KREATIVNÍ NOVINY®
„Tvoření je radost a rozdávat radost nás baví“
Číslo: 2 Únor

Měsíčník nejen pro tvořivé duše …

Kalendář kurzů
Qítko hobby Olomouc
Drátované šperky – šitá krajka se Sněženkou - 25.2.014 od 17:30 (Uhelná 33/21, Olomouc)
www.qitko-hobby.cz
RAFA
Seminář – magická trojhranná voskovka – 27.2.2014 (17:00) – více info na polyakova@rafa.cz
Určeno pro práci s dětmi s poruchami motoriky ruky a kombinovanými vadami (dysgrafie, ADHD,
hyperaktivita). www.rafa.cz
KORÁLKY.CZ
KAPKY S RIVOLKOU – šitý šperk, základy korálkování s Darí Fejtkovou
27.2.2014 17:30-20:00 (Milady Horákové 58, Praha 7) – více info na www.koralky.cz pod kurzy
DAVONA
Tvořivá dílna pro rodiče a děti – Velikonoční výzdoba
8.3.2014 9-12h (cena kurzu:300,-) – J.Zajíce 22, Praha 7
www.davona.cz
OPTYS Brno
Kurz sítotisku – vyzkoušejte práci se sítotiskovými šablonami
14.3.2014 od 16:00 (Hybešova 28, Brno)
www.vytvarny-kurz.cz/kurzy-a-akce/brno

!
13.3.2014 vychází nová Praktická žena
28.2.2014 vychází druhé číslo časopisu Korálki

Cena: zdarma

Slovo šéfredaktora …
Máme tady další číslo Kreativních
novin. Děkujeme našim čtenářům
za krásné emaily k prvnímu číslu.
Budeme se snažit přidávat stále
více informací a zajímavostí.
A tak i druhé číslo přináší, co nás
zaujalo, co se nám líbí. Opět
nechybí tipy a rady, knížní novinky
jsou nyní opravdu „horké“ a
věříme, že se zalíbí i Vám.
Druhý díl o krajce přináší odpověď
na naší lednovou otázku a s ním i
prvního vítěze volné vstupenky na
veletrh KREATIVITA-HOBBY
v květnu, kterému tímto
gratulujeme a těšíme se na setkání
na veletrhu nejen s ním, ale i
s Vámi všemi tvořivci.

*Pozor termíny kurzů se mohou měnit. Aktuální informace najdete vždy na stránkách kurzu.

Knížní novinky:
Nejlepší nápady pro děti (TOPP) – kreativní nápady pro děti od 3 let věku nejen tématem zaměřené na roční
období, ale i na důležité svátky během celého roku.
Vydáno v nakladatelství Anagram, edice TOPP 17.2.2014. Doporučená cena: 99,-

Dárky z přírody - více jak 60 nápadů na dárky z materiálů přímo z přírody (od sirupů a medů po květovaný papír). Udělejte
radost i ostatním malým dárečkem.
Autorka: Rogge Anne – vydáno v nakladatelství GRADA 30.1.2014. Doporučená cena: 349,-.

Korálky – v originále známé jako „Beading 200 Q & A“ neboli 200 otázek a odpovědí jak na korálky, postupy a triky s nimi.
Autorka: Dorothy Woodová a Ashley Wood – vydáno v nakladatelství Metafora v únoru 2014. Doporučená cena: 249,-.

Soutěž o volnou vstupenku na veletrh KREATIVITA-HOBBY
SOUTĚŽNÍ OTÁZKA nám tentokrát napoví, kam se do historie podíváme příště: „Víte co je to RAŠL?“
Odpověď na soutěžní otázku zasílejte na email: noviny@kreativita-hobby.cz, předmět: soutěž. Správné odpovědi můžete zasílat
do 14.3.2014. Výherce oznámíme v třetím vydání KREATIVNÍCH NOVIN.
Vítězem lednové soutěže “CO JE TO HERDULE?“ se stává: Stáňa Krejčová z Řevnic. Vítězka od nás obdrží informační email. Gratulujeme.

