KREATIVNÍ NOVINY®
„Tvoření je radost a rozdávat radost nás baví“
Číslo: 7 Červenec

Měsíčník nejen pro tvořivé duše …

Kam na výlet …
SÁZAVA
Huť František v Sázavě pořádá letní sklářské kurzy. Vyzkoušíte technologii broušení skla, rytí a pískování,
foukání a tvarování skla, lehání a slinování skla. Cena kurzu: 500,-.
Vyrazte směr: Na Kácku 218, 285 06 Sázava, více na www.cestyskla.cz
BROD nad DYJÍ
Letní keramická dílna nabízí malování hrnečků pro děti i dospělé. Vyzkoušíte i točení na hrnčířském kruhu.
Vyrazte směr: Keramická dílna I.Snopková, Brod nad Dyjí, více na www.keramikasnopkova.cz
Cena: 100,-.
SÁZAVA
Děti i ti velcí jistě rádi vyzkouší možnost naučit se jednoduché středověké písmo, podílet se na opisování
legendy či si navrhnout vlastní vitráž.
Vyrazte směr: Národní památkový ústav, správa kláštera Sázava, Zámecká 72, Sázava,
více na www.klaster-sazava.cz
Základní vstupné: 45,-.
HLINSKO
Veselý kopec na Hlinsku nabízí pro vás a vaše děti hry v rámci jednotlivých expozic starodávných řemesel.
Soboty a neděle většinou patří i doprovodnému programu.
Vyrazte směr: Vysočina – soubor lidových řemesel, Hlinsko.
ŘÍČANY
Muzeum Říčany přináší ukázku řemesel tradičních, ale i těch dnešních. Určitě rádi vyzkoušíte společně se svými
dětmi.
Vyrazte směr: Muzeum Říčany, Rýdlova 271/14, Říčany. Základní vstupné: 30,-.

Cena: zdarma

Slovo šéfredaktora
…
Léto už je v plném proudu.
Věříme, že si ho užíváte stejně
jako my – užíváte výletů, hrajete
si, užíváte si sluníčka a pohody a
samozřejmě také vyrábíte.
Červencové číslo Vás seznámí
s novými umělci, kteří ovládají
letošní léto.
Vyzkoušejte si svojí bystrost a
odměňte se něčím sladkým –
jahodovým.
A hlavně vyrazte za výletem.
Protože zážitky jsou
k nezaplacení.

Knížní novinky:
Tvoříme ve Vintage stylu – Vintage styl přenesený na bytové doplňky, nábytek, ale i do módy či na
šperky.
Autorka: Sylva Šporková - vydáno v nakladatelství Grada 7.7.2014. Doporučená cena: 199,- (64 stran).

Povrchové úpravy dřeva - Seznamte se s jednotlivými druhy nátěrových hmot. Určitě se bude hodit nejen mužům, ale i nám
ženám.
Autorka: Daniela Tesařová – vydáno v nakladatelství Grada 29.5.2014. Doporučená cena: 179,- (136 stran).

Umění francouzské kuchyně – Kuchařka o umění vaření. Znáte z filmu Julie & Julia. Každý další a nový recept
Vás zajisté nadchne. Přejte si ji pod stromeček. Kniha vychází v říjnu 2014.
Autorka: Julia Childová, Louisette Berthollová, Simona Becková – připravuje se v nakladatelství JOTA v říjnu 2014.
Doporučená cena:598,-.

Ze světa …

Tisíce polibků
Mladí umělci stále hledají netradiční způsob a techniku pro svoji tvorbu. Letošní rok je plný takové
inspirace.

Jednou z nich je i mladá malířka Natalia Irish (USA), která vytváří
tzv. „líbací plátna“.
Maluje pouze za pomocí rtěnky nanesené na své rty. A to, že ji
to jde opravdu skvěle, můžete posoudit sami, stačí se jen podívat
na její obrazy.

Natalia Irish se narodila 8. října 1982 v New Orleans. Již od
dětství se věnuje hudbě a hlavně malování.
Největší zlom přišel v roce 2000, kdy Natalii byla
diagnostikována diabetes typu I. Život se tím pro ni zcela změnil
a nemoc ji uzavřela doma. V té době přemýšlela, čím by se
zabavila, co nového by mohla udělat. A tak natočila video, kde
předvedla, jak vzniká takový obraz z polibků. Video shlédlo
několik tisíc lidí.
A najednou přišel zájem ze stran médií a pak šlo vše již naráz.
Dnes tvoří hvězdy pro hvězdy.

Její nejznámější díla jsou Marilyn Monroe,
Jimi Hendrix či Roy Rogas.
Více najdete na www.nataliairish.com.

