
SKLÁŘSTVÍ A BIŽUTERIE
Seznamte se s řemeslnou tradicí z oblasti Železnobrodska a Jizerských 
hor. Výroba skleněných ručně vinutých perlí (korálků) má na Železno-
brodsku tradici asi 150 let. Perle se vinou u sklářského kahanu, horké 
sklo se navíjí na drát, různě se ručně tvaruje a zdobí. 

V rámci našich Výtvarných kurzů si budete moci vyzkoušet tvarování 
skla u kahanu, tvorbu vlastních originálních šperků navlékáním vinu-
tých perlí či ketlováním, nebo výrobu dekorativních předmětů pomocí 
Tiffany techniky, což znamená spojování kousků skla pomocí cínu.

PLETENÍ Z OROBINCE
Poslední, kdo v Českém ráji zpracovává kdysi tradiční materiál – oro-
binec, ze kterého vyrábí ošatky, misky, klobouky, tašky, pantofl e 
a další dekorativní předměty, je Iveta Dandová. Plete z orobince 
od roku 1991. 

V roce 2007 získala ocenění ministra kultury „Nositel tradice“. Své 
umění předvádí v různých skanzenech, kde je prezentována tradič-
ní lidová výroba. Své řemeslo Vám během kurzu pletení z orobince 
ráda představí.

BATIKOVÁNÍ, MALOVÁNÍ, 
PRÁCE S TEXTILEM

I výtvarná práce s textilem má v kraji pod Troskami velmi bohatou 
tradici. Na našich kurzech si budete moci vyzkoušet batikování a ma-
lování na oděvy a tašky. Namalujete si obrázek na hedvábí nebo si 
vlastnoručně vyrobíte originální hedvábnou šálku. Pro zájemce jsou 
také připraveny kurzy háčkování.

DŘEVĚNÝ ŠPERK
Vezměte do rukou řezbářské náčiní a pokuste se vyrobit pro sebe 
nebo své blízké dřevěný šperk dle vlastního návrhu. Paní Mirka 
Řezníková vyrábí ze dřeva přívěšky, náhrdelníky, náramky,  náuš-
nice a další dekorativní předměty. Do svého  umu Vás  ráda zasvětí. 
Že nemáte výtvarný talent? Ten prý v sobě během kurzu „dřevěný 
šperk“ teprve objevíte.

Výtvarné dny plné tvůrčích dílen a vycházek do přírody Českého ráje 
pro Vás připravilo Sdružení Český ráj ve spolupráci s partnery v regi-
onu. Během kurzů budete mít možnost seznámit se s českorajskými 
tradičními řemesly, jejichž techniky si budete moci sami vyzkoušet. 
Svůj um Vám představí lektoři, kteří jsou nositeli značky Regionální 
produkt Český ráj. 

Společně s nimi se seznámíte s výrobou skleněných a dřevěných šper-
ků a bižuterie, zkusíte si uplést vlastní výrobek z orobince, namalujete 
obrázek na hedvábí nebo vyrobíte originální batikovaný kousek odě-
vu. Připraven je ale také např. kurz domácí výroby sýrů. 

Pro účastníky vícedenních kurzů je zajištěno ubytování se stravová-
ním formou plné penze. Pobyty jsou doplněny o výlety do Českého 
ráje, cvičení jógy nebo powerjógy, v některých kurzech je zajištěno 
i hlídání dětí. 

Termíny jednotlivých kurzů jsou vypisovány na: 

www.cesky-raj.info 
(v sekci Tradice a venkov)

V případě zájmu o účast volejte 481 540 253 
nebo pište na info@cesky-raj.info.

VÝTVARNÉ KURZY

V ČESKÉM RÁJI



 

VÝTVARNÉ 
kurzy

www.cesky-raj.info

VÝTVARNÉ KURZY V ČESKÉM RÁJI jsou připravovány přede-
vším s nositeli značky Regionální produkt Český ráj. Tuto značku vy-
tvořilo Sdružení Český ráj ve spolupráci s dalšími partnery v regionu 
s cílem podpořit a propagovat místní výrobky. Registrovaná ochranná 
známka je propůjčována místním výrobcům, kteří splňují přísná kri-
téria, zohledňující původ výrobku v regionu, originalitu, ekologickou 
šetrnost a podíl ruční práce. 

MEZI DRŽITELI ZNAČKY najdete kromě uvedených nositelů ře-
meslné tradice také řadu dalších zajímavých produktů. Na Turnovsku 
dodnes žije tradice zpracování drahého kamene a šperku. Setkat se 
s ní můžete např. v Návštěvnickém centru Galerie Granát. Sklářskou 
tradici zase přibližuje Galerie Na Rynku a muzeum v Železném Brodě. 

REGIONÁLNÍ ZNAČKU nesou i produkty potravinářské. Ochutnat 
v Českém ráji můžete například svijanské, rohozecké nebo novopacké 
pivo, lahodné ovocné lažanské mošty, výborné sýrové a uzenářské 
speciality, pečivo či bioovoce a zeleninu pocházející z Českého ráje. 
Řadu těchto výrobků zakoupíte v turnovské prodejně regionálních 
výrobků. Výrobky místních řemeslníků jsou k dostání například v se-
milské Galerii XY. 

Více o značce Regionální produkt Český ráj na: 

www.cesky-raj.info

PRÁCE S OVČÍ VLNOU
Vyzkoušejte si předení na kolovrátku. Tuto technologii znáte možná 
jenom z pohádek. Pod Vašima rukama bude vznikat kvalitní vlákno 
vhodné k pletení, nebo si společně s našimi lektory vyrobíte dekora-
tivní předměty z ovčí vlny. Vaší fantazii se meze nekladou. 

BYLINKY ČESKÉHO RÁJE
Kromě rukodělných dílen je pro účastníky Výtvarných kurzů připra-
veno také povídání o bylinkách Českého ráje a využití jejich účinků 
a vlastností při přípravě pokrmů nebo v lidovém léčitelství.

DOMÁCÍ VÝROBA SÝRŮ
Během víkendového kurzu domácí výroby sýrů se z kravského mléka 
naučíte vyrábět nejen čerstvý sýr, tvaroh a žervé, ale také acidofi l-
ní mléko, jogurty a máslo. To vše pod vedením zkušených lektorů 
z Českého ráje a Jizerských hor. 

ZNAČKA REGIONÁLNÍ PRODUKT 

ČESKÝ RÁJ

................ ................

Vydalo Sdružení Český ráj v roce 2009
Tento projekt je spolufi nancován Libereckým krajem.

Grafi cké zpracování a tis: JAZZ-art
Foto: Pavel Charousek a archiv Sdružení Český ráj www.liberecky-kraj.cz
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