseme sklo.

Po zafénování při středních otáčkách jem-
ným tlakem zevnitř nádoby rozšiřujeme 
bříško.

Plochy s  vodním sklem se už nedotýkáme, 
zbývající část hlíny přiškrtíme a začneme vy- 
tahovat.

Po přežahu naglazujeme vnitřek lahve bílou 
glazurou, začistíme. hrdlo ponoříme do me- 
dovky.

8 9

5 6

Po dokončení hrdla lahve stáhneme zbýva-
jící blátíčko, odřízneme a po zaschnutí pře- 
žahneme.

Při otáčení točny naneseme širokým měk- 
kým štětcem kombinace oxidů v  silnější 
vrstvě.

Při práci s  vodním sklem dáváme pozor, 
aby nám nezůstalo na kruhu, důkladně vše 
omyjeme.

Oxidy následně nevymýváme houbičkou, ale 
za stálého otáčení a častého vymývání štětce 
vodou. Vypálíme podruhé.
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eGyptská kaNOpa
AuTOR, FOTO / LENKA ŠuSTROVá
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Tím, že nanášíme oxidy už před přežahem, se zataví do hlíny a už se nevy-
myjí. Při aplikaci dalších vrstev dosáhneme větší barevné škály a především 
barevné stálosti.

TIP



Materiál a pOMůcky:
šamotová hlína dudziak, plastová kartička, měkký štětec, obkročák, kovová jehla, oxidy kovů: fepren a černé 
železo, jejich směs, miska s vodou, houbička

7

4

1 2 3

Nejdříve si z cca 950 g hlíny vytočíme vyso- 
kou nádobu.

Kartičkou ve tvaru ledvinky vytvarujeme hor- 
ní část.

Obkročákem si změříme vnitřní průměr ka- 
nopy.

Následně vytočíme víčko, kartou dosáhneme 
pravého úhlu.

Po zatření obtáhneme linky ještě jednou, dá- 
me do přežahu.

8 9

5 6

Víčko v kožovatém stavu obtočíme, aby tva-
rem sedlo k nádobě.

Následně zatřeme černým oxidem železa nebo 
burelem.

Kovovou jehličkou vyryjeme ornamenty a za- 
třeme feprenem.

Vlhkou houbičkou vymyjeme přebývající oxid 
a pálíme bez glazury podle typu použité hlí- 
ny. Název kanopa označuje rituální nádobu ze 
starověkého Egypta.
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parNí HrNec Na zeleNiNu 
AuTOR , FOTO / LENKA ŠuSTROVá
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V dokonale vycentrované hlíně udě- 
láme prstem uprostřed díru až na 
kruh, „přeskočíme“ 2 cm hmoty a zby- 
tek hlíny roztáhneme.

2

3

5

Vytáhneme stěnu, pomocí rovné kar- 
tičky začistíme zvenku, ledvinkou 
dotvarujeme vnitřní část hrnce.

Obkročákem změříme vnitřní prů- 
měr hrnce a vytočíme poklici. Pravý 
úhel zámečku docílíme pomocí 
špachtle.

Dokud je hrnec na kruhu, dekoruje- 
me engobou, připevníme ucho, pro- 
ložíme papírem a necháme schnout 
dohromady.

Po zavadnutí do kožovatého stavu 
obtočíme poklici upevněním kous- 
ky hlíny ke spodní části hrnce.

Po přežahu na 900 °c glazujeme 
poklici v  transparentní glazuře, 
spodní část v medovce. Pálíme na 
1135 °c.

Materiál a pOMůcky:
točířská hlína sB, plastová kartička, gumová cidlina, šlikr, kovové očko, engoba, transparentní glazura, medová gla-
zura as 534

Jak pařák funguje? Naplníme jej zeleninou, zakryjeme  
a postavíme na hrnec s vroucí vodou.TIP
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keraMika sHirley vauvelle 
AuTOR / REDAKcE ČASOPISu gOLEM, FOTO / ShIRLEy VAuVELLE

Shirley Vauvelle je britská keramička žijící na východním pobřeží země, maminka tří kluků, romantička, milovnice přírody, se- 
verského designu a všeho krásného a hravého. Její tvorba je kombinací různých technik a materiálů, ráda spojuje dohromady přírodní 
materiály jako keramickou hlínu, naplavená dřívka z moře, kamínky, větvičky, kůži. Špalíky dřeva, které tvoří základ mnoha plas-
tik a sošek, dostanou několik tenoučkých vrstev barvy a patiny, až vznikne ta pravá kombinace, která podpoří přirozenou kresbu 
dřeva, a vynikne jeho jedinečná struktura. Drobné keramické tvary a bytosti pak Shirley modeluje z bílé keramické hlíny. Zdobení 
je převážně jemné zatírání barvítek a oxidů, glazury a roztavené sklo jsou pouze výjimkou. Závěrečná kompletace dílek do podoby 
rozkvetlých pařízků, veselých zvířecích koláží, barevných lodních flotil a výjevů s rybářskou a zahradní tématikou je plná fantazie, 
hravosti a kouzelného snění. hlavní inspirací je pro autorku dánský a skandinávský design, obzvláště pak její oblíbený keramik  
20. století Aldo Londi a malíři jako Amedeo Modigliani a Frida Kahlo.

www.shirleyvauvelle.co.uk
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tácky se skládaNýM OkraJeM
AuTOR / DěTI Z MŠ ATRIuM V BRNě, FOTO / REDAKcE ČASOPISu gOLEM 

4
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1

Na podložce si za častého obracení 
vyválíme podlouhlý plát silný 0,5 
cm.