Co nás zaujalo …

„Optická iluze“
Oleg Shuplyak rodák z ukrajinského Ternopilu se narodil 23.9.1967. Vystudoval architekturu na Polytechnickém institutu ve
Lvově. I když architekturu má moc rád, zamiloval se do malování. V poslední době se setkáváme s jeho jménem právě
v souvislosti s „optickou iluzí“ v obrazech.
Oleg S. skládá lidské obličeje z domů, lidí, zvířat či přímo celé krajiny. Důležitým prvkem je zde hlavně přesnost a symetrie. Pokud
se podíváte na jeho obrazy pečlivě, uvidíte za předměty, znaky, stíny či barvy, ukrytý druhý obraz. Právě z architektury přenesl cit
pro přesnost. Většinou je druhým obrazem lidská tvář a jak jinak než velmi známá lidská tvář. Na jeho obrazech se po pečlivém
zkoumání objeví John Lennon, Salvator Dalí, Charles, Darwin, Pablo Picaso, W. Shakespeare, strýček Sam a mnoho dalších.
Technika, kterou používá je známá již spoustu století. Na dvoře Rudolfa II. jej využíval malíř Giuseppe Arcimboldo, který skládal
lidskou tvář z ovoce a zeleniny.
Podobný styl najdete i na obrazech Octavia Ocampa (Mexiko), který nazývá tento styl – „metamorfický“.
Ne vždy uvidíte vše na první pohled, ale i to je cílem obrazů. V případě Olega S. je někdy velmi těžké vidět naopak obraz první.
Lidská tvář se vyjeví ihned, ale musíte již hledat obraz první, ze kterého je tvář složena.
Malá ukázka z tvorby Olega Shuplyaka. Poznáte komu je jaký obraz věnován? I nám činilo problémy rozeznat některé tváře a u
některých stále váháme 
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Zadejte si do vyhledavače jméno OLEG SHUPLYAK, vyskočí na Vás obrazy, které doposud vytvořil.
Přejeme Vám příjemnou zábavu v hledání kdo to je?
Malá nápověda: na obrázku č.5 je sám autor – Oleg Shuplyak. Najdete ale Charlese Darwina, Sigmunda Freuda, Ivana Hrozného
či T. Shevchenka II..?

Zdroj: Dailymail.co.uk
Text:KA
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Kurzy …

Hrátky s razítky a inkousty
Jedním z našich oblíbených témat jsou jak jinak než "razítka a inkousty"! Jsou to úžasní kouzelníci, se
kterými si dokážete vyčarovat opravdová scrapbooková díla. Přijďte mezi nás a uvidíte, co vše s nimi lze....
Na tomto kurzu Vás naučíme, jak pracovat s jednotlivými druhy razítek a inkoustů. Ukážeme Vám několik
technik, jak je používat. Prostě si s nimi jednoduše pohrajete a uvidíte, že možné je téměř vše :-). Na kurzu si
vytvoříte několik projektů dle své fantazie. K dispozici bude také mašinka Big shot s příslušenstvím a nýtovací
kleště Crop-A-Dile.
Termín: 5.3.2014 od 17:30 do 20:30
Místo: Ateliér K1, Moravská 48, Praha 2. Cena kurzu: 499 kč
Cestovní letní deník
Doba dovolených a letních prázdnin se lehce blíží a tak je na čase si vyrobit letní deník, který si během svých
prázdninových zážitků určitě bez problémů zaplníte!
Na tomto kurzu si vyrobíte od základu svůj vlastní deník ze scrapbookových a jiných papírů. Vymyslíte si
vlastní design, poskládáte si jeho stránky a nazdobíte přední stranu. A to vše dle vaší fantazie a vkusu. Celý
deník si společně svážeme pomocí kroužkové vazby. Budou pro vás také připravené výřezy s českými texty
(např. rámeček dovolená), které budete moci použít při zdobení vrchní stránky deníku. K dispozici bude také
mašinka Big shot či kleště Crop-A-Dile. Svůj vyrobený deník si v létě zabalíte sebou na dovolenou a můžete tak
zaznamenávat své každodenní zážitky. Fotografie se do deníku dají vlepit kdykoliv později.
Kdo neholduje deníkům, nevadí. Vyrobený projekt nemusí nutně sloužit jako deník, ale také jako album apod.
Termín: 10.3.2014 od 17:00 do 21:00
Místo: Kurzovna Nemravky, K nemocnici 50, Tehovec – Vojkov (u Říčan u Prahy). Cena kurzu: 480 kč
Fenomén Scrapbooking
Přijďte si mezi nás jen tak "zascrapbookařit" :-). Jak už bylo tisíckrát zmíněno, Scrapbooking má mnoho podob
:-) a my vás naučíme, jak si tento úžasný kreativní papírový svět užít ...
Na tomto kurzíku vás zasvětíme do papírového světa Scrapbookingu. Ukážeme vám různé možnosti tohoto
tvoření. Vyzkoušíte si různé projekty dle svého výběru - scrapbookovou stránku, přáníčko, visačku, krabičku
apod.. K dispozici bude mašinka Big shot, která vám zdobení svých projektů usnadní :-). Můžete si také přinést svá
minialbíčka (z minulých kurzů či svá vlastní) a pracovat na jejich stránkách. Kurz je vhodný pro začátečníky či
mírně pokročilé, kteří chtějí strávit příjemný podvečer při tomto druhu tvoření.
Termín: 19.3.2014 od 17:30 do 20:30
Místo: Ateliér K1, Moravská 48, Praha 2. Cena kurzu: 499 kč
Puzzlíkový dílkový náramek
Na kurzu se naučíte zajímavou techniku puzzlíkování, kterou pak budete moct využít na vaše další projekty.
Vytvoření zaobleného dílečkového náramku je náročné jak na čas, tak na ručičky, ale zvládne jej i šikovný
začátečník. Náramek si samozřejmě vytvoříte ve své oblíbené barevnosti, na kurzu pro zjednodušení použijeme 2-4
barvy. Ve volném čase během kurzu si můžete začít tvořit i náušničky nebo jiné doplňky k náramku, které si ale
dokončíte doma. Ukážeme si i další možnost využití puzzlíkové techniky.
Termín: 22.3.2014 od 09:00 do 14:00, Místo: Kurzovna Nemravky, K nemocnici 50, Tehovec – Vojkov (u Říčan u Prahy)
Cena kurzu: 650 Kč
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Bláznivé proužky
Přijďte si pohrát s barvičkami a vykouzlit tyto bláznivě proužkaté korále. Ukážeme si různé tipy a triky jak na
dokonalé proužky. Kurz je vhodný nejen pro začátečníky. K dispozici bude veškerý materiál a pomůcky pro
výrobu včetně základních bižuterních komponentů.
Termín: 25.3.2014 od 18:00 do 22:30
Místo: Kurzovna Nemravky, K nemocnici 50, Tehovec – Vojkov (u Říčan u Prahy)
Cena kurzu: 550 Kč
Safari náhrdelník
Safari je pro mnohé polymerotvořivce téma již známé, leč stále oblíbené téma. Na tomto kurzu Vás naučím, jak
vytvořit 3 druhy safari vzorů, vytvořit z nich trubičkové korálky, opatřit je kovovými kaplíky - "prdelkami" a spojit je
v tento šperk. Na závěr kurzu odejdete s náhrdelníkem na krku. Součástí ceny kurzu je veškerý materiál pro tvoření
(hmoty, dřevěné korálky, navlékací a kompletovací materiál) a pomůcky k práci s polymery zapůjčení.
Termín: 25.3.2014 od 09:00 do 15:00
Místo: Kurzovna Nemravky, K nemocnici 50, Tehovec – Vojkov (u Říčan u Prahy)
Cena kurzu: 700 Kč
Text: P.Nemravová – Nemravka.cz

