
KREATIVNÍ NOVINY® 
„Tvoření je radost a rozdávat radost nás baví“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číslo: 3  Březen                     Měsíčník nejen pro tvořivé duše …     Cena: zdarma 

Slovo šéfredaktora … 
 

Tentokrát v našem čísle přivítáme 

jaro. Nejen, že si můžete vyzkoušet 

první velikonoční tvoření, ale 

zároveň jsme připravili novou 

rubriku pod názvem Zahradníček, 

která se zaměří na pomoc 

v zahradě.  

 

V historii zabrousíme k pletenině, 

ze světa zase objevíme zábavné 

tvoření od 4leté holčičky, rady a 

tipy pokračují v čištění.  

Podívejte se i na to jak jsme ze 

starého udělali nové.  

 

Věřím, že Vás opět budou naše 

noviny bavit a dozvíte se zase něco 

nového, něco zajímavého a něco 

potřebného.  

A připomínáme 30. března 

měníme čas – posouváme hodinky 

ze druhé na třetí.  

Přejeme Vám krásný začátek jara. 

 

 

 

 

Kalendář kurzů  
ŠKORPILOVÁ 

Mokré plstění (techniky pro pokročilé) 

22.3.2014 od 10-17h, Výtvarná dílna ateliér Jeruzalémská 5,Praha  

www.skorpilova.cz 

 

ROOYA 

Základy korálkování s vinutkami se Šárkou Rooya 

25.3.2014 od 17h (cena kurzu: 490,- vč. materiálu a pomůcek) – Italská 13, Praha 2, ROOYA 

www.rooya.cz 

 

NEMRAVKA 

Třpytivý přívěšek se Swarovského krystaly 

27.3.2014 od 18h v kurzovně Nemravky.cz, Tehovec – Vojkov u Prahy. 

www.nemravka.cz 

 

Qítko hobby Prostějov 

Velikonoce v Qítku – madeirové kraslice – 29.3.2014 od 9:00 (Vápenice 19, Prostějov) 

www.qitko-hobby.cz 

 

Muzeum hl. města Prahy 

22.3.2014 (9-16h) v Hlavní budově muzea Praha, Na Poříčí, Praha 8 – Quilling (workshop pro rodiče i děti) 

12.4.-13.4.2014 (9:15-16:30) v Hlavní budově muzea Praha, Na Pořící, Praha 8 – Pražské hravé Velikonoce  

(zdobení kraslic voskem, výroba velikonočních dekorací z pedigu, pergamano – velikonoční přáníčka, 

řezbářská dílna). Více na www.muzeumprahy.cz. 
 

Velikonoční číslo časopisu DEKOR vyšlo 12.3.2014 – najdete zde i slevový kupón na náš veletrh 

KREATIVITA-HOBBY. 

 

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

 Soutěž o volnou vstupenku na veletrh KREATIVITA-HOBBY 

   Pošlete nám Vaší oblíbenou pranostiku na březen či duben. Dva z Vás odměníme volnou vstupenkou. 

   Pranostiky zasílejte na email: noviny@kreativita-hobby.cz, předmět: soutěž. Správné odpovědi můžete zasílat do 10.4.2014. 

Výherce oznámíme v čtvrtém vydání KREATIVNÍCH NOVIN. 

Vítězem únorové soutěže “Víte co je rašl?“ se stává: Iva Fíková. Vítězka od nás obdrží informační email. Gratulujeme. 

 

Knížní novinky: 
Portrét – pomocník pro začátečníky i zkušené malíře. Jak se naučit malovat portrét, není nic jednoduššího.  

Autorka: Tricia Reichertová - vydáno v nakladatelství Svojtka & Co. v roce 2014. Doporučená cena: 260,-  

 

Zentangle – Relaxační obrázky  - nový styl umění, který propojuje kresbu a relaxaci.  

Autorka: Krahula Beckah – vydáno v nakladatelství Metafora v roce 2014. Doporučená cena: 269,-. 

 

Velká kniha šití – nevíte jak na to, se šitím teprve začínáte? Pak je tato kniha právě pro Vás – základní techniky a postupy. 

Autorka: Eva-Maria Heller  – vydáno v nakladatelství Svojtka & Co. v roce 2014. Doporučená cena: 179,-. 