2

3

5

Přiložíme listnatou nebo jehlična- 
tou větvičku s  výrazným žilková- 
ním, aby byl obtisk pěkně zřetelný.

Větvičku přejedeme opatrně vá- 
lečkem, aby se nepohnula. Po ob-
tisknutí odstraníme.

Krajní konce spojíme šlikrem k so- 
bě pod středovou částí. Tím vznik- 
ne pevný okraj.

Nožíkem vyřízneme, třeba podle 
šablony, podlouhlý ovál. Na krát-
kých stranách uděláme dva kolmé 
zářezy cca 5 cm.

Středovou část přehneme přes vy- 
tvořený okraj a to samé uděláme 
na druhém konci. Necháme vy- 
schnout a po přežahu glazujeme. 

Materiál a pOMůcky:
zbytková keramická hlína, váleček, větvičky k otiskování, nožík, šlikr, štětec, transparentní glazura
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MOtýl
AuTOR / ELIŠKA MAKOVcOVá, FOTO / LENKA ŠuSTROVá

4

6

1

Z vyváleného plátu o tloušťce 1 cm 
vyřízneme kachel, okrajový rámeček 
naznačíme rohem kartičky.

2

3

5

Plát otočíme a očkem uděláme ně- 
kolik žlábků, aby by se nám kachel 
při výpalu nezkroutil.

Eliška otiskla ručičky tak, aby roz- 
tažené prstíky směřovaly od sebe 
směrem k rámečku.

Engobou domalujeme obrysy mo- 
týla, razítkem dozdobíme rámeček 
a prohlubně vyplníme sklem.

ukazováčky jsme jemným tlakem 
udělali ve spodní části dolíčky pro 
sklo.

Na závěr potisknuté okraje obtáh-
neme oxidem, aby byly výraznější. 
Pálíme bez přežahu na 1140 °c.

Materiál a pOMůcky:
keramická hlína sB, plastová kartička, váleček, igelit, tvrdá podložka, razítka, hnědá engoba, oxid železa, štětec, různé 
barvy skleněné drti
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trOJHráNky se skleM
AuTOR / DěTI Z MŠ ATRIuM V BRNě, FOTO / REDAKcE ČASOPISu gOLEM 
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Na podložce si za častého obrace- 
ní vyválíme plát silný 0,5 cm a vy- 
řízneme nožíkem trojúhelník.

2

3

5

Vymodelujeme tři větší kuličky, kte- 
ré budou sloužit jako nožky naší 
mističce.

Trojúhelník otočíme a ze spodní 
strany přilepíme do všech třech 
rohů vymodelované kuličky. Spoje 
předem narýhujeme.

Necháme dokonale vyschnout a po- 
té vypálíme rovnou na vysoký vý-
pal 1140 °c. 

V misce vytvarujeme mělkou pro- 
hlubeň a uhladíme okraje. Dovnitř 
nasypeme barevné sklo. Nezatla- 
čujeme do hlíny, jen volně nasype- 
me! 

Do misky můžeme umístit čajovou 
svíčku nebo do ní nasypat drobné 
pochutiny.

Materiál a pOMůcky:
směs červené a světlé hlíny, váleček, nožík, šlikr, štětec, barevné sklo, čajové svíčky
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keraMická OBálka
AuTOR, FOTO / LENKA ŠuSTROVá
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Z vyváleného plátu silného 5–6 mm 
si vyřízneme podle šablony obálku.

2

3

5

Spodní půlku naškrábeme a brčkem 
vykrojíme otvory, aby se lépe sklá- 
dala.

Nyní obálku otočíme na druhou 
stranu a dekorujeme dřevěnými 
razítky.

Výrobek v kožovatém stavu začis- 
tíme vlhkou houbičkou a dozdo- 
bíme engobou.

Plát otočíme dekorem dolů a na- 
škrabané části spojíme. Vycpeme 
igelitem.

Po přezahu naglazujeme: vnitřek 
efektní zelenou, venkovní část trans- 
parentní. Vypálíme podruhé.

Materiál a pOMůcky:
hlína ca, šlikr, papír na šablonu, váleček, nůžky, kovová štětina, nožík, razítka, igelit, houbička, miska s vodou, engoby 
(použitá duncan cc161), efektní zelená a transparentní glazura
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OveČka – zvONek
AuTOR, FOTO /  JANA ŽABKOVá

www.fler.cz/loliti 
16
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Materiál a pOMůcky:
světlá keramická hlína, šlikr, štětec, voda, houbička, nůž, pomůcky na modelování, černé barvítko, bílá glazura 

7

4

1 2 3

Z  plátu hlíny silného 0,5 cm vyřízneme ob- 
délník o rozměrech 9 x 25 cm. Konce narýhu-
jeme a pomocí šlikru slepíme do tvaru válce. 
Spoj zahladíme.

