
Sdružení pro zachování hrnčířské tradice na Klikovsku pořádá: 
 

Mezinárodní keramické setkání 
 

KASSELSKÁ PEC 2006 
 

Klikov  26.dubna - 3.května 
 
Rád bych srdečně pozval všechny kolegy keramiky i ostatní zájemce o vypalování 
keramiky dřevem do hrnčírny č.p. 27 v Klikově, kde se letos uskuteční již čtvrtý ročník 
mezinárodního keramického setkání Kasselská pec 2006. Program bude jako každý 
rok určován výpalem v kasselské peci. Ve volném čase můžeme postavit malou 
experimentální pec na dřevo a uskutečnit v ní několik výpalů. Míchat glazury, kopat a 
zpracovávat místní hlínu, skládat a řezat dřevo, nebo se vydat na výlet do okolí.. 
 
Program setkání bude asi následující. Ve středu 26.4. večer kolem 19.hod hod  
setkání slavnostně zahájíme. Ve čtvrtek můžeme glazovat, nebo se věnovat 
vytváření menších nádob do kasselské, nebo experimentální pece, v pátek naložíme 
kasselskou pec a večer začneme vyhřívat. V sobotu 29.4. budeme celý den pomalu 
vyhřívat. Můžeme se věnovat stavbě nové experimentální pece na dřevo. V neděli 
30.4. ráno začneme pálit a v noci na pondělí - během „čarodějnické“ noci dopálíme. 
Až do středy si počkáme, než pec vychladne. V pondělí 1. května si odpočineme 
tradičním výletem do Českého Krumlova. Úterý můžeme věnovat vypalování 
drobností, vyrobených během setkání, v nové experimentální peci. Ve středu 3.5. 
dopoledne společně vyložíme kasselskou pec a akce pomalu skončí.   
 
Z časových důvodů Vám doporučuji přivézt si Vaše výrobky do Klikova již 
přežahnuté, nebo dobře vysušené a na místě je případně opatřit glazurou. Můžete 
také přijet ještě dlouho před začátkem celé akce, něco většího zde vytvořit  a získat 
tak dostatečný časový náskok pro dostatečné vyschnutí rozměrnějších věcí. Na 
požádání Vám připravíme i větší množství výborné šamotové hlíny. Nejvyšší 
předpokládaná teplota v peci je hned za topeništěm, kde dosáhne přibližně 1300 oC. 
Počet výrobků vypalovaných na tuto teplotu je ale omezený. Větší část pece se dá 
využít k výpalu na teplotu asi 1150 - 1250 °C. Maximální výška pece je 130 cm, šířka 
vchodu do pece je 60 cm. 
 
Celá akce bude trvat sedm dní a zapojit se do ní můžete kdykoliv. Dejte mi prosím 
vědět, že se chystáte přijet - nejlépe e-mailem, nebo telefonicky. Váš příspěvek na 
organizaci, na hlínu, glazury a dřevo je dobrovolný a bude použit na organizaci akce 
a bohulibé aktivity našeho sdružení. Stravování si hradí účastníci sami, nabízí         
se možnost vařit si společně a podělit se o práci v kuchyni a náklady na potraviny. 
Přespat můžete ve vlastním spacáku na matracích na půdě hrnčírny, v případě 
chladnějšího počasí v dílně. K dispozici je i “Autocamp u pískovny“ vzdálený asi      
1,5 km od hrnčírny. Ubytování standardní kategorie s lůžkovinami tam stojí 210,- Kč. 
za osobu. Rezervace u paní Čechalové na tel: 606 639 404. 
 
Klikov najdete 4 km od Suchdola nad Lužnicí, kde je i nejbližší nádraží. Na požádání 
pro Vás rád přijedu k vlaku.    
 
 
Na setkání se těší                          Martin Hadrava     

378 05  Klikov 27  
             
e-mail: martin@hadrava.net        tel: 384 786 015 , 607 650 867        www.klikov.net
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