Zdroj: xcompound.com, artanddesignnews.com, nataliairish.com

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 mnoho 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

3.Scrapbookový dýchánek u Nemravky
(nejedná se o kurz, pouze o společné setkání)
Zamilovali jste se také do Scrapbookingu? Chcete se sejít společně s dalšími podobně
nadšenými scrapbookovými "maniaky"? Společně si popovídat, zatvořit si a seznámit
se?
Tak si "zabukujte" místečko na našem 3. společném scrapbookovém dýchanku, který se
bude konat v sobotu 9.8.2014 od 9 hodin v krásném prostředí kurzovny Nemravky. Více
informací najdete u nás na webu.

Termín: 9.8.2014 od 9:00 do 20:00
Místo: Kurzovna Nemravky, K Nemocnici 50, Tehovec – Vojkov
Nutná rezervace místa!

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 mnoho 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: 23.8.2014 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

Něco pro bystré …
Jste bystří? Pak vám nebude činit žádný problém si trochu zahrát a hledat na obrázcích zvíře, které se na
něm skrývá. Berte to jako takový malý „letní“ trénink .

Zdroj: www.objevit.cz, www.extra.cz, www.haraseni.cz, www.jirsaphoto.cz

Zaujalo nás …
STEAMPUNK for MEN
Již jsme Vám představili pojem „Steampunk v handmade“ a s ním i ženu, která se mu věnuje a vytváří
šperky. Jak to ale vypadá, když se toho zhostí muž?
Jmenuje se Dmitry Khristenko, pochází z Ukrajiny, a dnes žije a tvoří v USA. Vytváří se starých hodinek
miniaturní modely motocyklů. Stejně jako všichni milovníci tohoto žánru shání hodinky po trzích, ve
výprodejích, z blešáků, ale občas najde nějaké ty hodinky vyhozené. Ke své tvorbě mu postačí lepidlo, staré
náramkové hodinky a své vlastní ruce.
Dmitry K. dělá pouze z náramkových hodinek a jeho práce
na klasickém modelu motocyklu trvá až 50 hodin. Svůj
model si cení v přepočtu na 10.000,-.
I ten nejjednodušší model mu zabere 30 hodin práce.
K dnešnímu dni má své kontě cca 40 modelů.
Objevíte mezi nimi motocykly, fotoaparáty, autíčka, kola a
případně i nějakou tu specialitku.

Na to, abyste vytvořili podobný model je zapotřební nejen představivost a smysl pro detail, ale i velkou
zručnost a trpělivost. A to vše Dmitry má a jeho modely tak slaví velký úspěch.

Zdroj: www.visualnews.com

Písečné potěšení
K létu patří i písek. Někdo z něj staví, jiný se na něm opaluje.
A někdo zase maluje nejen s ním, ale i do něj.
Jedním takovým, který do písku
maluje je Andres Amador.
Písečnými obrazy zdobí pláže v San
Francisku.
Jeho díla jsou jen dočasná a možná
právě proto tak krásná a lákavá.
Vše je dílem jeho úžasné
představivosti, hrábí a pomoc
dobrovolníků (bez nich by dílo
nestihlo být dokončeno dříve, než
jej „smázne“ jako houba tabuli,
voda).
A abyste se mohli pokochat i vy ostatní, všechny své výtvory fotí za pomocí malé helikoptérky.
Tak se podívejte. Více najdete na www.andresamadorarts.com.

Věděli jste, že …
Velmi často se nyní setkáváme s tvořením z korkových špuntů. Věděli jste, že největší korkovou mozaiku
vytvořil albánský umělec Saimir Strati?
Na mozaiku použil 229.764 korků od vína. Dílo měří 12,94m x 7,1m. Pracoval na něm 14 hodin denně po
dobu 28 dní. Mozaika zachybuje Rómea při hře na kytaru a nachází se v jeho rodné zemi.
Strati má na svém kontě hned několik světových rekordů a tím i zápisů v Guinessově knize rekordů. Korková
mozaika nebyla tou poslední. Jeho první zápis pochází již roku 2006, kdy vytvořil z hřebíků obraz „Leonardo
da Vinci“ – použito bylo 400kg hřebíků.
Dále vytvořil obraz z párátek, štětců (ty zachycují samotného Michaela Jacksona), kávových zrnek, fazolí a
matic a všechny si vysloužili zápis do Guinessovy knihy rekordů. Počkáme si tedy, co to bude příště.