 
*Všechny knihy jsou vydány v českém překladu. 

http://www.skorpilova.cz/


 

„Křížkový steh na zdi“ 
 

Představujeme, Eline Pellinkhof, talentovanou ilustrátorku, designérku a hlavně autorku malovaných veselých výšivek na zeď. 

Tuto metodu aplikuje nejen na stěnu, ale i na textil.   

 

Eline Pellinkhof začínala jako designérka potisků na dětské oblečení, nyní se již plně věnuje hobby materiálům, navrhuje známky, 

razítka, vzorované papíry, tapety a mnoho dalšího. A jak to začalo? Malá Eline ráda kreslila, později ji její babička naučila 

háčkovat, plést, šít oblečení na panenky a látkové hračky. To ona, Eline ukázala jak na to a pak už se vše skloubilo s talentem a 

začala krásná tvořivé práce a zábava.  

Inspiraci nachází mezi klasickými řemesly, křížkovými stehy, blogy dalších tvůrců, starými pohlednicemi, známkami či starými a 

moderními dekoracemi. Ráda také chodí čerpat inspiraci do starých londýnských krámečků. Nejvíce je pyšná na svoji první knihu 

eLine z roku 2010, která odstartovala lásku k dalšímu tvoření a získala si své příznivce.  

 

 

Dnes má na svém kontě nejen knihy, 

ale i diáře (její knihy se překládají i do 

cizích jazyků – čeština zatím mezi ně 

nepatří, ale knihy v anglickém jazyce 

seženete i u nás).  

Pokud byste se jí zeptali co je tou 

největší láskou ze všech řemesel. 

Vychrlí na Vás snad vše, čemu se 

věnuje, nejraději ale všechny druhy 

tvoření kombinuje – např. papír 

kombinuje s křížkovým stehem a 

malbou, knoflíky a stuhy s pleteninou, 

atd. ….) 

 

V současnosti připravuje svoji novou 

knižní brožurku „Eline v Dollhouse“, 

která se na trhu objeví v roce 2015. 

 

Dnes se plně věnuje křížkovému stehu nejen na textil a kanavu, ale i stěnu, zdobí pokoje krásnými růžemi a dětskými motivy. 

Tento styl je určený hlavně pro romantické duše. A určitě bude krásně vypadat i na nábytku, takže neváhejte i vy vylepšit své 

bydlení něčím podobným. 

 

    
 

Pokud byste se chtěli více inspirovat od Eline Pellinkhof pak doporučujeme její barevný blog www.elinepellinkhog.blogspot.com 

nebo facebook Eline´s Huis. 

Co nás zaujalo … 
 

Zdroj: www.elinepellinkhog.blogspot.com 

Text: KA 
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Scrapbooking aneb výroba minialbíčka 

 

Už jste objevili Scrapbooking? Chcete si vyzkoušet vyrobit si kartonové minialbum? Tak přijďte mezi nás a vyrobte si krásné 

albíčko, které můžete použít třeba jako vánoční dárek. 

Na tomto kurzíku dostanete k dispozici kartonové minialbum svázané knihařskými kroužky (13 x 15 cm). Minialbum si spolu s námi nazdobíte a 

vyrobíte si jeho obsah - tedy ministránky s fotkami. Ukážeme vám různé techniky, jak si mini stránky vyrobit, jak je nazdobit, jak pracovat s 

fotografiemi. Na kurzu bude k dispozici mašinka Big Shot (embossovací kapsy a vyřezávací šablony) a kleště Crop-A-Dile na usazování nýtků. 

Přineste si sebou různé fotografie. Vybírejte takové fotky, které můžete dále zmenšit a vystříhat. Fotky se dají do albíčka také kdykoliv dodat.  

 

Termín: 2.4.2014 od 17:30 do 21:00  

Místo: Ateliér K1, Moravská 48, Praha 2. Cena kurzu: 499 kč 

 

Sameťáčky IV 

 

Sameťáčky jsou mou srdcovou záležitostí ... a oblíbenými korálky jejich nositelek. Jde o velmi efektní korálky, na 

povrchu jakoby sametové. Pokud si chcete jedny takové vyrobit, přijďte strávit nedělní dopoledne v kurzovně 

Nemravky ve společnosti dalších polymerokreativců :-) 

Kurz je určen pro všechny od šikovných začátečníků výše. 