Info k registraci do kurzu najdete na www.nemravka.cz

Vyšíváme znamení …
Jednoduchý vzor pro křížkový steh. Vyšitý vzor úžasně vypadá na plastické kanavě (plastická aida), obrázek lze
vystřihnout a použít třeba jako přívěšek. Barvičky vyšívacích bavlnek jsou jenom na Vás dle Vaší nálady a chuti.

Vodnář

Ryby
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Představujeme …

Koho
jinéhovpředstavit
v návaznosti
na předchozí
než na
Nemravka.cz.
Věříme,
ževýroba
s jejich projekty
se budeme
setkávat
BD-TOVA
nadcházejícím
roce oslaví
20leté článek
působení
českém trhu.
Jejich
je od počátku
zaměřena
nave
více číslech.
výrobu dekoračních předmětů, skládaček pro děti, dárky, suvenýry, firemní předměty a mnoho dalších produktů pro
My osobně jsme se seznámili s Petrou Nemravovou před konání prvního ročníku veletrhu KREATIVITA-HOBBY v roce 2012.
kreativní tvoření.
Již je to nějaký pátek, kdy ji učarovala polymerová hmota nebo pro Vás tolik známe FIMO. I pro ni byly začátky plné pokusů a
„patláníčka“. Díky své píli, chuti a hlavně nadšení z této hmoty, začala kouzlit stále více a více. Už to nebylo jen patláníčko, ale
Na veletrhu KREATIVITA-HOBBY se pravidelně setkáváte s jejich sortimentem a workshopy v podobě skládání
krásné tvořeníčko. Po čase FIMO naplnilo její život zcela a otevřela si obchod s prodejem materiálu a pomůcek
figurek. Děti si jej mohou vyrobit sami dle jednoduchého návodu. Díky své jednoduchosti jsou určeny i pro ty
(www.nemravka.cz).
nejmenší. Samostatné komponenty (kuličky, vajíčka, válečky, tyčinky atd.) lze snadno jednoduše řezat, lepit, barvit,
První výlet za světovými umělci na sebe nenechal dlouho čekat – Donna Kato či Christine Dumont pro ni byly hvězdy ve svém
jednoduše
vpichovat
další
materiál (krásná jsou látková vajíčka). Sami jsme vyzkoušeli hned několik kreativních
oboru.
Dnes lze
jsoui součástí
jejich
kurzů.
sad, výborně
se s nimidál,
pracuje,
pro děti
je práce
jednoduchá
a nenáročná,
ale zároveň
jejich zručnost.
Předávat
své zkušenosti
učit novým
věcem,
zkoušet
možné i nemožné
s polymerou
hmotouprověřuje
je pro ni naplněním
všeho co jí
baví (samozřejmě největší láskou jsou děti a manžel ). Její aktivity jsou opravdu široké – provozuje e-shop, pořádá kurzy, píše
Velké do
možnosti
nabízí i pro
školy,knihy
školičky
či organizace
pracující s dětmi, kteří mohou pořídit materiál za velmi
články
novin a časopisů,
napsala
o FIMO
a naplno tvoří.
nízkoui Vy
cenu.
Výběr
možných
produktů
na různá
témata
léto, podzim,
zima, Velikonoce,
Vánoce,
atd.)
Pokud
chcete
začítvšech
objevovat
polymerovou
hmotu,
začněte
právě(jaro,
na stránkách
www.nemravka.cz.
Nejen, že
nakoupíte
vše
najdete na
Zároveň
zakoupíte
i plsti,
potřebné,
alewww.bd-tova.cz.
seznámíte se s ní pomocí
článků
a rezencí
ještěvýseky,
více. krabičky, skládané obrázky, vlastní kreativní stuhy a
medaile.
Je z čehopro
vybírat,
neváhejte.
Pozor
Nemravka.cz
Vás mátakže
i krásnou
nabídku pomůcek a kurzů pro scrapbooking. Více si můžete přečíst právě v článku
věnovaném Project life.

