KREATIVNÍ NOVINY®
„Tvoření je radost a rozdávat radost nás baví“
Číslo: 6 Červen

Měsíčník nejen pro tvořivé duše …

Kam na výlet …
ŠUMAVA
V ateliéru paní J.Wudy se seznámíte s historií sklářské výroby korálků vyráběných na Šumavě již ve středověku,
které byly navlékány do růženců. Konají se zde také kurzy, kde se výrobě vinutých perel můžete naučit.
Vyrazte směr: Nezdice na Šumavě, více na www.wudy.cz
JINDŘICHŮV HRADEC
Navštivte Dům gobelínů a pronikněte do světa gobelínů. Máte jedinečnou příležitost.
Vyrazte směr: Dobrovského 232/1, Jindřichův Hradec, více na www.dumgobelinu.cz
KRÁLOVSKÉ POŘÍČÍ
Statek Bernard, pouhých 10min od Karlových Varů najdete Centrum tradičních řemesel, nejen, že si
prohlédnete, ale i vyzkoušíte tradiční řemesla.
Vyrazte směr: Šachetní 135, Statek Bernard, Královské Poříčí, více na www.statek-bernard.cz
KOKAŠICE
Dejte se směrem do historického areálu do Dvora v Krasíkově u Konstatinových lázní, najdete zde přírodní
mýdlárnu. Amálčina mydlárna nabízí nejen nákup přírodních mýdel, ale i jejich výrobu. Určitě stojí za
vyzkoušení.
Vyrazte směr: Krasíkov 1, Kokašice, více na www.amalcina-mydlarna.cz
PRAHA
Na pravidelné večery pletení a háčkování zajděte do Galanterie Malovanka na Praze 6. Naučíte se plést či
háčkovat nebo se zdokonalíte v tom, co již umíte.
Vyražte směr: Bělohorská, Praha 6 (blízko hotelu Pyramida), více na www.galanteriemalovanka.cz
Praktická žena na červenec – vyšla 12.6.2014.

! KORÁLKI - vychází 30.6.2014
! PRAKTICKÁ ŽENA (dvojčíslo) .

vychází 10.7.2014

Cena: zdarma

Slovo šéfredaktora
…
Veletrh máme za sebou.
Děkujeme všem návštěvníkům,
vystavovatelům a pomocníkům
za skvělé 3 dny plné kreativního
tvoření.
Již za pár dní nám začíná léto a
tak se určitě budou hodit nápady
na letní hraní a tvoření.
Zároveň najdete nezbytné
pozvánky na letní akce a to nejen
ty tvořivé.
Užijte si první letní dny, první
dovolenou či koupání a
nezapomeňte odpočívat.
Letní osvěžení si dopřejte s naší
limonádou.

Knížní novinky:
Kroužkové šperky – Technika kroužkování, známá především v USA a Kanadě, si svoji oblibu získala i u nás. Autorka v knize
lehce a jednoduše představuje postupy na zajímavé kroužkové šperky, které kombinuje s dalšími materiály.
Autorka: Andrea Váchová - vydáno v nakladatelství Grada 28.5.2014. Doporučená cena: 329,- (112 stran).

Neobyčejné tvoření s dětmi - Autorka představuje materiály, které se nyní objevují na trhu, např.
křišťálový gel, perlen pen, fazetový lak, modelovací krém, 3D razítka. Celkem je v knize popsáno 25 návodů na
výrobky pro školní i předškolní děti.
Autorka: Ellen Kalaidzidu – vydáno v nakladatelství Grada 16.5.2014. Doporučená cena: 199,- (64 stran).

Základy malování akvarelem – Kniha s podtextem „Akvarel pro každého“ představuje jeden důležitý faktor pro malbu
akvarelu a to je barva.
Autorka: Jana Petrásková – vydáno v nakladatelství Grada 28.5.2014. Doporučená cena:299,-

Zadáno pro školy …
Školní rok konči – školní rok začíná.
Novinka pro školy, školky a organizace.
Na květnové výstavě Kreativita-Hobby jsme poprvé nabídli školám, školkám a
organizacím ukázkovou akci Strategie nákupu potřeb pro výtvarnou výchovu.
Více o tom jak ušetřit a racionálně nakoupit pomůcky, které vydrží několik let.
Srovnávání kvality a seznamováni s novými evropskými trendy ve výrobě, balení
barev, pastelek, štětců, které ulehči práci učitele v hodině. Vidět v rámci seminářů
jste mohli i novinky. Zájemci si mohli vyzkoušet kvalitu nabízených produktů. Do
ruky se Vám dostali informační materiály pro školy na příští školní rok, protože
tento školní rok končí, ale další začíná.
WWW.RAFA.CZ provozuje firma RICO.CZ s.r.o. – přední dodavatel výtvarných,
školních a kancelářských potřeb.

