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Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, 

dovolujeme si Vás pozvat na workshop 

 

NOVINKY A ZAJÍMAVOSTI V DEKOROVÁNÍ TEXTILU A ODĚVŮ 

  EBRU (technika malby na vodní hladinu) 

 (prakticky zaměřený workshop včetně individuálního a skupinového zapojení účastníků) 

  
z cyklu 

BUDOUCNOST TEXTILNÍHO A ODĚVNÍHO PRŮMYSLU V SOUČASNÉM SVĚTĚ (I) 
 

Termín konání:   středa 11. 4. 2018 od 10:00 do 17:00 hodin 

nebo 

čtvrtek 12. 4. 2018 od 10:00 do 17:00 hodin 

 

Místo konání:   Střední škola gastronomie a služeb  

Masarykovo náměstí 2, 509 01  Nová Paka 
 

V případě zájmu prosím o vyplnění závazného registračního formuláře za každého 

jednotlivého účastníka nejpozději do 30. 3. 2018.  

Registrační formulář naleznete na: https://goo.gl/forms/wZ5pkR0wgmDAXorL2 . 

Další informace budou zasílány pouze přihlášeným účastníkům. 

Kapacita workshopu je omezená, přednostně bude umožněna účast zájemcům s dřívějším 

datem podání registračního formuláře. V případě zájmu bude workshop na toto téma 

zopakován.  

 

Workshop je realizován v rámci projektu 

„Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji“. 

 

 

    

  

Workshop Vám nabídne: 

 efektivní a zábavné využití nejnovějších trendů v dekorování textilu a oděvů  

 zajímavé náměty a praktické postupy pro práci se žáky  

 sdílení zkušeností mezi pedagogy a odborníky z praxe  

 

        Jak na to? ….. Témata určená k diskuzi a sdílení zkušeností: 

 vznik, historie a přiblížení technologie ebru, ukázky materiálů a tvorby, literatura, 

katalogy 

 pomůcky a jejich zhotovení, výroba štětců 

 malba na formát A4 – různé vzory a techniky; 15 kusů /papír, textil/ 

 malba na formát 50 x 35 – přenos tisku na látku; 3 kusy 

 malba dle vlastní fantazie – otisk ve velikosti 120 x 60; 2 kusy dle vlastní volby 

/taška, látka, tričko, šátek…/ 

 diskuze nad možnostmi uplatnění ve výuce  

 diskuze nad možnostmi uplatnění v praxi a v reálném zaměstnavatelském 

prostředí 

Cílem workshopu je:  

Pedagogičtí pracovníci všech úrovní se blíže seznámí s technikou EBRU, tureckou technikou 

malby na vodní hladinu od historie po současnost.  Pod vedením moderátorky si prakticky 

vyzkouší různé techniky, budou sdílet zkušenosti s využitím moderních technik dekorování 

textilu při výuce žáků textilních oborů a při uplatnění v praxi; workshop rozšíří orientaci 

účastníků v jedné z nejnovějších technik dekorování a její možnosti uplatnění 

v zaměstnavatelském a firemním prostředí. 

UPOZORNĚNÍ:  

Materiál je zahrnut v ceně s výjimkou materiálu pro malbu dle vlastní fantazie.  

Materiál pro malbu dle vlastní fantazie je NUTNÉ si opatřit a  přinést vlastní - 2 kusy. 
/tričko, šátek, látka, taška apod.; doporučujeme 100% bavlnu, satén, hedvábí                   

–  nejlépe předeprané; materiál nesmí být napuštěn nebo naimpregnován/ 

SAVÉ NOVINY s sebou! 

https://goo.gl/forms/wZ5pkR0wgmDAXorL2