Doporučujeme …

Výlet za papírem
Plánujete, kam vyrazíte na výlet a ještě si užijete tvoření? Pak pro Vás máme vyzkoušený tip na
krásný výlet s celou rodinou. Vydáme se spolu směr Šumperk.
Právě v Jeseníkách se nachází obec Velké Losiny (okr. Šumperk). Známé
jsou nejen řadou památek, ale i velkou papírnou. A to je i jeden z důvodů,
proč se Velké Losiny stávají navštěvovaných místem.
Počátek papíren Velké Losiny sahají do let 1591-1596, kdy pravděpodobně
došlo k založení a spuštění první výroby papíru. Jako každý podnik i papírny
si prošly časem rozkvětu, pádu, neobliby či velké popularity.
Jak už to bývá v řemeslné tvorbě, nejtěžší období pomohla překlenout, originalita – objev vysokých
filtračních vlastností ručně čerpaného papíru. A jsou to právě papírny Velké Losiny, které patří k nejstarším
papírnám v Evropě. Ruční papír se zde vyrábí stále stejným způsobem a to z bavlny a lnu.
V roce 2002 byly prohlášeny kulturní národní památkou ČR a to právem.
Pokud se vydáte na prohlídku muzea, dozvíte se mnohem více o jejich
historii, technologii a využití papíru.
Otevřeno je pro Vás po celý rok. Nejvíce, ale oceníte návštěvu právě
v letních měsících. Otevřeno je totiž každý den od 9h do 18h. Prohlídka je
rozdělena na dva okruhy. I.okruh nabídne prohlídku muzea papíru a jeho
výroby (základní vstupné je 95,-) a II.okruh je spíše pro technické
nadšence, kteří si prohlédnou turbíny, náhony, technologické zajímavosti
(základní vstupné je 55,-).
Najdete zde i sochu „Mořského koníka“ vytvořeného technikou papier-maché
(jedná se o techniku lepení papírových proužků na drátěný podklad – tzv.
kašírování). Na koníka byl použit odpadový materiál. Socha se vytvářela po dobu 6
let.
Samozřejmě to není vše. Vyzkoušet můžete i výrobu ručního papíru, zakoupíte
výrobky z ručního papíru nebo se nechte pozvat přímo na některý z tvořivých
víkendů. Máme tady pár tipů.
25.-27.7.2014 – Kurz „Nožíř“ nejen pro otce a syny (vyrobíte si Finskou dýku i
s pouzdrem). Více na www.drevokurzy.cz.
9.-10.8.2014 – „Víkend v papírně“ – čekají vás hrátky s papírem, výroba obálek a pečetí, mramorování
papíru, výroba notýsků, knihtisk, kaligrafie a mnoho dalšího. Děti si užijí spoustu atrakcí a zábavy. Večer na
Vás čeká kino. (Více o akci najdete na poslední stránce našich novin – Nenechte si ujít).
Věříme, že jsme vás do papíren nalákali. My už svůj vlastnoruční papír máme, teď je řada na vás.
Více na www.rpvl.cz

Smlsněte si …
První letní den jsme přivítali tak trochu jahodově. Sobotní ráno patřilo samosběru jahod a pak jsme se pustili do jejich
zpracování. Je neskutečné kolik receptů z jahod existuje.
My jsme si řekli, že zkusíme ty, co máme nejraději.
Nejdříve jsme si udělali "Jahodovou marmeládu", recept
na ni není potřeba, stačí jen jahody, cukr a želírovací cukr.
Zábavnější bylo pro ni vymyslet vlastní název, nakonec
vznikl, jak už to bývá za provozu. Jakmile marmeládu
ochutnala skoro dvouletá dvojčátka, říkám: "Tak jaká je?"
a odpověď: "Mňam mňam". Takže od dnešního dne si
budeme na palačinku dávat Jahůdku "Mňam Mňam".
TIP od nás:
Ještě horkou marmeládu dejte na vafle se zakysanou
smetanou. Jahodové vousy budou důkazem, jaká je to
pochoutka.
Jako další jsme se pustili do výborného koláče z jahod a tvarohu. Je velmi chutný a hlavně "vláčný" Takový ten druh
koláče, kterým říkáme "morký".

Tvarohová jahoda
A co na něj budete potřebovat?
(doba přípravy 5 minut + pečení)
250g měkkého tvarohu
3 vejce
250g cukru krystal
150g másla
350 g polohrubé mouky
1 prášek do pečiva
200 ml mléka
jahody
Postup: Tvaroh, vejce, cukru a máslo vyšleháme a přidáme mouku s přidaným práškem do pečiva, poté přidáváme
mléko.
Těsto nalijeme do středně velkého pekáče a na povrch dáme rozkrájené jahody. Jahody poté dlaní jemně vmáčkneme
do těsta a dáme péct do trouby při 180C. Těsto vyzkoušíme špejlí, jakmile se nelepí, je hotovo.
Podávat můžete se šlehačkou a čerstvou jahodou. Samozřejmě nezapomeňte na výbornou kávu.