 

Termín: 13.4.2014 od 9:00 do 13:30  

Místo: Kurzovna Nemravky, K nemocnici 50, Tehovec – Vojkov (u Říčan u Prahy). Cena kurzu: 550 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: 16.4.2014 od 17:00 do 21:00  

Místo: Ateliér K1, Moravská 48, Praha 2. Cena kurzu: 499 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: 23.4.2014 od 17:30 do 20:30  

Místo: Kurzovna Nemravky, K nemocnici 50, Tehovec – Vojkov (u Říčan u Prahy).  

Kurzy od Nemravky … 
 

Text: Petra Nemravová (Nemravka.cz) 
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http://www.nemravka.cz/cz/eshop/vyhledavani.html?vyhledat=big+shot+starter+kit&x=-1024&y=-448&nazvy=on
http://www.nemravka.cz/cz/eshop/detail/scrapbook/eyelety-nytky-hrebicky/nytky-eyeletky/kleste-crop-a-dile-the-originals-pro-usazovani-nytku.html


Cena kurzu: 480 kč 

 

Barvičky vyšívacích bavlnek jsou jenom na Vás dle Vaší nálady a chuti. Jak jsme viděli v předchozím článku o 

křížkovém stehu na zdi, můžete použít i tyto předlohy. Neopomeneme tedy aktuální znamení a dětský motiv pro 

případnou dekoraci na zeď. 

 

 

 

 

 

Jak jsme udělali ze starého nové.  

Tentokrát byla na řadě stará váha, která potřebovala nový kabátek. Je nejen krásnou dekorací, ale 

hlavně nezbytná potřeba do kuchyně. A přitom stačí tak málo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beran 

Vyšíváme … 
 

Ze starého nové …. 
 

Před Po 

Připravil: Radek Ungr 
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V březnovém čísle se nám představí firma RICO, pro některé z Vás známá jako RAFA.  

Jak jinak ji uvést než malým článkem o tom co vše s jejich výrobky vytvářet.  

Do našeho podvědomí vstoupila hlavně díky svým „trojbokým“ magickým voskovkám, které se staly i 

velmi oblíbeným produktem skoro každého našeho návštěvníka.  

 

 
 

Novinky ze světa kresby. Magická trojboká voskovka šetří Váš čas i peníze a užijete si spousty zábavy! 

Magická trojboká voskovka – naučí děti správně držet propisku, pomáhá předejít vzniku "nešikovné ruky", procvičuje 

jemnou motoriku, koriguje problémy dysgrafického rázu.  

Voskovky jsou vhodné jako diagnosticko-terapeutický prostředek a jednou z možností je jejich využití v ergoterapii. 

 

Zároveň výborná hra pro děti, pro nekonečnou zábavu stačí obyčejný kancelářský papír a frotáž je hotová za několik 

sekund. Stačí najít strukturovaný materiál např. zmačkat papír, použít list ze stromu, kus reliéfní látky, výšivky nebo 

strukturní podložku na modelování a podložit pod archem papíru, pak jenom lehce projedeme širokou stranou 

voskovky náš papír a obrázek je na světě. Výroba dekoračních a speciálních papírů pro Vaši kreativní činnost 

nezabere vůbec čas a ušetří peníze. Magická voskovka se dá použít i pro malování na textil, ale musí se zafixovat - 

zažehlit přes pečící papír. Práce s voskovkou je rychlá a jednoduchá. 

Základem pro výrobu jsou kvalitní barevné pigmenty, přírodní vosky včetně včelího vosku. Trojboké voskovky jsou 

nelámavé, vysoce odolné - pevné, nebarví prsty a jsou netoxické. 

 

Čím je magická trojboká voskovka výjimečná? 

Nejde jen o obyčejnou voskovku (jednu z mnoha) jak by se mohlo na první pohled zdát. Můžete s ní vyrábět různé 

dekorace, přáníčka, dárkové tašky, výzdoby na party, vějíře a jin, a to pouze za pomoci obyčejného bílého papíru, 

nabízí velmi široké spektrum využití. Je také ideálním pomocníkem pro malování a vybarvování velkých ploch. Navíc 

nešpiní ruce, dobře se drží, nedělá žmolky, neláme se, jednotlivé vrstvy barev se snadno vrství na sebe a vznikají tím 

nové a jedinečné barevné odstíny. 

