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Práce paní Luňáčkové navazuje na tradici hrnčířství, 
které bylo jako řemeslo pro oblast Hlinecka typické. 
Čertovinský ateliér se nachází uprostřed krásné přírody 
Chráněné krajinné oblasti Žďárských vrchů v místní části 
města Hlinska s názvem Čertovina. Dům z konce 19. století 
byl majitelkou ateliéru citlivě zrekonstruován a řada historických prvků byla 
zachována.

Od roku 2012 se zde konají tvořivé kurzy keramiky. Na kurzech keramiky je 
otevřen prostor pro vlastní výrobu užitkových předmětů, ať již ručně tvořených 
nebo vytáčených na hrnčířském kruhu.

Majitelka má bohaté zkušenosti ze zahraničí, kde působila několik let. Tvořila 
ve Švýcarsku, v Indii a inspirovala se při své tvorbě několika cestami na Srí 
Lanku a do Nepálu. V roce 2010 se natrvalo usídlila v Čechách. Mezi její tvorbu 
patří objekty s ručně tvořenou mozaikou, mozaikové dlažby, práce s keramikou 
a rozsáhlá tvorba větších objektů. V ateliéru na účastníky kurzu dýchá práce 
lektorky ze všech stran.

Certifikován značkou „Kvalita z Hlinecka“ byl níže uvedený zážitek:

• Tvořivé kurzy keramiky a mozaiky

Věra Luňáčková

Po čertech zajímavá tvořivost



Katalog certifikovaných produktů vydává 
MAS Hlinecko ve spolupráci s městem Hlinskem

Kvalita z Hlinecka

Výtvarné zážitkové a tvořivé kurzy, ke kterým patří užitná keramika, modelování, 
točení na kruhu a mozaika, jsou zaměřeny na širokou veřejnost. Kurzy jsou 
pořádány přímo v prostorách Čertovinského ateliéru. Pravidelné hodiny probíhají 
celoročně každou středu od 18:00 do 19:30 při minimálním počtu tří osob. 
Při stejném počtu účastníků je možné objednat také individuální kurz. Kurzy 
jsou vhodné pro všechny generace – rodiny s dětmi, začátečníky i pokročilé, 
návštěvníky na dovolené apod. Lekce není vedena běžným výukovým stylem, 
kdy učitel – lektor volí téma hodiny. Při kurzech v  Čertovinském ateliéru záleží 
na každém, aby si zvolil, jaký výrobek si chce vyrobit a jakému keramickému 
postupu se chce věnovat. Lektorka, která je zároveň majitelkou ateliéru, se 
každému účastníkovi věnuje individuálně. Vzhledem k bohatým zkušenostem 
ze zahraniční jsou kurzy pořádány také pro cizojazyčné skupiny v německém 
a anglickém jazyce. 

Návštěvníci kurzu si chodí na zážitkové kurzy nejenom vyrobit originální výrobek, 
důležitý je také odpočinek a relaxace. Při každé hodině je účastníkům nabídnuto 
drobné občerstvení a mohou si vybrat relaxační hudbu.

Tvořivý kurz keramiky je také vhodný dárek pro Vaše blízké.