Vzorkovnu stejně jako sídlo firmy BD-TOVA najdete v Brně. Ve vzorkovně Vám rádi poradí a představí celý sortiment
i jeho vznik.úžasné
Samozřejmě
BD-TOVA
uvidíte
opětoi nové
na jarním
veletrhu
KREATIVITA-HOBBY
a opět
připraven
Vyzkoušejte
kurzy, budete
odcházet
bohatší
dovednosti
a poznatky,
ale i nové známé.
Vícebude
o kurzech
na stránkách
www.nemravka.cz.
skládací workshop pro děti.
Mále upozornění: Jakmile nakouknete na tyto stránky, nehnete se na dlouhý čas – budete nejen prohlížet zboží, ale i číst
zajímavé články .
My se těšíme na setkání s týmem NEMRAVKA.CZ v květnu na veletrhu KREATIVITA-HOBBY. Chystají se nejen demo ukázky pro
fimo a scrapbooking, ale nově i semináře s workshopy, kde si vše vyzkoušíte a budete mít dostatek času pro získání nových
zkušeností.

Pozvánka

Zdroj a foto: www.bd-tova.cz
Text: KA
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Ze světa …

„Tulle Works“
Benjamin Shine není jen umělec, který objevil novou techniku umělecké tvorby, ale především designer a to velmi
úspěšný. Vystudoval módní návrhářství na Surrey. V roce 2003 založil své první kreativní studio. Pro svoji práci
využívá rozmanité materiály, zkouší stále nové techniky a způsoby. To vše zvyšuje kvalitu jeho studia a zároveň
rozšiřuje jeho portfolio. Mezi jeho klienty patří Muzeum umění a designu v New Yorku, kosmetická fy Givenchy,
MTV, Deutche Banka, Coca-cola, ale třeba i Google.
Je vítězem světově uznávané ceny Red Dot Design Award, mladý podnikatel Brit Award a další.
Čím ale ohromil v roce 2013 je tzv. „TULLE WORKS“. Benjamin Shine přišel se
zcela novým kreativním uměním, ke kterému potřebuje pouze jemnou bavlněnou
tkaniny – pro nás známou jako tyl a žehličku. Krčením a vrstvením tylu vytváří
krásné obrazy a dekorace, nejčastěji portréty.
Myšlenka na tvorbu těchto portrétů byla, jak už to bývá, zcela náhodná. Benjamin
se již nějakou dobu věnoval tkaným obrazům (ripování kousky látek do kresby). A
tak jednoho dne kouká na hozený tyl na stole a přemýšlí o tom jak na další obraz,
když si všiml, jak tyl vytváří záhyby a tím různé tóny barvy. Jistě to není nic nového,
řeknete si. Ale jistě by Vás nenapadlo vidět v kousku tylu hned obraz a novou
techniku kreativní tvorby. Benjamin Shine je umělec tělem i duší a tak ihned vzal
hozený kousek tylu a žehličku a pustil se do skládání záhybů a žehlení tak, aby ten
daný záhyb tvořil linku (kontrast). Trvalo mu více jak 14 dní než vytvořil svůj první obraz touto technikou. Dnes je
z toho velká vášeň. Jeho dílo se stalo ihned velmi populární a od prvního díla na sebe dlouho nenechalo čekat to
druhé, třetí, …. .
První portrét na objednávku vytvořil na žádost miliardáře a majitele módního řetězce Topshop Sira Philipa Greena –
jednalo se o portrét jeho dcery Chloe. Dalším významným zákazníkem byl emír z Kataru Sheikha Moza. Portrét jeho
ženy zahalil do červeného tylu, její milované barvy.
V nedávné době vytvořil i jedno velké dílo pro SCIN Gallery v Londýně.
Jedná se o lidské ruce z modrého tylu. Umístěny jsou na zdi v galerii,
měří 4m do šířky a 3m do výšky. Na obraz bylo použito 50m tylu.
S tímto velmi zajímavým designérem se pojí i jedna veselá příhoda o
tom co vše může proslavit člověka ve světě.
V roce 2012 spolupracoval na charitativním projektu tzv. Fabergé Egg
Hunt. Tohoto projektu se zúčastnilo více jak 200 umělců a celebrit
z celého světa. Cílem projektu je finanční výtěžek za malovaná vejce známých autorů na veřejné aukci. Vše jde jak
jinak než pro dobrou věc (podpora nejen dětí, ale i snaha o záchranu slonů). Namalovaná vajíčka jsou ukryta po
celém městě, lidé si mohou stahovat mapu jejich umístěné a postupně je objevovat. A právě v Londýně se strhl
mediální šum právě okolo vejce vytvořené Benjaminem, jehož dílo bylo ukradeno, rozpoutala se mediální mela.
Jméno B.S. se rázem objevilo hned v několika světových médiích a nutno podotknout, že ukradený kousek, který se
nakonec našel, dal Benjamina S. do podvědomí široké veřejnosti .
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Letos se tato akce pořádá v dubnu v New Yorku, na projektu bude spolupracovat již více jak 300 umělců a určitě se
bude opět jednat o neskutečnou zábavu.
A co nového teď Benjamin Shine připravuje ve svém projektu „TULLE WORKS“? Právě nyní pracujeme na tvorbě
obrazů, které opět budou o lidské tváři. Pracovně jej nazývá „letící tyl“. Znázorňují kousek letícího tylu, vypadající
jako by sám vítr vytvářel obraz.