 

Magické voskovky jsou doporučeny jako diagnosticko-terapeutický prostředek a jednou z možností jejich využití je 

ergoterapie.  

 

Jak můžete malovat s magickou voskovkou? 

Na prvním obrázku malujeme plochou voskovky, ta umožňuje jemné stínování (vhodné na frotáž) a zanechává silnější 

stopu, na druhém - špičkou pro tenké čáry nebo vybarvení menších detailů a na třetím - bokem. 

 

 

Představujeme …. 
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Frotáž 

Malba s využitím různých 3D struktur a šablon jako strukturovací podložky pro modelovací hmoty či papírové nebo 

plastové šablony, můžete využít i přírodní zdroje listy ze stromů, různé krajky, výšivky, dřevo, nastříhaný či zmačkaný 

papír, a další.  

Při frotáži malujeme boční stranou nebo boční plochou voskovky jako na prvním obrázku výše. 

 

 Malba s využitím různých struktur a šablon 

 Použít můžete jakékoli podložky se strukturou, jaké doma máte např. bublinkovou folii, další druhy folií se strukturou 

(kuchyňská podložka Ikea) nebo  strukturovací podložky, které můžete využít nejen pro vytváření dekorací, ale i na 

modelovací hmoty, marcipán a jiné. 

  

Mnoho nápadů a inspirace k tvorbě nejenom s magickou voskovkou najdete na veletrhu KREATIVITA-HOBBY v květnu 

na stánku WWW.RAFA.CZ 
Připravila pro Vás Larysa Polyaková, kreativní manažerka firmy RICO.CZ s.r.o.. 

 
Na veletrhu pro Vás stánek www.RAFA.cz chystá nejen magické voskovky, barvy, fixy na keramiku, oyumaru,  

pastelky, lepidla, laky, křídy, štětce, vlnitou lepenku, formy na odlévaní čokolády, ale také nový workshop.  

Těšte se. 

 

Pozvánka 
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… a pokračujeme v čištění 
 

Dnes budeme pokračovat v čištění, protože jak říkávala moje babička: „Proč kupovat nové, když jde vyčistit staré“. 

Řekneme si, jak vyčistit drahé kovy, koberce a přidáme pár babských rad. 

A také poradíme, jak neřest kouření využít i jinak a už na nás kuřáky nebudete koukat jen jako na smraďochy .  

A tím také začneme. 

 

Popílek z cigaret nám totiž vyčistí zašlé stříbro, mosaz i měď, stačí jím lehce vyleštit a je hotovo. 

Popelem však výborně vyčistíme i začernalé sklo u krbových kamen, stačí vždy při vymetání nanést hadříkem popel 

na dvířka, přeleštit a pak už se jen při sklence vína kochat pohledem na plápolající oheň. 

Popel nám pomůže i s čistěním staré zašlé dlažby. Dřevěný popel dáme do plátěného pytlíku, namočíme do teplé 

vody a podlahu vydrhneme, bude zas zářit novotou. 

 

Čištění stříbra. 

Lehké nečistoty vyčistíme, jak jsme si již řekli cigaretovým popelem, či zubní pastou, tam ovšem hrozí drobné 

poškrábání, pokud víc přitlačíme. 

A pokud je stříbro hodně zčernalé, vyčistíme ho nejlépe podle tohoto návodu: 

Vezmeme skleněnou nádobu, vysteleme alobalem, vlijeme vařící vodu, nasypeme sůl (5 lžiček na 1l vody), 

promícháme a vložíme stříbrný předmět, chemická reakce začne prakticky okamžitě a po chvíli bude jako nový. Je-li 

hodně znečistěný, můžeme proces opakovat. Tato metoda je vhodná i proto, že předmět nepoškrábeme a vyčistíme 

jej i tam, kam se při mechanickém čištění jinak nedostaneme. 

 

Zlato nejjednodušeji vyčistíme v 50%  roztoku louhu a následným opláchnutím vlažnou vodou, pozor však na šperky 

osázené drahými kameny, ty by v louhu mohly tzv. oslepnout, případně změnit barvu, proto doporučujeme vyčistit 

pouze saponátem. 