Pomáháme ukázat Váš talent světu.
Znáte ten pocit, když máte nápad nebo touhu
něco vyrobit, ale vůbec nevíte jak na to?
Ten záchvěj závisti ke kamarádce, která je tak
šikovná že zvládne i dárky k Vánocům
“ukuchtit“ vlastníma rukama? Absolvovala
jste kurzy, utratila majlant za pomůcky a stále
to není ono?
Pořad potřebujete dotovat Vaši kreativitu
cizími nápady a svými penízky? To všechno
znamená jenom to, že jste nenašla svoji
kreativní techniku, která Vám nabídne
svobodu a volný let Vaší fantazii. Tvořit znamená být svobodným a být sám sebou
v okamžiku, když to chcete a když to
potřebujete Vy.
A proto vyberte jednoduché techniky, které nepotřebuji hory pomůcek, velkým umělcům stačí arch papíru, tužka, kus
hlíny a talent.
A tady nacházíme kámen úrazu, protože víme, že ne každý ten talent má. Podle mého skálopevného přesvědčení toto
tvrzení není pravdivé.
Váš kreativní kouč,
Polyakova Larysa
Kreativní manažer RICO.CZ

Nemravka.cz …
Scrapbooková kurzovna
Přijďte si s námi zarelaxovat při Scrapbookingu! Udělejte si čas na scrapbookové sobotní tvoření. Zasvětíme Vás do tajů tohoto
krásného "umění".

V příjemném prostředí Atelieru K1 vám ukážeme různé materiály a pomůcky, které se
při scrapbookingu dají používat. Vše si vyzkoušíte a vytvoříte si projekty dle svého
výběru - scrapbookové stránky, zajímavé visačky, originální přáníčka apod. (můžete si
přinést také svá minialba z minulých kurzíků). Připraveno bude spousta ukázek, abyste
se měli z čeho inspirovat :-).
Scrapbooková kurzovna bude otevřena od 10 do 15 hodin. Tvořit můžete cca 3,5
hodiny pod dohledem zkušené lektorky, která vám vše vysvětlí a poradí. Kurzovna je
vhodná pro začátečníky i pokročilé scrapbookaře/ky.

Termín: 19.7.2014 od 10:00 do 15:00
Místo: Ateliér K1, Moravská 48, Praha 2
Cena kurzu: 520 kč
Info k registraci do kurzu najdete na www. nemravka.cz

FIMOHRANÍ 2014 - ORGANIC!
Fimohraní 2014; Organic! je unikátní akcí v duchu organických tvarů a motivů.
Cílem je představit téma organiky v co nejširším pojetí, proto i přístup
vybraných lektorek je odlišný.
Setkáte se: Christine Dumont (Be), Melanie Muir (GB), Melanie West (USA)

Více o této skvělé akci najdete na www.nemravka.cz

A jak to vypadalo u Nemravky.cz na veletrhu?

Ohlédnutí za veletrhem …

Spousta z Vás se s touto firmou setkala poprvé, ale o to více Vás nadchla. Pojem Moosgummi pro
návštěvníky přinesl nový rozměr v tvoření.
Co to vlastně Moosgummi je? Jedná se o měkkou pěnovou hmotu, která se velmi
dobře tvaruje a je to tedy skvělý materiál pro tvoření s dětmi. Prodává se také jako
pěnovka či mechová pryž.
Snadno se dá tvarovat, ohýbat, sešívat, lepit a mnoho dalšího. Zakoupíte ho v mnoha
barvách, většinou se jedná o pestré barvy.
Výborně se hodí pro výrobu šperků, mozaiky, výroby zvířátek, postaviček, magnetků, sponky či razítka.
Povrch může obsahovat větší prohlubně či dolíčky.
Moosgummi je u nás již velmi známá, přesto spousta z Vás zatím
nevyzkoušela nebo neví, co by se dalo z této úžasné hmoty vyrobit. Určitě
neváhejte si ji pořídit.
Zakoupit můžete u našeho vystavovatele, kterého jste viděli na veletrhu
KREATIVITA-HOBBY jaro 2014 v květnu – MS GOMA.
Více na www.msgoma.cz či na facebooku MS GOMA.
TIP od nás! Vystříhejte si z pěnovky třeba autíčko, vláček atd. a za pomoci
oboustranné lepenky nalepte na vanu, koupání se stane pro Vaše děti
ještě zábavnější .

