
OSLAVA HLÍNY – OSLAVA ŽIVOTA
III. ročník veřejného workshopu 
s cílem oživení tradičních technologií, pro záchranu 
ojedinělého souboru místních stodol

obec 
Hrubá Vrbka

seznámit se, pochopit, tvořit, bavit se

zaCHRAŇTE STODOLY

HRUBÁ VRBKA
5.– 6.6.2015

info@ayadesajn.net

• Pro obyvatele Hrubé Vrbky, okolních obcí i všechny ostatní zájemce. 
• začínáme každý den v 10.00 
• zpracování tradiční hliněné směsi a omítání fasád vybraných stodol,  

pod vedením zkušených lektorů (u záhumenních cest, při vjezdu do obce) 

V SÁLE KULTURNÍHO DOMU
• Výstava obrazů: Martina Lupačová Švarcová – „Kudy kráčíš“,  

MgA. Lukáš Orlita – „Prostory“, Roman Muroň – „Odrazy v hlíně“, Prof. Irena 
Ráček (Vystavující umělci vytvoří podle místních vzorů uměleckou reliéfní 
stěnu na jedné stodole)

• Výstava kolkovaných cihel z jižní Moravy - manželé Alena a Jan Andělovi
• Výstava dětských prací – Ekocentrum Bílé Karpaty (Nová Lhota)  

V BÝVALÉM OBJEKTU CHKO BÍLÉ KARPATY
• Výtvarné tvoření pro děti i dospělé pomocí přírodních barev  

(Malujeme barvami země) 
Prof. Irena Ráček (Rakousko), lektoři z Ekocentra Bílé Karpaty (Nová Lhota)  

• „Vyrob si svou cihlu“ – můžete si vyrobit vlastní malou nepálenou cihlu se 
znakem Hrubé Vrbky (u míchačky v zahradě)  

• Ochutnávka „ místních vín“
• Opékání u ohně (na dvoře) 

PÁTEK
10.00 – 13.00 – program pro děti ze základní školy v Kuželově a mateřské školy 
v Hrubé Vrbce

SOBOTA 
14.00 – 17.00 – „Hliněná stezka“ pro celou rodinu, aneb poznej Hrubou Vrbku. 
S odměnami pro účastníky, začátek u obecního úřadu.  
od 18.00 – podvečerní besedování o hliněných stavbách:  Mgr. Alena Dunajová 
(NPU ÚOP Brno) • Ing. Martin Němeček - „Jak jsem stavěl hliněný dům“ • lektoři 
ze stodol: • Aleš Dorazil • Marek Vlček • Zdeněk Ruprecht • Roman Muroň • Jiří 
Chalupník • Markétka Vlčková
Srdečně zveme všechny pamětníky. 

• hudební doprovod akcí:  SHIVANAM 
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