
     Slaměné domy začínají být v dnešní době velice populární. Málokdo ovšem ví, čím vším je 
třeba si projít a co je dobré o této problematice vědět. Abyste získali přehled, věděli co je 
potřeba vyřídit a kam je třeba zajít, aby Vás nesemlela stavební komerční mašinerie, mohli jste 
přiložit ruku k dílu a ještě jste měli ze stavby dobrý pocit, přijďte na mé kurzy.  

 
Honza Pospíšil a Svépomocná stavení (www.svepomocnastaveni.cz), ve spolupráci s www.ViaNatura.cz 

Vás zvou na 
 
 
 
 

Slaměný diptych 
Co všechno si můžete prožít se slaměnou stavbou. 

Kurz II. 
 
(Pro ty, kdož nevědí co je to diptych, jako jsem to nevěděl já. Je to dvoudílný umělecký výtvor.) 

 
Koná se ve dnech  5.-7.7. 2013 na rozestavěném domku manželů Mikušíkových (foto) ve Skryjích u Rakovníka 

(GPS: 49°57'48.507"N, 13°46'8.580"E). Nejbližší vlaková stanice jsou Roztoky, jinak s dopravou poradíme 
individuálně e-mailem. 
 Zahájení v pátek prezencí v 17:00 a ukončení v neděli v 16:00. 
 
Co můžete očekávat: 
     Tento kurz bude pouze praktický. Teorii necháme jen na večerní přednášky a navážeme částečně na 
informace z kurzu I. Cílem je seznámit Vás prakticky s pracovními postupy. Naučit Vás alespoň základy práce se 
slaměnými balíky a hliněnými omítkami. 
 
� Naučíte se posuzovat kvalitu slaměných balíků 
� Naučíte se balíky upravovat, dotlačovat, dělit a tvarovat. 
� Naučíte se balíky vestavovat do konstrukce a vyplňovat mezery 
� Ukážu Vám, jak se posuzuje vhodnost místní hlíny pro hliněné omítky 
� Připravíme různé příměsi do hliněných omítek 
� Naučíte se míchat hliněnou omítku z místní hlíny 
� Ukážeme si základní postupy při omítání 
 
Časový harmonogram: 
Pátek 18:00-19:00 seznamovací kolečko, 19:00-21:00 večerní přednáška 
Sobota 9:00-13:00 dopolední blok, 14:00-18:00 odpolední blok, 19:00-21:00 večerní přednáška 
Neděle 9:00-13:00 dopolední blok, 14:00-16:00 zhodnocení, rozloučení 
 
     Cena kurzu je 2060,-Kč. V ceně je zahrnuto kompletní stravování od sobotní snídaně do nedělního oběda (5 
jídel denně, vegetariánská kuchyně), ubytování ve vlastním stanu nebo na stavbě, pomůcky a lektorné. 
     Je třeba zaplatit zálohu 500,-Kč předem. Pokud uhradíte celý poplatek do 21.6. 2013 sleva 150,-Kč. Přihlášky 
posílejte na adresu edomek@seznam.cz. Číslo účtu na zaplacení kurzu je 124 908 387/0300 s poznámkou 
„Slaměný diptych, jméno“. Minimální počet účastníků je 10 a maximální počet je 25. 
 
     S sebou: vlastní jídlo na páteční večeři, stan, spacák a karimatku, pohodlné pracovní oblečení, dobré obutí, 
gumáky, vysouvací nůž, svinovací metr, pracovní rukavice, psací potřeby. 
 
Těším se na Vás  