A teď se podívejte, jak to u stánku MS GOMA vypadalo a co se vyrobilo.

Vítěz světového ocenění TOTY – Hračka roku 2014. Zábava, kterou si oblíbily děvčata po celém světě.
Představujeme Rainbow Loom – svět splétání gumiček.
Tuto zábavu pro dívky přivedl k životu Cheong Choon Ng
z Michiganu už v roce 2011, kdy za pomoci dřevěné destičky
s připínáčky a kousky gumiček chtěl zaměstnat své dcery. Ty
zcela tvoření z gumiček propadly. Rozhodl se, že hračku (tehdy
ještě nazvanou Twistz Bandz) zkusí vyrábět. Pro prodej je
důležitý i název a až bratr a neteř přišli s názvem Rainbow Loom.
První prodej nebyl ovšem úspěšný, velkou chybou byla právě prezentace, lidé nevěděli, jak tvořit, jak stávek
používat. A tak začal Choon Ng točit instruktážní videa za pomoci svých dcer a poté již přišel velký zájem a
s ním i první velká příležitost pro prodej. Příležitost přišla od výrobce a prodejce řemeslných produktů
Michaels, to bylo v červnu 2013. V září 2013 již bylo prodáno 1,2 milionů výrobků.
A jaký je vlastně princip? Základní verze obsahuji tkalcovský stav,
háček, gumičky a klipy. Jednoduchým provazováním a
proplétáním gumiček na stávku pak vytváříte náramky či
prstýnky. Složitost proplétání je také odvozena od toho, zda jste
teprve začátečník nebo již velmi pokročilý uživatel. Pro Vaši práci
Vám pomohou instruktážní videa. Určen je dívkám od 8 let.
Cena základní verze je na českém trhu 489,-. Gumičky různých
barev poté dokupujete v balíčkách (cena okolo 135,-).
Velice populární se stala na letních táborech, kde takto vznikají náramky přátelství. K nám
do České republiky tento produkt teprve postupně proniká, ale i tak zde má spoustu svých
obdivovatelek.
V roce 2013 v New York City byl tento výrobek zakázán ve školách. Dívky o přestávkách
vyráběly a často nepostřehly začátek hodiny, při volných chvílích na hřišti děti vyráběly a
nejevily zájem o společné hry. Dokonce se bojovalo i o jeho úplný zákaz, nakonec se tak nestalo a tak
posedlost zvaná Rainbow loom pokračuje dál po celém světě. Dnes jsou již nové verze různých stávků (Cstávky, S-stávky) či verze cestovní.
Na trhu se setkáte i s jejich padělky, často jste ale na podobné „neoriginální“ výrobky ihned upozorněni.
Firma LI-PO a.s. tuto novinku přináší i na náš trh. V malém jste se s nimi mohli setkat na jarním ročníku
KREATIVITA-HOBBY. Pokud máte zájem o daný výrobek, nahlédněte na www.rainbowloom-original.cz.
Zdroj:blog.michaels.com (foto), www.rainbowloom.com, www.diapers-n-heels.com

Stánek, který spousta našich návštěvníků miluje a užívá si razítkování ve
velkém. Tak takový je Aladine a ani tentokrát nechybělo malování na trička,
výroba přáníček, razítkování těch nejmenším a výběr razítek kam se
podíváte.
Na facebooku i emailu jsme objevili spoustu krásný zpráv, ve kterých jste nám
zasílali Vaše tvoření u stánku Aladine – Twint. K tomuto stánečku si chodíte
nejen pro nápady, nová trička, inspiraci na přáníčka, či nová razítka, ale také i
pro příjemné popovídání. Některé výrobky, které jste si zde vyrobili, musíme
znovu ukázat. Nebojíme se říci, že každý kdo si tričko udělal, byl hotový
umělec, pod rukama Vás návštěvníků vznikala neskutečná dílka.
Pokud Vás malování na trička bavila, přijďte nejen na další akci KREATIVITA-HOBBY (třeba na podzim hned
do Brna), ale můžete také vyzkoušet ještě nyní červnové kurzy s Aptákem (21.6. a 22.6.) – více na
www.aladine.cz.