 

Na mosaz a měď lze použít níže uvedené metody: 

1. Smícháme vodu z kyselého zelí s dřevěným popílkem a hadříkem, případně kartáče vyčistíme. 

2. Smícháme citronovou šťávu, sodu a mouku a vyčistíme. 

3. Rozdrcenou křídu smícháme s lihem a taktéž hadříkem omyjeme. 

4. Můžeme opět použít zubní pastu, do které přidáme citronovou šťávu. 

5. Dobře funguje i worchester. 

 

A protože jsem se pustil do gruntování chalupy, poradím, jak jsem vyčistil staré koberce. 

Napřed jsem je posypal moukou, nechal do ní nasát všechen ten „sajrajt“ a asi po půl hodině vysál, už to by snad i 

stačilo, koberce byly čisté, dal jsem však na další radu a ještě je přejel octovou vodou. To jsem čubrněl!! Koberce jsou 

jako nové, a já se hrdě dmu pýchou, jaký jsem to ale šikula. 

 

A tím pro dnešek končím a pro příště se můžete těšit na další várku babských rad pro domácnost. 

 

 

 

 Plavky na vyhození kvůli popraskaným gumičkám? Častý problém, 

který nás stál už dvoje plavky. Chlorovaná voda z bazénu plavkám 

moc nesvědčí a většinou to odnesou plavky popraskáním gumičky a 

zničením zavazovacích šňůrek. Pokud ale plavky vypere v dětském 

šampónu ve vlažné vodě, gumičky nepraskají. Dětský šampón 

obsahuje složku pro elasticitu vlásků a tak gumičky vydrží déle. 

Počmárané triko od propisovací tužky. Tato skutečnost netrápí jen 

dětské oděvy, ale i nás dospělých. Stačí jen šikovnost dam a je to 

vyřešené. Lak na vlasy je správná volba. Počmárané místo postříkejte 

lakem na vlasy a vyperte. Je to malý zázrak, ale triko je zase bez 

modrých čar.    

Skvěle ale zafungoval i náš domácí gel z prvního čísla. 

Rady a nápady … 
 

Tipy a triky nejen pro tvořivé … 
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Nejrychleji vymodelovaný 

pejsek z balónku vytvořil za 

6,5s John Cassidy v roce 

2006 (New York). 

Rubikovu kostku je možné zamíchat 43 triliony 

způsoby. Nejmenší počet tahů k jejímu složení, 

při jakémkoliv zamíchání, je pouhých 20. Pojem 

„speedcubing“ je používám pro skládání 

rubikovy kostky jednou rukou. Soutěží se ve 

skládání potmě, rukama i nohama a skládá se 

v 6 variantách RK. A nejrychlejší čas? Ten je 

pokořován každý den v některé z kategorií. 

? 

I zvířata se dělí na praváky 

i leváky? Jedním takovým 

levákem je i lední 

medvěd. 

Největší utkaný koberec na světě pochází 

z Iránu, po dobu 2 let, jej tvořilo ve 

dvousměnném provozu 1200 žen. Skládá 

se z 15ks, které celkem váží 45t. Jeho cena 

je 8,5mil. $. Nachází se ve Velké bílé 

mešitě šajchy Zayeda bin Sultan Al Nahyan 

v Abu Dhabi. Zabírá rozlohu 5627m
2
. 

Největší vlajka vyrobenou z korálků 

vytvořil Jeyaraman Ron (Spojené 

Arabské Emiráty). Vlajka má rozměr 

3x1,5m obsahuje 288 400 korálků, váží 

10kg a vytvořena byla za 14 dní. 

Věděli jste, že … 
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Ke vstupence 

získáte i slevenku 

na vstupné na 

veletrh 

KREATIVITA-

HOBBY. 



Popletená pletenina 

 
Není zcela známo, jak pletení vzniklo. Praví se, že se jedná o arabský vynález. Důkazem proto jsou nejen krásně 

zpracované arabské pleteniny, ale i způsob pletení – řádky pleteme zprava doleva, a jak je známo tímto způsobem 

se vyznačuje i arabský způsob psaní.  Stejně tak se praví, že již Homér psal v eposu Odyssea o jisté Penelopé, která 

v noci vyráběla a ve dne párala rubáš. Trochu se nám tedy ta pletenina popletla, nemyslíte? 