Jako další jsme si připravili jahodovou dřeň, jako malé dítě jsem měla ráda dřeň
Táboráček. Teď si ji dělám doma. Rozmixujete jahody s cukrem.

A pokračujeme limonádou, jak jsme slíbili v minulém čísle Kreativních
novin.

Jahodová limonáda
Potřebujete:
2kg jahod
0,7l jemně perlivé vody
med či cukr
citronová šťáva

Postup:
Jahody si připravíme den předem (nejlépe), můžete samozřejmě udělat i ihned.
Pokud si jahody připravíte s předstihem, posypejte je moučkovým cukrem,
přikryjte alobalem a nechte v chladné místnosti. Do druhého dne jahody pustí
šťávu (můžete samozřejmě i promixovat a přecedit ihned, potřebovat budete,
ale větší množství jahod).
Aby šťáva z takto předem připravených jahod nebyla tak silná, uděláte nejlépe,
když na 1l limonády, použijete 0,3l šťávy a 0,7l jemně perlivé vody.
Vymačkejte 1ks citrónu nebo použijte citrónovou šťávu. Celé doslaďte nejlépe
medem nebo třtinovým cukrem. Pořádně rozmíchejte, dokud se med
nerozpustí. Podávejte s ledem a kousky jahod.
Zbytek jahod, ze kterých jste tvořili šťávu, nevyhazujte, udělejte si z nich jahodou dřeň.

Smetanová jahoda
Potřebujete: na 8 kopečků zmrzliny
300g jahod
200ml smetany ke šlehání (pro méně tučnou variantu použijte
50ml mléka a 150ml smetany)
130g cukr
1 lžíce citrónové šťávy
Vše smícháme a namixujete. Nalijeme do vaniček a dáme
nejlépe na 24h do mrazničky.

Přejeme dobrou chuť.

Kouzlo handmade …

„ATC“
Většina z Vás již tento pojem zná, pro nás byl až do letošní zimy sice známý, ale nevyzkoušený. Ti
z Vás, kdo ATC znají, mohou ohodnotit naše snažení a ti kdo neznají, třeba propadnou ATC jako my.
Nejprve co to ATC je. ATC neboli Art Trade Cards jsou kartičky o rozměrech 6,4 x 8,9 cm. Většinou se
používá silnější papír a dekoruje se. Samotnému tvoření takové kartičky předchází vyhlášení tzv. swapu
(výměny). Vyhlašovatel zadá téma a čas do kdy je možné se k výměně přihlásit. Poté, když je znám počet
účastníků, se určí, kolik kartiček se bude vyrábět např. 20 (20 účastníků) a vyhlašovatel obešle s touto
informací všechny účastníky, zároveň jim určí i datum kdy mají být kartičky odeslány vyhlašovateli.
Teď přicházíte na řadu Vy jako účastníci. Úkolem je dekorovat kartičku jakoukoliv technikou, ale vždy
v rámci tématu. Každá z kartiček si nese jméno tvořitele, datum, téma a pořadové číslo např. 1/20, 2/20,
…20/20 (to aby bylo známo, kolik kartiček je v oběhu a kolikátá je to kartička).
ATC kartičky se ukládají do eurosložek o velikosti A4 – umístíte zde do kapsiček 9 ATC kartiček (proto ty
přesné rozměry). Vždy musíte nést v patrnosti, že pokud děláte mnoho plastických dekorů, nemusí se do
kapsičky vejít, ale pak si je můžete uchovávat jako my v malované truhličce.
Jakmile máte hotovo, odešlete ATC vyhlašovateli a pak už se jen těšíte, až Vám dorazí obálka s kartičkami
ostatních tvůrců. A ten pocit, když obálka dorazí a vy se začnete probírat kartičkami, je úžasný. Vždy je to
takový malý dárek. Nejvíce se cení jedinečnost toho daného tvůrce.
My jsme zatím ve třetí výměně, nyní na téma „LÉTO“,
nemůžeme ovšem prozatím ukázat kartičky, protože teprve
probíhá jejich rozdělení. Podívat se ale můžete na ty
z výměny na téma „Cestování“.
Naše kartičky z cestovatelské výměny obsahovaly pro
účastníky ještě takový malý cestovatelský úkol. Každý získal
kousek mapy ČR a jeho úkolem je, aby se podíval na jedno
z míst na
svém
kousku
mapy.

I vy si užijte letní cestování, ať už Vás to zanese kamkoliv.

Nenechte si ujít …

V srpnu se připravíme na start do další tvořivé sezóny.
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