
                    
 

OBEC RUDNÍK 

CENTRUM TRADIČNEJ KULTÚRY V MYJAVE 

ČESKO-SLOVENSKÝ CECH KOŠIKÁROV 

 

Ctená košikárka,  ctený košikár. 

Obec Rudník, Centrum tradičnej kultúry v Myjave a Česko-slovenský cech košikárov Vás srdečne 

pozývajú na IX. ročník podujatia Nevšedné podoby prútia – medzinárodné stretnutie košikárov  

v Rudníku, ktoré sa uskutoční 14. marca 2015 v Kultúrnom dome v Rudníku (okr. Myjava). 

Podujatie je venované rovnako košikárom ako aj ostatným výrobcom využívajúc košikárske pletiarske 

techniky z prírodných vlákien, ako sú pedig, slama, či papier. Vo vytvorených tvorivých dielňach si 

budete môcť vymeniť svoje skúsenosti, poznatky, názory, zoznámiť sa s rôznymi technikami pletenia, 

košikárskymi nástrojmi, prístrojmi a rôznymi možnosťami získavania a pestovania vŕbového prútia, či 

s ďalšími cennými informáciami. Pôsobiť v nich budú skúsení majstri košikári zo Slovenska a Moravy. 

Tohtoročné tvorivé dielne nebudú tematicky zamerané. V miestnosti vedľa vchodu do budovy 

kultúrneho domu budú po celý deň prednášky k pestovaniu a spracovávaniu prútov, ukážky 

jednotlivých technológií, predvádzanie nástrojov a pomôcok, výuka pletenia veľkonočných korbáčov. 

Súčasťou Nevšedných podôb prútia je aj súťažná Výstava netradičných výrobkov a kuriozít z prútia. , 

kde môžete prezentovať svoje netradičné výrobky a zároveň sa uchádzať o priazeň návštevníkov, 

ktorí budú hlasovať o najzaujímavejší výrobok. Autor víťazného výrobku bude na konci podujatia 

odmenený.  Budeme radi, ak v netradičných tvaroch výrobkov budeme vidieť Vašu nápaditosť, 

inovatívnosť a šikovnosť. Netradičné výrobky nemusia byť vyrobené iba z vŕbového prútia, ale 

i z iných prírodných materiálov, ako sú: lúby, slama, šúpolie, pedig a ostatné prírodné pletivá.  

Do súťažnej výstavy netradičných výrobkov a kuriozít z prútia môže svoje výrobky prihlásiť ktokoľvek. 

Ak máte záujem prihlásiť svoje výrobky, vyplňte, prosím Vás, priloženú prihlášku. V nej musíte uviesť 

názvom výrobku, druh použitého materiálu, techniku pletenia a najmä rozmer jednotlivých 

výrobkov (rozmer nemusí byť presný, potrebujeme ho kvôli príprave výstavy). Prihlášku je potrebné 

poslať do 27. február 2015 na druhej strane uvedené adresy (klasická i mailová) obce Rudník. 

Samotné výrobky je potrebné doručiť do Rudníka (osobne, poštou, kuriérom a pod.) do 9. marca 

2015, nakoľko výstavu budeme inštalovať pár dní pred podujatím. V prípade veľkorozmerných, alebo 

príliš krehkých výrobkov ich po dohode s organizátormi môžete priviesť aj v deň konania podujatia 

(14. 3. 2015). Avšak musíte výrobok/výrobky priniesť aspoň hodinu pred registráciou (o 8. 00 hod.). 

Organizátori si vyhradzujú právo na výber výrobkov do súťaže, s dôvodu priestorového 

obmedzenia. 

Nevšedné podoby prútia otvárajú dvere každému košikárovi, kam môžete prísť i bez prihlásenia sa do 

Výstavy netradičných výrobkov a kuriozít z prútia. Svojou prítomnosťou rozšírite svoj i náš okruh 

priateľov a kolegov – košikárov. Tých skúsených nájdete v tvorivých dielňach a deň Vám 

spríjemní bohatý kultúrny program. Srdečne ste pozvaný!!!  



 

Predbežný program podujatia: 
 

14. marec 2015: 

 

09.00 – príchod zúčastnených košikárov 
 
10.00 – Otvorenie podujatia  

Vernisáž výstavy netradičných výrobkov a kuriozít z prútia  
 
10.30 – 16.00  tvorivé dielne pre dospelých a jarmok tradičných košikárskych výrobkov 
 
11.00 – vystúpenie hudobnej skupiny 
 
11.00 – Malá škola pletenia Jána Zemana z Durcovej doliny  
 
11.30 – obed  
 
11.30 –  Najmenší z Rudníka – vystúpenie detí z materskej a základnej školy v Rudníku 
 
13.30 – Cech košikárov – prednáška k živej stavbe v Rudníku 
 
14.30 – DFS Iskerka z Brezovej pod Bradlom 
 
16.00 – vystúpenie FS Nadšenci z Trenčína 
 
17.30 – vyhlásenie víťazov Výstavy netradičných výrobkov a kuriozít z prútia  
 
18.00 – ľudová zábava pri ľudovej hudbe FS Nadšenci z Trenčína 
 

 

Ak máte záujem zúčastniť sa súťažnej výstavy, prihláste sa telefonicky, alebo mailom na dole 

uvedené kontakty do 27. 2. 2015. Touto cestou by sme Vás chceli poprosiť, ak by ste mali vo svojom 

okolí košikára, ktorému neprišiel tento list, aby ste ho oboznámili s touto akciou. 

 

 

 

Monika Caltíková 
starostka obce Rudník 
v. r. 

Štefan Oslej 
štatutárny zástupca ČSCK 
v. r. 

Mgr. Viera Feriancová 
riaditeľka CTK v Myjave 
v. r. 

 

Obec Rudník 
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tel.:      034 6215620,  
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