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A to buď osobně na adrese nám. ČSA 35, 1. patro, Moravské Budějovice 
po telefonické domluvě na tel. č.: 724 877 978 a nebo si vyber na 
internetu www.hyggujeme.cz. 

 

http://www.hyggujeme.cz/


Celý náš koncept je založený na dánském stylu života HYGGE. „Štěstí 
si nekoupíš, ale můžeš si koupit dort, a to je skoro to samé“, jak se 
uvádí v knize HYGGE od Meika Wikinga. A u nás si koupíš keramiku, 
kterou si pak nesníš, ale namaluješ :):):) 
 
Malování vlastní misky na popcorn je HYGGE.  
Obzvlášť pokud můžeš juknout k sousedovi…:)  
Popcorn je HYGGE.  
Obzvlášť pokud zobeš společně z jedné misky…:)  
 
Proto HYGGujEme a budeme moc rádi, když se k nám přidáš…  
 
Možná si o sobě myslíš, že vůbec neumíš malovat. Ale stačí ti, abys 
zavzpomínal na léta ve školce. Tehdy sis o sobě ještě myslel, že jsi 
hotový Picasso. Práce s barvami je velmi snadná a na následujících 
stránkách najdeš stručně popsané vše potřebné. 
 

 

1. Vyber si balíček DIY, který obsahuje kus keramiky, kterou si 
budeš chtít namalovat. Částka tohoto balíčku už v sobě 
zahrnuje keramiku, barvičky, výpal, dále práci, kterou nevidíš 
:) a náklady na uskladnění keramiky po vypálení. Poštovné je 
účtováno zvlášť. Při osobním vyzvednutí se poštovné neúčtuje! 

2. Nebo si u nás můžeš koupit samostatně jak keramiku, tak 
barvičky. Ceny jednotlivých kusů najdeš na našich 
internetových stránkách www.hyggujeme.cz. 

…      

- Jsi doma a máš před sebou výzvu, kus „bílé“ keramiky :) 
- Nepanikař!!! :) 
- Vyber si barvu podkladu. Doporučuji co nejsvětlejší barvu 

(myslím tím barvu po výpalu nikoliv před výpalem!!!). Barvičky 
jsou před výpalem světlé všechny, po výpalu budou krásně 
jasné a lesklé a objeví se jejich skutečný odstín. Skutečnou 
barvu si můžeš ověřit na našich internetových stránkách nebo 
ti ukážeme vzorník). Stejné nebo světlejší odstíny na tmavém 
podkladu po výpalu zaniknou!!! (Zářivě žluté sluníčko na 
modrou oblohu sice namaluješ, ale po výpalu ti začne skrz 
žlutou prosvítat modrá a sluníčko se v ní bude ztrácet). 

- Pro natření podkladu si vždycky vyber ten největší štětec! 
Pokud ti štětec pouští chlupy, nic si z toho nedělej. Ony se 
pak v peci spálí. Pokud bys natíral více barev na jednotlivé 
části, pro jemnější přechody můžeš použít houbičku. 

- Pro dosažení syté a jednolité barvy musíš vrstvit! Jeden nátěr 
jakékoliv barvy bude světlounký a budou v něm vidět tahy 
štětcem. Když naneseš 3 vrstvy, glazura vynikne a bude 

http://www.hyggujeme.cz/


jednolitá. Víc než 3 vrstvy se nedoporučují, mohou keramiku 
nenávratně poškodit. Každou vrstvu nech chvíli zaschnout. 
Hrnečky uvnitř vždy naglazuj třemi vrstvami. Nebude se v nich 
tak často usazovat špína po silných čajích nebo kafíčku. 

- Do mírně vlhké vrstvy podkladové barvy (můžeš zvlhčit i po 
úplném zaschnutí jemně mokrou houbičkou nebo sprejem s vodou) 
můžeš obrazce vyrývat špejlí.  

- Na hotový a zaschlý podklad můžeš malovat konturkou obrysy 
(dopředu si vyzkoušej třeba na ubrousku, abys poznal, jak se 
s ní pracuje a omylem si nepokazil svůj výrobek) apod. 
Konturku stačí použít v jedné vrstvě! 

- Pokud se necítíš, můžeš si na zaschlý podklad obyčejnou tužkou 
předkreslit, co budeš malovat. Můžeš i gumovat, ale na tužku 
netlač. Také si nic nedělej z rozmazaných nebo nepovedených 
čar. Tuha se v peci spálí a čáry úplně zmizí. 

- Kdyby sis nebyl jistý, piš, volej. A když ti nebudeme zvedat 
telefon nebo odepisovat, tak improvizuj….:):):) 

- Rozhlédni se kolem sebe a sbírej inspiraci. Malování je radost 
a každý pokus tě dovede k novým zážitkům. A nezapomeň!!! Co je 
perfektní, je děsně nudné :)… Umělec má být totiž dostatečně 
líný…:):):) 

- Teď už víš, jak na to, a jakmile uděláš první tah štětcem, bude 
ti báječně. Začneš totiž HYGGOVAT!!! 