Opatrně zploštíme vrchní část a slepíme k so- 
bě. Vznikne tělo ovečky.  

Ze zploštělé kuličky vymodelujeme hlavičku. 
Šlikrem přilepíme na tělo ovečky.

Z  vrchní strany pilníkem uděláme dírku. Do 
ní posléze zavěsíme zvonící kuličku. Přilepíme 
ocásek.

Spirálky postupně lepíme na ovečku pomocí 
šlikru. Na závěr přidáme zvoneček pod krk. 
Po uschnutí vypálíme na 1000 °c.

8 9

5 6

Vyválíme si větší množství tenkých válečků, 
které budou uprostřed širší než na koncích. 
Ideálně když nejširší část nepřesáhne 5 až 6 mm. 

Všechny části kromě vlny nabarvíme černým 
barvítkem a houbičkou zatřeme do ztracena. 
Vlněný kožich pomalujeme bílou glazurou. 
Následuje výpal na 1150 °c.

Z válečků stočíme maličkaté spirálky. Všechny 
si nejprve připravíme dopředu a až poté zač- 
neme lepit.

Na závěr zavěsíme na jutový provázek a  při- 
pevníme kuličku – srdíčko zvonečku.

17
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MOdelOvaNé HrNeČky   
AuTOR / DěTI Z MŠ ATRIuM V BRNě, FOTO / REDAKcE ČASOPISu gOLEM 

4

6

1

Z keramické hlíny vyválíme na pod- 
ložce válečkem plát silný 0,6 cm.

2

3

5

Připravíme si dřevěná razítka s výraz- 
nými motivy, kterými budeme hlínu 
zdobit.

Do našeho vyváleného plátu obtisk- 
neme buď jeden velký obrázek, ne- 
bo plát potiskneme celý drobnější- 
mi motivy.

Dovnitř vložíme zmuchlané novi- 
ny, aby hrnek při schnutí držel tvar. 
hrnek postavíme na zbytek plátu, 
obkreslíme dno, vyřízneme a šlikrem 
přilepíme. 

Z plátu vyřízneme obdélník cca 22 x 
12 cm s  nejpěknější částí motivu  
a stočíme ho do ruličky. Zbytek 
plátu ponecháme na dno.

ucho tvoří spirálka. Po přežahu gla-
zujeme a pálíme podruhé. hrnečky 
mohou být pěkně buclaté nebo 
naopak uzoučké, zrovna tak na malé 
kafíčko pro maminku.

Materiál a pOMůcky:
keramická hlína Ma, váleček, nožík, šlikr, štětec, dřevěná vyřezávaná razítka, noviny, houbička, glazura

www.fler.cz/drevena-razitka18
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valeNtýNské srdce z růŽiČek  
AuTOR, FOTO / NATAŠA KOTVOVá

Materiál a pOMůcky:
červená keramická hlína cak, špejle se špičkou, houbička, červená glazura pd 631, štětec, šlikr, nožík, váleček

19

41

Z  červené hlíny vymodelujeme 
srdíčko velké asi 7 cm. Tvar mírně 
prohneme. Špejlí se špičkou narý- 
hujeme do mřížky.

2 3

Z  tenkých plátků hlíny stáčíme 
drobné kvítky – růžičky. Budeme 
jich potřebovat asi tak 25 až 30 
kusů.

Povrch srdíčka z vypouklé strany 
potřeme červeným šlikrem. Lepí- 
me jednu růžičku vedle druhé. 
Každou růžičku dobře přimáčk- 
neme.

Ze zadní strany přilepíme krou- 
žek na ubrousek. Po vyschnutí 
hlíny a přežahu pomalujeme rů- 
žičky červenou glazurou a pálíme 
podruhé na 1100 °c. 
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keraMika Od lesa 
AuTOR / LuDMILA ŠENKyříKOVá, FOTO / MILAN BAKEŠ

