
STO DŽBÁNŮ

3. a 4. ČERVNA 2017. KUNŠTÁT

O prvním červnovém víkendu bude na kunštátském náměstí předváděna veřejnosti výroba keramiky. 

S heslem „100 džbánů“ budou přední keramici nejen z našeho kraje a Kunštátu na hrnčířských kruzích 

tradičním způsobem vyrábět džbány. Návštěvníci se mohou také zapojit a vyzkoušet si pod vedením 

zkušených řemeslníků výrobu na hrnčířském kruhu. Vyvrcholením sobotního programu bude závěr 

výpalu hořící keramické plastiky, kterou keramici vytvoří během pátku přímo na místě.

„Cílem této akce je podpora tradičního řemesla a jeho prezentace jako kulturního dědictví, které by 

nemělo zaniknout.“ 

od 10 hodin. náměstí Klementa Bochořáka

Pořádá město Kunštát ve spolupráci s Asociací českých keramických měst. Spolufinancováno Jihomoravským krajem



DOBRÝ DEN, KERAMIKO! – 100 DŽBÁNŮ

První červnový víkend proběhne  téměř ve stovce evropských měst akce Dobrý 

den, keramiko!

Původně byla tato umělecko řemeslná událost pořádaná v Itálii. V loňském roce 

byla myšlenka nabídnuta dalším městům sdruženým v národních asociacích 

keramických měst se záměrem vytvoření evropských keramických dnů. Kunštát 

se svou několikasetletou keramickou tradicí letos patří mezi ně.

 

O víkendu  3. a 4. června 2017 proběhne na nám. K. Bochořáka v Kunštátě exhi-

biční ukázka výroby džbánů.  

Uvidíte, jak tento tradiční tvar pojme více než dvacet  keramiků nejen z Kunštátu. 

Keramici během víkendu vytvoří různými technikami 100 džbánů, které se 

následně vypálí v místních pecích. Hotové džbány budou vystaveny na podzim-

ním 25. Hrnčířském jarmarku v Kunštátě, který se bude konat  16. a 17. září. 

 

Cílem této akce je podpora tradičního řemesla a jeho prezentace jako kulturního 

dědictví, které by nemělo zaniknout.

Program

Sobota   3. 6.

10:00 – 18:00      točení, modelování, dekorování džbánů  

                            ukázky výpalu technikou „raku“

                            dílna nejen pro děti 

10:00 – 22:00      výpal keramické plastiky

Neděle  4. 6. 

10:00 – 18:00      točení, modelování, dekorování džbánů  

                            ukázky výpalu technikou „raku“

                            dílna nejen pro děti

 Akce se koná za každého počasí v zázemí velkoprostorového stanu.

Pořádá město Kunštát ve spolupráci s Asociací českých keramických měst. 
Spolufinancováno Jihomoravským krajem



účast přislíbili:

Jiří Brtnický. Letovice

Markéta Dušková. Boskovice

Lubomír Hluštík. Kunštát

Petra Hluštíková. Kunštát

Erich Hovančík. Buková

Bob Jakeš. Luleč

Jan Jánský. Brno

Petr Jílek. Olešnice

Andrej Kňaževič. Bělorusko

Jaromir Kotisa. Luleč

Jaroslav Marek. Přešťovice

Milan Růžek. Kunštát

Daniel Seko. Sulíkov

Nikola Seko. Kunštát

Petr Schandl. Klikov

Karel Ševčík. Brno

Pavel Tejkal. Lysice

Prokop Veselý. Kunštát

Roman Wentzl. Suchdol

Karel Žíla. Střílky