 

  
 
… …

- Pokud sis nakoupil keramiku a barvičky samostatně, pak nás 
zřejmě nepotřebuješ :). Ale pokud ano, tak se ozvi a domluvíme 
se. 

- Pokud sis koupil balíček DIY, pak máš v ceně zahrnutý výpal 
a další nezbytné činnosti, které teď  uděláme zase my, aby 
tvoje dílo dopadlo úžasně a nepřekonatelně.  

- Tvůj jedinečný originál si vyfotíme a zapíšeme si tvoje jméno. 
Dostaneš od nás lísteček, na základě kterého si pak hotový 
výrobek vyzvedneš osobně nebo ti ho zašleme poštou (Cena za 
poštovné není připočítaná!). Doporučuji si předem zavolat, aby 
sis zjistil, že už je tvůj výrobek vypálený. Předpokládaný 
termín je cca 2 až 3 týdny. 

- Teď musíme počkat, až barvy pořádně zaschnou. 
- Celé výrobky ponoříme do průhledné glazury, aby se glazura 

dostala i tam, kde jsi nemaloval. Pak budou výrobky lesklé a 
omyvatelné. 

- Posledním krokem je otírání. Každý výrobek se musí zespodu 
očistit, aby na spodní hraně nezůstala žádná barva. Je to 
potřeba, protože jinak by se všechny výrobky v peci přilepily 
k podložce a už by se nedaly odlepit. 

 



   

Keramika, která se ti dostala do rukou, je pórovitá keramika, která 
vstřebá spoustu vody, tzv. nasákavá. Pokud si to chceš ověřit, olízni 
keramiku v místě, kde není glazura. Mňam….:). Když se ti jazyk 
lehounce přilepí, je nasákavá. Když keramiku jenom oslintáš :), třeba 
porcelán nebo kameninu, jedná se o keramiku nenasákavou, tzv. 
slinutou. 

 

 
Na glazuře se dříve, či později objeví efekt, který vypadá jako jemná 
pavučina. Je to běžný jev u nasákavé keramiky a je potřeba s tím 
počítat. (Venkovní dekorace z nasákavé keramiky vydané na pospas 
dešti a chladu rozpraskají rychleji než slinuté). 
Keramiku nenechávej stát ve vodě. 
Klidně ji můžeš mýt v myčce. Pro mikrovlnku není primárně stavěná, 
ale zvládne to. Jenom POZOR!!! Bude horká, použij rukavice!!! 
Keramika, kterou u nás zakoupíš, má potřebné certifikáty a 
prohlášení, takže ji můžeš používat pro styk s potravinami. Na 
vyžádání ti předložíme. 

Máme jasno. Žádné kompromisy a jen ta nejvyšší kvalita. Proto 
glazury Mayco. Jsou netoxické, prošly veškerými testy a mají v sobě 
tolik pigmentu, že nezlobí ani při malování ani při vypalování. 
Nevypálené jsou rozpustné ve vodě, takže se nic neděje, ani když se 
trochu zamažeš. 

 
Svůj první „kafáček“ sis už vytvořil? Bavilo tě to? Máš plnou 
hlavu dalších nápadů? 
Pak neváhej a zase si u nás něco objednej:  

- můžeš si vybavit celou svou domácnost 



- můžeš udělat někomu radost a darovat něco, co jsi vyrobil sám 
a s láskou (k narozeninám, k výročí, jako svatební dar, 
k promoci nebo třeba jen tak, pro radost) 

- můžeš nás mít na své narozeninové oslavě (vše dodáme a užijete 
si spoustu legrace) 

- můžeš si vytvořit reklamní předměty pro své klienty a 
obchodní partnery, zajistíme označení výrobků logem 
společnosti 

- můžeš nás mít na firemním večírku, rozlučce, teambuildingu a 
jiných skvělých akcích 

- můžeš nás mít na své svatbě (keramika v podobě výtvoru bude 
tento památný den všem stále připomínat) a nebo jenom zabaví 
malé děti :) – dětský koutek 

- Můžeš o nás říct ve své škole. Třeba díky tobě vznikne nový 
kroužek, kam pak můžeš chodit se svými kamarády…… 

- …. 
 

  
 

Pokud se ti naše vize HYGGujEme líbí, budeme rádi, když nás 
doporučíš své rodině, přátelům, známým.  
Pokud nebudeš spokojený, budeme ti vděční za tvé připomínky, které 
sdělíš nám, abychom se mohli zlepšovat…. 
 

Tým HYGGujEme 
 

 

 
 
 
 
PS: Veškerá prohlášení o shodě a laboratorní vyšetření pro podporu 
tvrzení, že se jedná po vypálení o produkty vhodné pro styk 
s potravinou, předložíme na požádání. 

 
 