Jak jste se dostala ke keramice a jaké byly vaše začátky?
Práci s keramickou hmotou jsem si poprvé zkusila asi v 15 letech na kroužku 
v DDM a v ZuŠ a okamžitě jsem si tento materiál zamilovala. Střední školu 
mám ekonomického zaměření a dříve byla keramika jen mým koníčkem.   
V roce 2002 jsem ale objevila Keramické studio Jarmily Tyrnerové v Kohoutově 
a začala jsem sem jezdit na kurzy a také zde probíhala moje praxe při pozdějším 
studiu na SOu uměleckořemeslném, obor umělecký keramik.
Jaká praxe byla pro vás nejcennější, kde jste se nejvíc naučila?
Nejcennější pro mne bylo, že jsem měla možnost dva roky pracovat v tom-
to Keramickém studiu jako asistent lektora, setkala jsem se tu se spoustou 
skvělých lektorů – keramiků a mohla jsem se jim dívat pod ruce a sledovat je 
při práci. Poznala jsem se zde s  akademickou sochařkou Ivicou Langerovou 
Vidrovou a Jindrou Vikovou, dále pak s Irenou hirai, Františkem Švancarem, 
Ivošem Slámou a ještě s dalšími skvělými lidmi.
kde dnes tvoříte a co všechno ve vaší dílně vzniká?
V Kohoutově jsem už zůstala a od roku 2005 pracuji ve vlastní dílně. Žijeme 
na konci vesnice, u lesa a mám zde i svoji vysněnou dílnu. Vzniká zde užitková 
keramika, jako jsou hrnky, konvice, misky, pohárky točené na hrnčířském 
kruhu. hodně také dělám perforované tácy na ovoce,  jsou vzdušné a ovo-
ce v nich může „dýchat“. Dále pracuji na objektech ve tvaru koule, které 
prořezávám různými tvary otvorů. Loni jsem se poprvé setkala s porcelánem, 
který mne neskutečně okouzlil, točím z něj na kruhu, ale hlavně se učím dělat 
sádrové formy a zkouším ho odlévat. Je to krásná práce, zase něco nového  
a velice mne to baví. 

www.ludmilasenky.cz
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Je vám bližší točení nebo modelování?
Blízké jsou mi obě techniky, neumím si vybrat. Baví mne dělat a učit se stále 
nové věci.
Jaké jsou vaše typické dekory a jakým způsobem své výrobky vypalujete?
Své výrobky dekoruji spíše plasticky. hmat je pro mne velice důležitý  
a mám ráda, když hrnek padne skvěle do ruky a je příjemný na dotek, proto 
se zaměřuji na plastické povrchy v různých podobách. Mám elektrickou pec. 
Jemnou kameninu pálím na 1150 °c a porcelán na 1250 °c.
kde si mohou zájemci vaše výrobky prohlédnout a zakoupit?
Moji keramiku je možné zhlédnout i zakoupit přímo u mě v dílně či 
na různých marketech, na které ráda jezdím – Beroun, Kunštát, Prague 
Fashion Market, Dyzajn market… Na internetu pak přímo na mém webu 
www.ludmilasenky.cz, na Fleru jsem pod jménem Keramika od lesa, stejně 
tak na Facebooku a nově také na www.bohemia-design-market.com/de-
signer/ludmilasenky.

21



stOJáNek Na kNiHu
AuTOR / NATAŠA KOTVOVá, FOTO / MIchALA ŠMIKMáTOROVá

www.dilnickynatyk.svet-stranek.cz

m
o

d
el

o
vá

n
í

22



Materiál a pOMůcky:
červená keramická hlína cak, váleček, nožík, šlikr, štětec, dřevěné vyřezávané razítko, houbička, nástroje na modelování, 
bílá glazura pw 141, umělecká světle hnědá glazura Gmu 526, bílá a červená engoba, drát, kleště 

7

4

1 2 3

Jak vytvořit stojan na rozečtenou knihu: 
vyválíme velký plát hlíny a vyřízneme z něj 
dva obdélníky s obloukovitým výřezem.

Oba tvary potiskneme razítky po celé ploše. 
Pečlivě uhladíme všechny okraje.

Do vzniklého reliéfu budeme později za-
tírat bílou glazuru, proto musí být tisk co 
nejpěknější.

Obě části přiložíme k sobě a slepíme do tva- 
ru stříšky. Okraje máme narýhované a po- 
třené šlikrem. 

Vymodelujeme lví hlavu, srst naškrábeme 
jehlou, přilepíme šlikrem detaily. Do všech 
čtyř nohou uděláme otvory pro upevnění 
koleček.

8 9

5 6

Vrchní hranu spoje narýhujeme kolmými 
zářezy. Předem spoj dokonale uhladíme.

Po vyschnutí a přežahu na 850 °c zatřeme 
na tělo lva bílou glazuru a namalujeme de-
taily obličeje a hřívu. Vypálíme na 1160 °c.

Vymodelujeme dlouhý váleček a přilepíme 
ho na narýhovanou hranu potřenou šlikrem. 
Na jedné straně necháme kousek viset jako 
ocas. Vymodelujeme 4 kolečka s otvorem 
uprostřed.

Po výpalu následuje kompletace. Do otvo- 
rů v  nohou prostrčíme silnější dráty a na 
ně z  vnější strany navlékneme keramická 
kolečka. Zajistíme spirálkou.
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kaMíNky dO zaHrady  
AuTOR / NATAŠA KOTVOVá, FOTO / MIchALA ŠMIKMáTOROVá

41

V dlaních vymodelujeme velkou 
kouli o průměru asi 8 cm. Dopro- 
střed zasuneme palec pravé ruky  
a postupným vymačkáváním hlíny 
do stran tvoříme dutinu.