Tento mladý umělec nás ještě dozajista osloví i v budoucnu s další kreativní technikou. Pokud se chcete dozvědět více
o dílech „TULLE WORKS“ a i o samotném designérovi nahlédněte na www.benjaminshine.com .

Zábava pro velké
Už jste slyšeli o magnetických kuličkách (nanodots)?
Pak jistě víte, co vše se z nich dává tvořit a co si pod tímto představit. Magnetická kulička je
neodymový magnet, kulička má průměr 5,6 či 8mm. Počátek „nanodot“ je spjat s rokem 2008,
a až v roce 2010 byly uvedeny na trh. Jejich objeviteli jsou Tim Szeto a Denis Saveliev.
Základní sady obsahují 216 ks kuliček. V ČR je můžete zakoupit u firmy NEOCUBE.
Jakmile přijdete jak na ně, přichází pro Vás ta práva zábava. Tvoříte jednoduché i složité 3D
objekty. Naučí Vás prostorové představivosti a zároveň je to úžasný pomocník pro rozvoj
motoriky. Z kreativního hlediska se dají tvořit úžasné věci – šperky, které lze měnit, ucha na
kabelku a mnoho dalšího. Tato úžasně věc má dozajista velký relaxační a antistresový účinek.

Často se setkáte s názorem, že je to sice úžasný dárek, ale také velký „požírač“ času. Pokud tedy uvažujete o jeho koupi,
připravte se na to, že polapí nejen vás, ale i vaše okolí.
V médiích proběhlo hned několik článků o těchto magnetických kuličkách a také se uvažovalo o jejich stažení z trhu. Důvodem
byla bezpečnost. Malé kuličky se stávaly předmětem i dětských her a končily v těle těch
nejmenší, což při velké magnetické síle způsobilo značné problémy. Výrobce i prodejce ale
jasně určují, že toto hraní není určené pro malé děti a pokud kuličku zkusí ochutnat i dospělí,
tam již není co dodat . Ale my věříme, že Vy je využijete jen pro zábavu.
Tuto staronovou novinku z roku 2011 určitě vyzkoušejte.
Více na www.neocube.cz a www.nanodot.com