Pozvánka:

Na veletrhu nechybělo ani korálkování.

A K T UA L
Krásné třpytivé šperky Swarovski jste si mohli vyrobit či zakoupit u stánku firmy
AKTUAL. Opět jste viděli další novinku. Tentokrát jste obdivovali nejen okem, ale
dotykem korálky VELVET, vyrobené ze speciálního technologického plastu
s matným efektem. Na nošení jsou příjemné nejen svojí lehkostí, barevností, ale
dotykem.
Kombinace třpytivého křišťálu Swarovski a matného korálku Velvet je přímo
„luxusní“.

i

Objednávat můžete na www.aktual-koralky.cz

ROOYA
Korálky a vinuté perle připravila na svém stánku i ROOYA. Setkat jste
se mohli i s holkami od Rooya – Dominikou a Šárkou, nechyběla ani
stále usměvavá Ziminka. Holky vyráběly šperky, naučily Vás nové
„fígle“ a poradily, jak na výrobu vinutých perlí (samozřejmě i
s ukázkou).
Určitě navštivte jejich korálkárnu Rooya v Italské na Praze 2, najdete
tam spoustu korálků i doplňků, které jistě budete „nutně“
potřebovat.
A co je nyní nového v Rooye? 21.6. pořádají „Grilovací večer se španělskou kytarou a italským mistrem skla“
– opět máte možnost se setkat s ohnivou show samotného mistra Davida Pensa.
Více najdete na www.rooya.cz

KORÁLKY.CZ
Korálky.cz nemusíme určitě představovat, opět byl stánek plný nadšenců,
kteří nakoupili korálky a komponenty pro svojí tvorbu, samozřejmě
nechybělo posezení u workshopu.
Více na www.koralky.cz

KORALKYKOMPONENTY.CZ
Tento vystavovatel se u nás představil poprvé a ne naposledy. Vyrobit jste si
mohli šperk dle Vaší chuti, lektoři přispěli radou jak na to. Jak vidíte, bylo
plno. Více na www.koralkykomponenty.cz

Hned úvodem jste viděli opět firmu BHCPRO (ForART.cz), vyzkoušeli jste vše nové z plotteru. A nejen to.
Firma BHC PRO se věnuje hlavně plotterům a
představuje, co vše na nich lze vyřezat. Plotter je velkým
pomocníkem pro scrapbookařky. Malá ukázka úžasných
výrobků vidíte na obrázku.
Víte, ale že firma BHC PRO přináší
na trh i 3D Doodler? Vidět první
ukázku jste mohli i na veletrhu
KREATIVITA-HOBBY.
3D Doodler vyniká hlavně možností prostorového vnímání při kreslení a svojí budoucnost má hlavně při
výuce. Na svojí velkou premiéru v prezentaci teprve čeká.
Více o firmě BHC Pro (For Art) na www.forart.cz

Scrapbooking skvěle zastoupila firma Scrapyard, která připravila nejen tolik potřebné pomůcky a
materiál pro scrapbooking, tak i představila nové a zajímavé workshopy.

Nejoblíbenějším workshopem se stal Toaletníček, kdy pomocí ruličky
z toaletního papíru jste si vyráběli malé diářky. Velice jednoduchý a krásný
nápad. Jak vidíte na obrázku, fantazii se meze nekladly, vyráběli velcí i malí,
holky i kluci.
Vyrobit jste si mohli i taštičku, opět za pomoci krásného nápadu a to
z obálek. Chybět nemohlo ani tradiční přáníčko.
Firma Scrapyard Vás ráda uvidí na svých workshopech a kurzech. Pokud se
chcete dozvědět více, pak navštivte www.scrapyard.cz.
Nakoupíte zároveň i vše potřebné pro scrapbooking.