2 3

Stěnu misky vymačkáváním hlíny 
vytahujeme a ztenčujeme, a vytvo- 
říme tak prostornou misku.

Nesnažíme se o pravidelný kula- 
tý tvar kamínku. Misku otočíme 
dnem vzhůru a vyzdobíme razít-
ky a rytinami. 

Kamínky necháme vyschnout a vy- 
pálíme na přežah. Podle libosti 
zdobíme vrstvením barevných gla- 
zur nebo oxidů. Vypálíme podru- 
hé na vysoký výpal.

Materiál a pOMůcky:
červená keramická hlína cak, štětec, špejle se špičkou, razítka, houbička, glazury, oxidy kovů

 24

m
o

d
el

o
vá

n
í



zapékací Miska Na HerMelíN 
AuTOR, FOTO / LENKA ŠuSTROVá

4

6

1

Na igelitu si vyválíme plát o tloušťce 
7 mm, podle šablony vyřízneme mis- 
ku.

2

3

5

Části, které budou sloužit k překrytí 
při sestavení misky, naškrábeme a na- 
šlikrujeme.

Dokud je hlína měkká, sestavíme 
misku tak, aby stěny směřovaly 
téměř do pravého úhlu.

Aby nám překrytá hlína lépe držela, 
do cípů otiskneme razítko proti 
prstu (podpora stěny).

Prstem obtáhneme dno a zvýraz- 
níme 6úhelník. Špachtlí nahrubo 
začistíme spoje.

Dokonale začistíme a zaoblíme hra-
ny až po úplném vyschnutí mokrou 
houbičkou. Po přežahu na 900 °c 
glazujeme a pálíme na 1135 °c.

 

Materiál a pOMůcky:
hlína (použita sB), papírová šablona, nůž, kovová štětina, šlikr, razítko, váleček, houbička, voda, tyrkysová prokreslovací 
glazura

25

m
o

d
el

o
vá

n
í



ŠperkOvNice
AuTOR, FOTO / JANA ŽABKOVá

Materiál a pOMůcky:
keramická hlína, šlikr, štětec, voda, houbička, nůž, pomůcky na modelování, zelenomodrá, červená a bronzová glazura

41

Ze dvou stejně velkých kuliček vy- 
tvarujeme vymačkáváním misky. 
Slepíme šlikrem do duté koule a spoj  
zahladíme.

2 3

Nožem odřízneme víčko dózičky. 
Čím bude víčko nepravidelnější, 
tím lépe na dózičku sedne.

Vlhkou houbičkou zahladíme okra- 
je. Víčko necháme schnout na dó- 
zičce podložené novinovým prouž- 
kem.

Na víčko přilepíme úchytku z vá- 
lečku. celý povrch pokryjeme ma- 
lými kuličkami hlíny. Po přeža- 
hu glazujeme a pálíme oba kusy 
zvlášť na 1150 °c.

www.fler.cz/loliti26
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zvONiČka
AuTOR / NATAŠA KOTVOVá, FOTO / MIchALA ŠMIKMáTOROVá

4

6

1

Z  keramické hlíny vymodelujeme 
velký kužel. Ze spodní strany zasu-
neme konec štětce a krouživými po-
hyby vytvoříme dutinu.

2

3

5

Povrch hustě narýhujeme špejlí se 
špičkou nebo kovovou jehličkou.

Nyní vymodelujeme kruh o šířce asi 
3 cm. Stejně jako kužel ho narýhu-
jeme po celém povrchu.

Zbývá do zvoničky vymodelovat zvo- 
nek s  očkem na zavěšení. Vše poté 
necháme dokonale vyschnout a vy- 
pálíme na přežah na 850 °c.

Po zavadnutí hlíny kruh přilepíme 
šlikrem na kužel. Spoj předem na- 
škrábeme a pořádně potřeme šlik- 
rem.

Po přežahu naneseme štětcem na 
zvoničku oxid železa a na zvoneček 
glazuru. Vypálíme podruhé na 1160 
°c. Nakonec připevníme zvoneček.

Materiál a pOMůcky:
červená keramická hlína cak, špejle se špičkou, modelovací nástroje, houbička, oxid železa, zlatobronzová glazura as 
809M, drát, kleště
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arOMalaMpa
AuTOR / NATAŠA KOTVOVá, FOTO / MIchALA ŠMIKMáTOROVá
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Materiál a pOMůcky:
červená keramická hlína cak, váleček, modelovací nástroje, nůž, formičky, houbička, šlikr, štětec, bílá glazura pw 
141, tyrkysová glazura Bzs 2229 s kovovými efekty, modrá Mayco glazura

7

4

1 2 3

Budeme potřebovat vyválet a vyříznout čty- 
ři velké obdélníkové pláty plus jeden čtve- 
ratý jako dno.

Formičkami nebo nožíkem vykrojíme otvo- 
ry. Pláty necháme zavadnout, aby byly pev- 
nější při skládání a lepení.

Okraje všech plátů naškrábeme nožíkem krát- 
kými kolmými zářezy a naneseme červený 
šlikr.