Text: KA
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Rady a nápady …

Ocet není jen ochucovadlo …
Dnes se budeme věnovat octu tak trochu jinak. Octu, jako prostředku, který
kvalitně čistí, leští a pohlcuje pachy.
Už naše babičky věděly, že dají-li do spíže (dnes spíše do ledničky  ) sklenku
octa, zbaví se tak zápachu.
A teď již k některým nápadům, jak jej využít v domácnosti. Takové malé „octové
desatero“:
1. Octem zředěným v poměru 1:1 s teplou vodou, výborně umyjete okna a dosáhnete vysokého lesku.
2. Vodní kamen je prevít, to víme všichni, ale ocet si s ním hravě poradí. Rychlovarnou konvici zbavíte vodního
kamene vyvařením octa zředěným 1:1 vodou.
3. Taktéž jej odstraníme jednoduše z pračky vlitím 0,5 litru octa do bubnu pračky a spuštěním pracího cyklu na
vyvářku.
4. Také na vyčištění mastnoty z mikrovlnné trouby je nepřekonatelný, stačí zředit opět 1:1 vodou, vlít do misky,
vložit do mikrovlnky a na 5 minut spustit na nejvyšší výkon, pak už jen setřít vlhkým hadříkem pozůstatky
trouby ze země a je hotovo 
5. Nepostradatelným se může stát i v koupelně, kde octem výborně umyjete spáry mezi dlaždičkami.
6. Na baterie, umyvadla a vany je pak dobré si vyrobit jednoduchý čistič z 1 dílu octa, 1 dílu sody a ½ dílu
citronové stavy. Stačí nastříkat rozprašovačem a pak už jen leštit a leštit a leštit….
7. Na čištění zanesených odpadů můžete použít směs sody a soli, kterou vsypete do odpadu a zalijete octem.
Směr bouřlivě vypění a po odjezdu hasičských sborů budete mít domácnost dokonale a navždy čistou . Pak
už stačí jen propláchnout teplou vodou.
8. Ocet také dobře čistí kůži, takže mastné fleky na sedačce od manžela jím dokonale vyčistíte, taktéž kabelky,
boty…
9. Fleky na koberci můžete otřít teplým roztokem vody a octa v poměru 1:1 a po zaschnutí stačí jen vysát …
10. A nakonec pro Vás máme „vychytávku“ na usazeniny ve vázách, které jinak dostáváme ven je těžko. Do
znečištěné vazy vsypeme hrst ryze, zalijeme octem a po chvíli protřepeme, nemícháme. Rýže působí jako
kartáček a usazeniny, uvolněné octem dokonale odstraní.

Tak snad se Vám některý z těchto nápadů osvědčí, všechny jsme je za Vás vyzkoušeli, někdy až s překvapujícím
výsledkem a proto je můžeme doporučit.
A teď už jen, co náš čeká příště? Ale ne, nechte se překvapit .
Text: RU

Tipy a triky nejen pro tvořivé …

Výměna gumy do kalhot: Jistě často vyměňujete gumu do kalhot.
Pak se hodí starý trik pro výměnu za pár vteřin. Na konec staré gumy
přišpendlete gumu novou a pak stačí jen vytáhnout.
Při vytahování té staré budeme rovnou dávat tu novu.

Už žádné bolestivé zatloukání hřebíků: Asi každému z nás se již
stalo, že při zatloukání hřebíků si alespoň jednou spletl hřebík se
svými prsty. Lehce tomu předejdete tím, že použije obyčejný hřeben
po dědečkovi. Hřebík zasuňte mezi zoubky hřebenu a držte rukojeť.

9

Věděli jste, že …
Kancelářská sponka byla vynalezena už v roce
1899. Drátěnou sponku přivedl na svět nor
Johan Vaaler. Stále ale ničila papír, chyběl jí
jeden ohyb. Konečnou podobu ji dal až
americký inženýr William Middlebrook, který ji
začal vyrábět strojově tak jak ji známe dnes.

Nejdelší pravítko na světě
Texas Magnum měří 107m,
váží 136kg a k jeho posunutí je
potřeba tří mužů. Vyrobili jej
Skip Solberg a Jay Francis.

?
Pedig je přírodní materiál a známe jej
jako vnitřní část stonku ratanové liány.
Tato liána má stonek silný několik
centimetrů a dlouhý až 100m. Základem
je celulóza, proto lze snadno barvit
pedig i barvami na textil či dřevo. Použití
má i ve výrobě hudebních nástrojů či
bičů.

Nejdelší upletená šála
vyrobené jedním člověkem
měří 1073m a vytvořil ji Ray
Ettinger (USA).

Každý rok se vyrobí více jak 5mld
voskových pastelek. U zrodu bylo
pouhých 8 barev, dnes je jich více
jak 120. První voskovou pastelku
vynalezli bratranci Binneyové v roce
1903.

Inzerce
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Něco z historie …
Pohádka z říše krajky… (2.díl)
V minulém díle jsme si řekli něco o historii krajky. Teď si představíme některé ze základních technik tvorby krajky a pomůcek
potřebných pro její tvorbu. Co vše ke své práci krajkářka potřebuje? Trochu si představíme základní pojmy pro některé dobře známé.
Nitě – používají se klasické krajkářské bez vlasu, 2x předené. Dříve se také jako nitě
používaly koňské žíně.
Špendlíky – většinou dlouhé a tenké. V Rusku dříve používali pro uchycení místo
špendlíků trny.
Paličky – u nás známé pláštíkové a bezpláštíkové. Vyrábí se nejvíce z tvrdého dřeva
(nejlépe švestkového). Bývají krásně zdobené. Ve staré Anglii si šlechtičny nechávali
zhotovit takové paličky zlaté, stříbrné či ze sloních klů.
Poduška – známá jako HERDULE, je tvořená 2 látkami, silnější povlak se plní pilinami,
senem či pískem, druhý pak je snímatelný. Mohou být tvaru válcového (nejoblíbenější) i
plochého. Připevňujeme na něj podvinek.
Podvinek – vzor pro krajku nakreslený na slabém papíru. Někdy se kreslí přímo na
podušku a po zhotovení se vzor vypere.
Podstavec – stojánek sloužící k připevnění herdule (někdy se používá i ošatka, košík či šuplík).