Dále jsme malovali novou technikou OneStroke s firmou VERONIKA
ART.
Veronika Hůzlová Vám ukázala jak jednoduše na malování obrazů, co
vše si můžete namalovat, aniž byste museli být zkušení malíři. Vaše
výtvory se nedali rozeznat od skutečných malířů.
Veronika Art pořádá další a další kurzy s touto technikou, pokud byste
se rádi dozvěděli více či si sjednali kurz, pak navštivte
www.veronikaart.cz.
Poradí Vám co je potřeba i do Vašeho malířského začátku.

Kromě novinek se představila i spousta známých technik – jednou
z nich, která Vás velmi bavila, byl quilling. Tentokrát jste ji mohli
vyzkoušet u stánku Anagramu. Nejen, že jste si mohli zakoupit
úžasné knížky z edice TOPP, mohli jste si vyrobit i krásnou krabičku
nazdobenou právě technikou quilling.
Krabička je i samotná úžasným dárkem, zda dovnitř něco dáte, je
jen na Vás.
Anagram pořádá i spoustu kreativních dílniček, více o nich se dozvíte na www.anagramsro.cz.

Jedním z nových vystavovatelů a workshopů byl i ten čokoládový. Představilo jej první české muzeum
čokolády a čokoládových obrazů – Čokoládový dům v Praze.
Čokoládový dům pro Vás připravuje ve svém muzeu nejen
prohlídky a přednášky, ale i workshopy, kurzy i dětské
tábory.
! Nezapomeňte: Každý návštěvník jarní KREATIVITA-HOBBY
získal ve svých Kreativních novinách vstupenku 1+1 zdarma
právě do Čokoládového domu v Praze. Akční vstupenka platí
do 30.6.2014, vezměte tedy své děti ke konci školního roku
do čokoládového muzea.
Dne 26.6. 2014 pořádá čokoládové muzeum poutavé povídání do historie výroby čokolády obohacené
degustací čokolády. Pokud jste si ji u nás na veletrhu nezakoupili, pak určitě napravte co nejdříve –
čokoláda se rozplývá na jazyku. Doporučujeme.
POZOR: Od 1.7. je čokoládové muzeum uzavřeno z důvodu rekonstrukce, galerie s čokoládovými obrazy a
čokoládový ateliér s workshopy zůstávají v provozu. Stihněte tedy navštívit muzeum ještě tento měsíc.
Více na www.cokoladovydum.cz

Na veletrhu se představilo celkem 76 vystavovatelů a handmade prodejců.
Představilo se celkem 156 workshopů a dílniček. Všichni pro Vás udělali
maximum, abyste se u nás cítili dobře, vyzkoušeli jste jak známé tak nové
techniky, dozvěděli jste se více o novinkách a nápadech a nechali se
inspirovat. Samozřejmě budeme i nadále představovat naše
vystavovatele, jak ty stálé, tak i ty nové. Protože již 3.-5. října 2014 se
setkáme v Brně (podívejte se na naši pozvánku).
Věříme, že tak budeme zase blíž Vám návštěvníkům. Brno přinese další nové vystavovatele a tím bude opět jiné.
Samozřejmě se stále budeme setkávat i v Praze.
Děkujeme nejen všem vystavovatelům za krásné workshopy, ale i Vám návštěvníkům za krásnou tvořivou atmosféru.

Osvěžte se …

Máme za sebou horké letní dny a další nás ještě čekají, co se tedy osvěžit výbornou limonádou
připravenou doma.
My jsme si pro Vás připravili a vyzkoušeli citrónovou a pomerančovou. Zachutnali nám natolik,
že se s Vámi podělíme o jejich přípravu.
Limonády Vás skvěle osvěží. Vyrobit je můžete i jako dárek pro své blízké.
Lahve jsme zakoupili v obch. domě IKEA, štítky si můžete vyrobit sami pomocí razítka.