Zavadnuté pláty lepíme kolem čtvercového 
dna. Pokud je hlína dostatečně zavadnutá, 
pláty krásně drží tvar.

Z  plátu hlíny vymodelujeme misku, která 
bude velikostně sedět nahoru na naši aro-
malampu. Okraje ohneme ven.

8 9

5 6

Pečlivě přilepíme všechny čtyři stěny a pevně 
přitiskneme.

Vše necháme vyschnout a vypálíme na pře- 
žah. Zdobíme nanesením bílé glazury na 
kterou štětcem místy tupujeme tyrkysovou  
a modrou Mayco glazuru. Pálíme na 1100 °c. 

Do spojů z vnitřní strany zapracujeme tenké 
nudličky hlíny. Špachtličkou nebo prstem 
spoje zevnitř uhladíme.

Do mističky nalijeme vodu a nakapeme aro- 
matický olej. Do lampy umístíme větší svíč- 
ku a necháme olej pozvolna odpařovat.

29
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svíceN
AuTOR, FOTO / JANA ŽABKOVá

www.fler.cz/loliti 
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Materiál a pOMůcky:
keramická hlína, šlikr, štětec, voda, houbička, nůž, pomůcky na modelování, béžová a červená glazura

7

4

1 2 3

Na stole vyválíme dlouhý váleček široký  
1 cm. horní stranu válečku nařežeme nožem 
do tvaru mřížky a štětcem naneseme šlikr. 

Váleček stáčíme do komínku o průměru ale- 
spoň 4 cm a výšce 8 až 9 cm.

Z  plátu hlíny silného 0,5 cm vyřežeme zá- 
kladnu o průměru 12 cm. hrany zahladíme 
vlhkou houbičkou.

Spodní stranu komínku narýhujeme do mříž- 
ky a potřeme šlikrem.

Na ozdobné ouško použijeme dlouhý vále- 
ček hlíny, který z  obou stran stočíme do 
spirálky. Místa spojů narýhujeme a nanese- 
me šlikr.

8 9

5 6

Komínek přilepíme na základnu. Nezapome- 
neme zespodu vyřezat malý otvor. Okraje 
misky ohneme nahoru, aby naaranžované 
ozdoby nepadaly.

Ouško přilepíme na svícínek. 

Podle rozměru svíčky zvolíme průměr hor- 
ní mističky. Okraje uhladíme houbičkou a šlik- 
rem misku přilepíme na podstavec.

Po uschnutí vypálíme na přežah (1000 °c). 
Po naglazovaní následuje druhý výpal na 
1150 °c. Do mističky můžeme aranžovat 
libovolné dekorace podle ročního období.
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kOrBel s kOvOvýMi ucHy 
AuTOR / NATAŠA KOTVOVá, FOTO / MIchALA ŠMIKMáTOROVá

4

6

1

Vyválíme si velký plát hlíny a vy- 
řízneme obdélník. Stočíme do válce, 
místa spoje narýhujeme a slepíme 
šlikrem.

2

3

5

Válec položíme na zbytek plátu a špej- 
lí se špičkou obkreslíme tvar pro dno.

Dno vyřízneme nožíkem a okraje 
narýhujeme do mřížky. Naneseme 
šlikr.

Po vyschnutí výrobku vypálíme na 
přežah na 850 °c. Korbel ponoříme 
do glazury a pečlivě otřeme dno. Vy- 
pálíme podruhé na 1100 °c.

Přilepíme dno. Místa spoje začistí- 
me houbičkou, stejně tak okraj kor- 
belu.

Nakonec přilepíme ucha ze starého 
kování. Použijeme kvalitní lepidlo 
na pevné spoje. Necháme dobře za- 
schnout 24 hodin.

Materiál a pOMůcky:
červená keramická hlína, váleček, špejle, staré kovové kliky nebo kusy kování, nůž, houbička, šlikr, štětec, tyrkysová 
glazura Bzs 2229 s kovovými efekty, lepidlo na pevné spoje
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MOzaikOvé sluNíČkO
AuTOR, FOTO / MIchALA ŠMIKMáTOROVá

Materiál a pOMůcky:
libovolná keramická hlína, váleček, nůž, skleněné střepy, řezák na sklo, lepidlo na obklady, spárovací tmel, toner, 
houbička, hadřík, drát, kleště

41

Z hlíny vyválíme plát a vyřízneme 
tvar slunce. Střed opatrně vy-
boulíme a podložíme novinami. 
uhladíme okraje a po vyschnutí 
vypálíme.

2 3

řezákem nařežeme malé kousky 
barevných sklíček a zrcátek. Sklíč- 
ka lepíme 1 až 2 mm od sebe. Me- 
zi sklíčka vložíme očko z drátu na 
pověšení. 

Podle návodu rozmícháme spáro-
vací hmotu s vodou a přibarvíme 
ji zeleným tonerem. houbičkou 
vtíráme hmotu mezi spáry.

