KREATIVNÍ KURZY – ŠPERKY Z PET LAHVÍ
Dne 5.4 2019 tomu bylo již rok a půl, co jsme se zúčastnily kreativních
kurzů, které zajistila naše ZOOS FN PLZEŇ pro své členy. Po této odmlce
jsme se opět sešly v půl páté v Kreativním světě Blanky P., kde se jako vždy
kurz pořádal. Po příchodu nám byla představena výtvarnice Bára, která
byla pro tento den naší lektorkou. Jako již tradičně nám byla příjemnou
paní Blankou nabídnuta káva nebo čaj. Některé z nás této nabídce
neodolaly, a tak se místnost prolinula vůně ovocných čajů. Pak již nastal čas
začít důkladně naslouchat paní Báře, která nás seznámila s postupem
výroby šperků z pet lahví. A nyní již bylo na nás, abychom ukázaly,
co v nás je. Nejprve jsme začaly s výrobou brože vzhledu vlčího máku.
Vyfasovaly jsme části zelených, červených a černých pet lahví a dle
instrukcí z nich vyrobily potřebné tvary a prostříhaly na nich potřebné
části. Tyto jsme následně nad zapálenou svíčkou nahřívaly a formovaly
do vhodné podoby. Ve snaze docílit co nejlepšího výsledného efektu jsme
mnohdy obětovaly i lehce popálené prstíky. Vytvarované části jsme
zkompletovaly dohromady a paní Bára dokončila výtvor nasazením kovové
části se spínacím špendlíkem na spodek šperku. Konečný výsledek všech
účastnic kurzu byl, dle mého názoru, velmi povedený. Časová dotace kurzu
byla dostatečná na to, abychom mohly přistoupit k další činnosti. Tou bylo
vytvoření náramku zdobeného pet lahvovými kvítky. Zde bylo na každé
z nás, jaké barvy pet lahví na výrobu použije. Zvolit jsme mohly jednu, dvě
či několik různých barev. Výběr byl opravdu bohatý a vyhověl tedy úplně
všem. Ze zvolených barev jsme vystříhaly tvary dle svých představ. Buď
trojlístky nebo čtyřlístky ev oba jmenované formáty. S těmito drobnými
tvary jsme opět přistoupily k formovací části nad teplem čajové svíčky.
Následně jsme z těchto připravených části s použitím speciálních špendlíků
a zabrušovaných korálků vytvořily kytičky. Ty jsme pak, s pomocí paní
Báry, umístily na připravený základ náramku, každá dle svých představ.
Tímto krokem jsme se zdárně dopracovaly k závěru pátečního odpoledne,
ze kterého jsme si krom příjemně strávených chvil odnášely i dva špeky
z materiálu, který by jinak jistě skončil v kontejneru na tříděný odpad. Jak
se nám vedlo můžete zhodnotit sami pohledem na přiložené fotografie. Já
osobně si myslím, že velmi dobře.

Ráda bych poděkovala naší ZOOS FN PLZEŇ za zprostředkování kurzů.
Paní Blance za ochotu a laskavé přijetí a paní Báře za snahu, podporu,
trpělivost i pomoc s našimi požadavky a potřebami, které plynuly
z našich začátečnických neznalostí.
Závěrem bych ráda vyzvala účastnice ostatních kreativních kurzů, které
byly uspořádané v tomto předjarním čase, aby „se pochlapily“ a i ony nám
zprostředkovaly několika řádky průběh a atmosféru absolvované akce.
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