Citrónová limonáda
2-3ks citrónu
1l jemně perlivé vody (pokud máte raději bez bublinek pak stačí voda
z kohoutku)
máta ze zahrádky
1-2 citróny (záleží na Vaší chuti) vymačkáme do 0,5l sklenice, přidáme
nakrájenou mátu a rozmělněte pomocí lžíce, nechte poté cca 10min odstát.
Mezi tím si okrájejte kúru z dalšího citrónu a rozkrájejte na malé kousíčky, které
vhodíte do připravené 1l lahve společně s lístečky máty.
Poté jen přelijte 0,5l připravené směsi do lahve a dolijte zbytkem jemně perlivé
vody. Dejte cca na 1h do chladničky či 15min do mrazničky. Podávejte s plátkem
citrónu a ledem. Dozdobit můžete mátou.

Pomerančová limonáda
1ks pomeranče
1l jemně perlivé vody či vody z kohoutku
Meduňka lékařská ze zahrádky
Postup je stejný jako u citronové. Půlku pomeranče vymačkejte do 0,5l sklenice
a přidejte nakrájenou meduňku, kterou poté rozmělníte a přidejte vodu. Druhou
půlku zbavte kúry a rozkrájejte do lahve, přidejte lístečky meduňky.
Poté směs přelijte do lahve a dolijte vodou. Podávejte s plátkem pomeranče a
ledem. Nazdobit můžete kytičkou z meduňky.
Kdo má rád sladčí limonády může si ji přisladit třtinovým cukrem.
My se chystáme ještě na výrobu malinové, jahodové, bezinkové, zázvorové, okurkové a mnoho dalších.
Výsledek přineseme v dalším čísle Kreativních novin a na facebooku.
Krásný začátek léta Vám přeje
Kamila a Radek

Obrazem …

OBHAJOBA PASTELKY
Na veletrhu jste se setkali i s Marií Brožovou, krásnou osobou nejen svojí tvorbou, ale i duší. Její obrazy
jsou vždy něčím výjimečným a krásným.
Na našem veletrhu začala malovat obraz s názvem „Letní slunovrat“ (obraz bude tím, který zakončí 10-letou
etapu a začne novou). Každý z obrazů vyžaduje hodiny a dny práce. Postupně Vám přinášíme, jak obraz
pokračoval po celé 3 dny a jak vypadá dnes. V den uzávěrky novin se obraz stále maloval, malovat by se měl
až do 21. června, zajít se podívat můžete do Galerie Pastelka v Praze každý den mimo pondělí a neděle.
První den veletrhu 23.5.2014

Poslední den veletrhu 25.5.2014

Malování v galerii 4.6.2014

Je tomu, už 10 let, kdy projekt Obhajoba pastelky, vznikl. Hlavním důvodem
vzniku tohoto projektu bylo ukázat, jak pastelkami lze vytvářet nádherné
obrazy velkých rozměrů. A tak letos slaví Obhajoba pastelky svoje výročí: 10. let
od začátku projektu Obhajoba pastelky a 5. let od otevření Galerie pastelka na
Malém náměstí na Praze 1.
K této příležitost si budete moci prohlédnout obrazy, které za tu dobu vznikly.
A 31.května byla pokřtěna i nová kniha od Marie Brožové pod názvem Zakleté
víly aneb cesty žen za osvobozením tvůrčí
podstaty. Knihu si můžete do 21.6. objednat
na info@pastelky.cz za 399,- .
Srdečně Vás tedy zveme na obrazy Marie Brožové do Galerie Pastelka na
Malém náměstí 11 na Praze 1.
Další milou pozvánkou na kreslení pro veřejnost je úterý 24.6.2014.
Sledujte www.pastelky.cz, kde najdete všechny aktuální akce a výstavy.
V červenci (3.-6.7.) můžete vyrazit třeba do ZOO v Liberci na vznik
dalšího obrazu pod názvem „Zelený muž“. Začíná další dekáda pastelky.

Hraní pro malé i velké …
Naučte své děti si hrát venku. Přichází léto a vysedávání doma končí. Začínají prázdniny. Možná se Vám
některý z nápadů zalíbí a využijete je nejen doma, ale i na dětské tábory, které své běhy rozbíhají již za 14
dní. Udělejte si venku hraní pro sebe i děti např. scrabble, venkovní piškvorky či šachy, skákací panák,
twister, plechovky, domino, házení do plechovek pomocí klubíček, kroužky a mnoho dalšího.

Zdroj: www.pinterest.com

Nenechte si ujít …

Letní číslo jak jinak než letně a zábavně. Více se zaměříme na výlety a zábavu pro letní dny.
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