Necháme 15 minut schnout, pak 
přebytečnou hmotu setřeme. Spá- 
rovací hmota schne asi 24 hodin, 
poté sklíčka vyleštíme hadříkem.

Vše potřebné pro mozaiku koupíte na www.efkoart.cz.
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Galerie ČteNářskýcH Nápadů
v tétO Galerii rádi zveřeJNíMe i vaŠe výrOBky. FOtOGraFie (1 aŽ 2 MB) zasíleJte prOsíM elektrO- 
NickOu FOrMOu Na e-Mail sMikMi@tvOrivyaMOs.cz. vŠecHNy pOslaNé FOtOGraFie pOstupNě 
uMístíMe dO NaŠí Galerie ČteNářskýcH Nápadů. těŠíMe se Na vaŠe výrOBky a Nápady!

Obr. 1 až 3 žáci ze ŠD při ZŠ a MŠ Svoboda nad Úpou
Obr. 4 až 6 MDDM Brandýs nad Labem – St. Boleslav
Obr. 7 Andrea Semerádová, Kolín
Obr. 8 a 9 keramická dílna Bílka (dospělí), Praha – Zbraslav
Obr. 10 Bohuslava Jelínková, Liberec 
Obr. 11 Kateřina Menzová, 28. ZŠ Plzeň 
Obr. 12 Sandra Marešová, 28. ZŠ Plzeň

Obr. 13 Matyáš Kalus, ZŠ Divišov
Obr. 14 Nikol Jíšová, ZŠ Divišov
Obr. 15 A. Fliťarová, P. Kotlárová, ZŠ Liberecká, Jablonec n. Nisou
Obr. 16 ZŠ a MŠ Tovačov
Obr. 17 a 18 ŠD při ZŠ Slovenská, Karviná – hranice
Obr. 19 děti ze ZŠ v Bystřici pod Lopeníkem
Obr. 20 SVČ Méďa, Krnov
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18.–21. 1. v 17 a v 19:30 HOd. zaHáJeNí dlOuHOdOBýcH keraMickýcH 

kurzů prO zaČáteČNíky i pOkrOČilé – tOČeNí Na kruHu, základy 

MOdelOváNí (MOdelOváNí prO pOkrOČilé Od úNOra), dOpOledNí 

kurzy Od 11 HOd. 10 dvOuHOdiNOvýcH lekcí, v ceNě GlazOváNí a výpal 

vŠecH výrOBků ceNa: 2800 kČ (děti 17 lekcí 2200 kČ) 

22. 1. (17–20 HOd.) tOČeNí Na kruHu prO zaČáteČNíky + výpal (550 kČ)

23. a 24. 1. (10–17 HOd.) ŠkOla Šperku prO zaČáteČNíky (2700 kČ)

27. 1. (10–17 HOd.) Jak pracOvat v keraMické dílNě – ŠkOleNí (1500 kČ)

27. – 31. 1. (10–17 HOd.) keraMická plastika – MOdelOváNí prO NárOČNé 

(2500 kČ)

7. 2. (10–16 HOd.) viNuté perle prO zaČáteČNíky (950 kČ)

13. a 14. 2. (10–17 HOd.) sádrOvé FOrMy Na keraMiku (2200 kČ)

19. 2. (17–20 HOd.) tOČeNí Na kruHu prO zaČáteČNíky (550 kČ)

20. a 21. 2. (10–17 HOd.) MOderNí kOŠíkařeNí (2500 kČ, 1 deN 1500 kČ) 

5. a 6. 3 (10–17 HOd.) ŠkOla Šperku prO pOkrOČilé (2900 kČ)

11. 3. (17–21 HOd.) art clay cOOper – MOdelOvaNé MěděNé Šperky (850 kČ)

12. 3. (10–15 HOd.) art clay silver – MOdelOvaNé stříBrNé Šperky (950 kČ) 

12. a 13. 3. (10–17 HOd.) sMaltOvací víkeNd (2100 kČ)

13. 3. (10–17 HOd.) sMaltOvací dílNa prO pOkrOČilé (150 kČ/HOd.) 

19. 3. (9–19 HOd.) sítOtisk – výuka Od a dO z (2200 kČ)

20. 3. (10–16 HOd.) příprava prO výpal raku keraMiky prO zaČáteČNíky 

(Misky, sOŠky, Šperky) – 1. Část

2. a 3. 4. aMerické raku 2. Část – výpal (2800 kČ – Část 1. a 2.)

výtvarNá dílNa Matilda 
art * Glass * ceraMic * eMail 

Nová adresa: / palackého tř. 95 / Brno 612 00
nový web: www.dilnamatilda.cz     

Fotografie z kurzů najdete na www.matilda.rajce.net.

