Tesařský workshop - práce se širočinou
Baví Vás přírodní materiály, ke kterým bezesporu dřevo patří? Vlastníte nebo plánujete stavět
stavbu, která v sobě ukrývá masivnější dřevěnou konstrukci, jako je krov, hrázdění nebo je celá
roubená?
Chtěli byste nahlédnout pod roušku tajemství, jak tradičně z pokáceného kmene vznikal trám?
Nebo jen tak vzít do ruky jiný nástroj než je počítačová myš nebo volant?
V tom případě je náš kurz určen právě Vám. Nabízíme seznámení se s teorií i praxí a možnost
odnést si nevšední zážitek.
KDY:

4. - 7. 4. 2019 (sejdeme se 4. dubna do 17 hodin)

KDE:

Hostim 93 u Moravských Budějovic (bývalý pivovar, cca 100 m od kostela)

NÁPLŇ KURZU
- řekneme si něco o dřevě, jeho vlastnostech, jak se mění v průběhu času a ročních období
- seznámíme Vás s tesáním sekyrami, jako jsou pantok, bradatice, hlavatka a širočina; s jejich
broušením a přípravou nástrojů
- ukážeme si, jak kmen správně usadit, rozměřit, okreslit, nahrubovat i olícovat
- prakticky si vyzkoušíte tesání
- večer si povíme trošku teorie o historii tesařství, jeho možnostech využití v současnosti,
představíme Vám námi realizované objekty a samozřejmě zbude prostor pro diskusi
Odměnou Vám bude celodenní pobyt na čerstvém vzduchu a dobrý pocit z odvedené práce!
UBYTOVÁNÍ:

Zajištěno v místě

STRAVOVÁNÍ
Zajištěny potraviny ve dnech 5. – 7. 4., ve čtvrtek večer při příjezdu budou k dispozici pouze teplé
nápoje (čaj, káva)
CO SI VZÍT SEBOU
Pracovní oblečení do každého počasí a pevnou obuv pro praktickou výuku - bude probíhat venku,
zahřejeme se prací.
Domácí teplé oblečení a přezůvky na večerní povídání (k dispozici PC a dataprojektor)
Materiál a nářadí je zajištěno, pokud máte nářadí svoje, můžete si přivézt.
CENA KURZU včetně ubytování a stravy:
Platby do konce února 5300,- Kč
Platby do 20. března 5500,- Kč
Platby pozdější 5700,- Kč
REGISTRACE:
Písemně mailem na zabickova@gmail.com (uveďte své jméno, příjmení, telefon, mail pro zasílání
zpráv, pokud bude odlišný). Na tento mail možno posílat dotazy k workshopu.
Poslední den registrace je 17. 3. 2019.
S případnými dotazy nás můžete kontaktovat též na tel. 603 951 939.

PODROBNÝ PROGRAM
čtvrtek 4. 4. 2019
Příjezd do Hostimi do 17 hodin, ubytování, večer společné seznámení, poučení o bezpečnosti a
teoretická příprava na praktickou výuku.
pátek a sobota 5. a 6. 4. 2019
8:00 – 9:00
Snídaně
9:00 – 12:00
Praktická výuka
12:00 – 13:00
Oběd
13:00 – 17:00
Praktická výuka
17:00 – 18:00
Večeře
18:00 – 21:00
Teoretická výuka, diskuse
neděle 7. 4. 2019
8:00 – 9:00
9:00 – 12:00
12:00 – 13:00
13:00 – 15:00
15:00

Snídaně
Praktická výuka
Oběd
Dokončení práce, zhodnocení workshopu
Odjezd domů