Pokud bychom udělali základní rozdělení krajky, pak bychom uvedli textilní a speciální. Speciální krajky se vyznačují a
rozlišují hlavně dle použitého materiálu – korálkové, dřevěné, papírové (pergamano) či porcelánové. Nejvíce se krajce
textilní podobá právě pergamano. Mezi krajkami textilními pak rozlišujeme spíše jejich techniku zpracování: paličkování,
drhání, háčkovaní, pletení, síťování, ručně šitá krajka, krajka filetová či frivolitková.

Paličkování vzniká prohazováním paliček, splétáním a kroucením. Zde již je zapotřebí výše uvedených nástrojů a pomůcek. Asi tou nejznámější
paličkovanou krajkou je ta bruselská. Ruční paličkovaní si stále drží ten největší punc kvality, často ji ale vytlačuje paličkování strojové, kdy stroj
za pouhou minutu dokáže vytvořit stuhu o šířce 4cm a délce 40m. Ukázka paličkování obrázek výše.
Ruční paličkování napodobuje i tzv. bobinetový stroj, jeho výkonnost samozřejmě nelze srovnat s klasickou strojovou.
Drhání (tzv. macramé) je jednou z nejstarších technik, základem je uzlík, který se váže v pravidelných rytmech. Tato technika má své
prvopočátky v Číně. Do Evropy umění vázání uzlů přivezli mořeplavci. K této technice dříve nebylo zapotřební žádného náčiní, až později přišly
na řadu háčkovací a šicí jehly. Tento způsob se nestal u nás tak oblíbený, ale stále má své příznivce.
Háčkování je technika našich maminek a babiček, která je stále oblíbená pro svoji jednoduchost. Není nutné ani představovat .
Pletení, tedy protahování smyček pomocí jehlic trochu upozadilo právě háčkování. Ale není pochyb, že je to technika velmi oblíbená nejen ve
výrobě krajek. Ve středověku byla oblíbená hlavně muži, kteří si tak sami pletli punčochy.
Síťování je technika, která své počátky má již v 9. století a to v souvislosti s rybáři, kteří přivedli tuto techniku
k životu. Až ve 13. století se ke slovu síťování připojuje slovo krajka a vznikají opravdu krásné kousky v podobě
rukaviček, punčoch, zdobných pásků na šaty či jednoduché síťky do vlasů.
Ručně šitá krajka je jak napovídá název ruční technika za pomoci stehu. Šije se na tzv. pomocné plátno, kde se
vytváří kontura a pomocí nití se šije vzor. Svojí největší slávu zažila hlavně v barokním období. Tato technika jako jedna z mála má i spoustu
podtechnik – tylová, ažurová či vystřihovaná.
Krajka filetová je kombinací síťované a šité techniky. Síť se napne do rámu a zaplňuje se šitím tzv. látáním.
Frivolitková krajka je také často nazývána „OOCHI“. Je známá hlavně zdobností. V ČR není tak oblíbená, ale svoje úspěchy slaví hlavně v Anglii,
kdy bývá spíše doplňkem k oděvu.
Samozřejmě jistě naleznete další techniky, stále se objevují ty staré zapomenuté, přímo ale již netvoří krajku jako takovou.
Pokud byste chtěli poznat krajku blíže, její historii, využití a zpracování máme pro Vás pár tipů na výlet za krásou krajky.
Jedním z doposud fungujících výrobců krajky je firma Vamberecká krajka. Najdete zde i Muzeum Vamberecké krajky. Představí Vám historii
skoro 400 let staré Vamberecké krajky či díla místních krajkářek. Více o prohlídkách najdete na www.vambereckakrajka.cz.
Ve dnech 27.-29.6.2014 se ve Vamberku koná i Krajkářský festival.
Pokud je pro Vás tato část východních Čech daleko. Pak se můžete vydat za krajkou do Prachatic. Muzeum krajky tady pro Vás má i pár „nej“.
Více najdete na www.muzeumkrajky.cz. A pokud by jste si rádi vyzkoušeli nějaký kurzík pak nahlédněte na www.ceskakrajka.cz.
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Nenechte si ujít …
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Kouzlo handmade …