Nabídku chystaných kurzů na další měsíce a také podrobnosti ke každému 
kurzu najdete na webu dílny www.dilnamatilda.cz.
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edice tvOřivý aMOs
edice tvořivý amos se zaměřuje na vydávání periodických tiskovin a knih, jejichž posláním je rozvoj kreativity a učení se zábavnou formou. 
předplatné a další informace najdete na našich webových stránkách.

www.tvorivyamos.cz

creative aMOs / čtvrtletník / předplatné 276 kč
creative amos je časopis pro vaši výtvarnou inspiraci. Obsahuje přes 20 originálních nápadů na výrobu jednoduchých i složitějších výrobků s jejich 
pracovními postupy krok za krokem a množství ilustračních fotografií.  v časopise dále najdete zajímavé články a reportáže z umělecké oblasti, tipy na 
výtvarné činnosti pro školy, soutěže o ceny. chcete si vyrobit svůj vlastní ruční papír, malovat na hedvábí nebo vytvořit originální dekorace do bytu? 
podle našich návodů to pro vás jistě nebude žádný problém. stačí trocha šikovnosti a fantazie a pod vašima rukama budou vznikat nevšední umělecká 
dílka. creative amos je časopis pro celou rodinu. děti se z něj naučí rozvíjet své schopnosti, rodiče zase využijí výrobky pro originální a praktické 
zkrášlení svého domova.
 
termíny vydání jednotlivých čísel:

creative amos  1/2016 JarO 1. 3. 2016
creative amos  2/2016 létO 1. 6. 2016
creative amos  3/2016 pOdziM 1. 9. 2016
creative amos  4/2016 ziMa 1. 12. 2016

4/2015

www.tvorivyamos.cz

sledujte nabídku našeho e-shopu na www.tvorivyamos.cz. 
Najdete tam zajímavé slevové akce na starší čísla časopisu 
aMOs plné výtvarné inspirace a také kompletní ročníky 
vašeho oblíbeného keramického časopisu GOleM v prak-
tickém šanonu!

345 kč

InspIrace pro vašI tvořIvost / InšpIrácIa pre vašu tvorIvosť

 číslo 4.
ročník XII. / zIma 2015

čtvrtletník 

8 595101 701991 0 4

17

orIgInální malovaná 
fImo brož a náušnIce

31

4

cena 75 kč / PrIce 2,90 eur 

fascInující drátované 
šPerky jany kubIncové

jednoduchá vánoční 
dekorace za Pár kaček

9

4

7

Hmotu necháme tuhnout asi tak 2 hodiny  
a poté odlitek z formy vyklopíme. Podle po- 
třeby zabrousíme smirkovým papírem.

Z fólie sloupneme vrchní část s natisknutým 
motivem. Dole zbude bílý nosný papír.

5

8

Motivy jsou tvořeny obrázky tureckých mo- 
zaikových vzorů natisknutých na průhlednou 
lepicí fólii (vytvořeno v nejbližší tiskárně).

Kolečko se vzorem nalepíme na čistý, doko-
nale vyschlý odlitek. Vyhladíme papírovým 
ubrouskem od středu ke krajům.

6

9

Z fólií vystřihneme kolečka o 2 mm menší, 
než je průměr odlitých podtácků.

Nakonec tácky přelakujeme 2 vrstvami bez- 
barvého, vodou ředitelného laku. Pozor, agre- 
sivní lak může motiv na fólii poškodit.

1

odlévací hmotu Efkoline si nasypeme do mis- 
ky. odměříme si vodu. Míchat budeme v po- 
měru 2 díly hmoty – 1 díl vody.

2

Vodu nalijeme do nádobky s hmotou a dobře 
promícháme. S rozmíchanou hmotou pokle- 
peme o stůl, abychom vyhnali vzduchové 
bubliny.

3

Na plastové nádobce, kde budeme tvořit 
odlitky, si uděláme značku, aby byly všechny 
tvary stejně vysoké. Nalijeme hmotu.

matEriáL a pomůcky:
odlévací hmota Efkoline (www.efkoart.cz), plastová nádobka, voda, vařečka, lepicí fólie se vzorem, nůžky, kružítko, bezbarvý lesklý lak, štětec, 
smirkový papír

8

poDtácky v turEckém styLu                                              
 
Autor, foto / Michala Šmikmátorová

www.efkoart.cz

cena za ročník v šanonu

KeramicKé tvoření pro Každého KeramicKé tvorenie pre všetKých

2015

Cena 75 Kč / Price 2,90 EUR 
Číslo 4. / Ročník IX.

Čtvrtletník

MK ČR E 16796

8 595101 702004 0 4

SlovEnSKý fEnoMén GEMER

ModElovaná MýdlEnKa

Za KERaMIKoU do Bat tRanGU

KERaMICKý PřEKaPávaČ na KávU

ModElované vánoČní doMEČKy

talířE S dětSKýMI otISKy

lodIČKy PálEné tEChnIKoU RaKU



Zvol si svou korbičku, vyměň a jeď!

Jeden tahač,
neomezené možnosti
kombinací.

Nová řada aut  
s výměnnými korbičkami.

MultiGO jsou náklaďáky a traktory 
s jedinečným bajonet systémem,  který dětem 

umožňuje snadnou  výměnu korbiček a přívěsů.

Děti neustále rády mění a přetvářejí.   
Splňte jejich sny s MultiGO.
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