PERGAMANO
Známé také jako papírová krajka. Je to jedna z technik, která se ve svém výsledku nejvíce podobá
krajce textilní. Pergamano je zdobení pauzovacího papíru vypichováním a vytlačováním speciálními nástroji. Mnohé
může zaskočit náročností, ale věřte, že výsledkem vám bude krásný výrobek. Obrňte se ovšem trpělivostí a to nejen
v počátcích, ale pak i v posunu dále.
Počátky této techniky najdete již ve 14 století mezi mnichy, kteří si takto zdobili svaté obrázky. A byli to právě oni, kdo dal vznik
této technice a rozšířili ji mezi lid. Jejich obrázky zdobili právě technikou papírové krajky na okrajích a vytvářili nádherné bordury.
Zdobnost bordur dodával zlatý třpyt. Tuto techniku si velmi oblíbili Francouzi, kteří jím zdobili pohlednice, obrázky související se
svatbou či narozením dítěte. Dávali tak na odiv krásu, vznešenost a výjimečnost.
Dnes má pergamano spoustu příznivců po celém světě (většina českých příznivců ji objevili v Polsku). Najdete je na oznámeních,
přáníčkách, záložkách do knih, obalech, taštiček, stínidel na lampy, rámečcích atd..
Ve zkratce si představíme, co k výrobě takového přáníčka budete
potřebovat. Základem je papír. Dnes již běžně dostupný jako Pergamano
papír. Jedná se o silnější průsvitný pauzovací papír, jehož gramáž je
ovšem trochu silnější a to 150g. Pozor – gramáž okolo 200g se již při
ohýbání láme, proto není vhodná na přáníčka, ale spíše na krabičky.
Dále budete potřebovat podkladový papír pro vytvořené přáníčko. Další
nezbytnou pomůckou jsou nástroje pro vytlačování vzorů a perforování a
nezbytné nůžky.
Pro úplné začátky postačí tyčinka s menší kuličkou, později si pak dalšími
a dalšími nástroji zjednodušíte práci a vytvoříte stále složitější vzory.
Důležitým prvkem jsou i jemné nůžky s ostrou špičkou, které pak
dovedou přímo kouzlit. Není na škodu se s nimi naučit pár triků
s prostříháváním. Pro pohodlnější práci pak jistě využijete podložky,
kovové šablony, pravítko, pero se špičkou, bílá tuš, pero či pastelka, páska pro lepší uchycení, pinzeta a samozřejmě tolik
nezbytné šikovné ručky.
Pro samotné barvení a dokreslení pak použijte pastelky,
krásně vypadá i práce s voskovkami, kamínky či zdobení
sušenými květy. Dnes je populární 3D Pergamano či zdobení
za pomocí ubrouskové techniky.

Na internetu najdete spoustu inspirace či volných šablon pro Vaše začátky (např. Pergamano šablony-free pattern).
Běžně zakoupíte i ve výtvarných potřebách všechny potřebné pomůcky či sady pro papírovou krajku.
Podívejte se na úžasné výtvory některých milovníků této krásné techniky. Lze jen obdivovat. Vy si ji můžete vyzkoušet v rámci
akce Pražské hravé Velikonoce 2014 dne 12.4.2014 (9:15-16:30) v Hlavní budově muzea Praha, Na Pořící, Praha 8.

Odkaz:www.pergamano.com,Pergamano by OASI B.V.

Text:KA
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Možnosti pro Vás …

Hledá se autor!
FRAGMENT vyhlašuje již 4. ročník soutěže
„Hledá se autor bestselleru“. Vybírat se
bude z 5 nejlepších povídek. Téma je jen
na Vás. Požadovaný rozsah 10-15
normostran.
Své povídky můžete zasílat do 28.2.2014
a třeba to budete právě Vy, komu vyjde
jeho povídka knižně.
Více na www.hledaseautor.cz

Albatros media hledá literární redaktorku pro své
nakladatelství CooBoo, které je předním vydavatelem
literatury pro děti a mládež.
Více najdete na www.albatrosmedia.cz/zamestnani

Redakce časopisu Ona Ví, společnost Fine
Tech s.r.o., hledá do svého týmu
programátory a grafiky.
www.ona-vi.cz/onavi-volna-pracovni-mista

Nabídka a poptávka – tuto rubriku otevíráme pro Vás, čtenáře, kteří shánějí některou z pomůcek pro tvoření či
nástroje, pomůcky, literaturu a vybavení mohou nabídnout dalším tvořivcům.
Pište na noviny@kreativita-hobby.cz , rádi zveřejníme Váš inzerát a pomůžeme najít přesně to, co potřebujete.
Pozor jedná se o soukromou inzerci, nelze tedy v této sekci zveřejnit nabídky maloobchodů a velkoobchodů.
Zároveň nám posílejte Vaše postřehy, upoutávky na výstavy, akce, kurzy, zajímavé tvořivce, ale i své vlastní výtvory.
Uzávěrka pro další číslo je 10.3.2014.

V březnovém čísle nakoukneme pod pokličku blížícího se jara a Velikonoc.
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