 

Pletenina je plošná textilie, která vzniká provazováním oček z rubní strany na lícní a naopak. Byla a je ojedinělá tím, 

že ji lze párat. První pletení samozřejmě proběhlo bez pomůcek, pouhýma rukama, ale první jehla na sebe nenechala 

dlouho čekat a vznikl tzv. „nalbinding“, touto technikou se dochovali ještě ponožky z roku 300. Přesto úplně první 

počátky jsou velmi těžko prokazatelné, pleteniny se vyráběli často z přírodních materiálů (bavlna, vlna) a jak víme, 

tyto materiály jsou velmi citlivé a podléhají plísním a škůdcům, u vlněných pletenin to platí dvojnásob. Historie 

pletení tak přišla o to nejdůležitější, o prokazatelné výrobky, které nám určí, kam až sahá jejich historie.  

První dochovanou pleteninou vznikající na dvou jehlicích jsou tzv. „Koptské ponožky“ pocházející z Egypta z roku 

1000. 

 

Je také známo, že až do roku 1500 se pletlo pouze hladce, až s nástupem rubního očka, 

které na sebe dalo dlouho čekat, přichází první pružné okraje. Evropa, která stále 

punčochy vyráběla šitím z plátna, zcela přechází na techniku pletení. Každý bohatý 

Evropan té doby vlastnil doma alespoň jedny punčochy.  

 

Roku 1424 vzniká i „Cech pletených klobouků“ a pletení se stává samozřejmostí nejen pro 

bohaté, ale i prostý lid. V roce 1527 v Paříži je otevřen první „Pletařský cech“ a netrvá 

dlouho a mělo jej každé evropské město (v Praze byl tento cech založen v r. 1612). 

Výlučné právo pro výrobu pletených výrobků měli pouze muži, ženy vykonávaly jen 

pomocné práce jako např. předení. Ovšem ani takový učeň to neměl snadné. Zájemce se 

musel učit dlouhých 6 let a ke zkoušce musel vyrobit hned několik kusů textilií. Pletení v domácnostech u žen se 

rozšířilo až za doby vlády Alžběty I. 

 

Následně přichází první objev a pokrok pro pletení – vynález stávku, jehož tvůrcem se stal v roce 1589 William Lee.  

Osud tohoto vynálezce nebyl veselý. Královna mu neudělila licenci pro jeho výrobu, protože se jí zdály punčochy 

oproti ručně vyrobeným moc hrubé a na dotek nepříjemné, a tak William Lee umíral v chudobě a zapomnění.  Ovšem 

jeho bratr se nevzdal myšlenky dovést Williamův vynález k samotné realizaci a tentokrát vyhrál, tato výhra ovšem 

znamenala zánik pro ruční výrobu i cechy. Pletení tak zůstávalo stále více domácí prací. Stávek měl výkon až o 6x větší 

než výkon ručního pletaře a později dokonce o 15x. A tak díky „bezejmennému“ bratrovi William Lee zapsal do dějin 

jako první vynálezce pletacího stroje. Netrvalo dlouho a za chvíli ho vytlačili stroje technicky dokonalejší, rychlejší a 

kvalitnější, ale základ položil právě jeho stávek. Pletení se pak rozšiřuje po celém světě díky obchodníkům, 

cestovatelům a mořeplavcům.  

 

I v Čechách mělo pletení svojí tradici. Kromě pletařského cechu jsme měli i velmi kvalitní výrobce a obchodníky 

s pleteninami.  Firma Schreyer dokonce uvádí, že v roce 1790 měli 3753 pletařských strojů, na nich pracovalo 1916 

mistrů a dalších 2138 mistrů a 275 tovaryšů vyrábělo pletené výrobky ručně. Známým jménem mezi pletaři byl mistr 

Jakub Vařecký, zručný pletař a znalec světových vzorů, ale i konstruktér pletacích strojů.  

Další známou firmou u nás byla firma Wunderlich a Petrold z Aše, která vyráběla přes 96.000 párů punčoch ročně. 

Tato firma prezentovala na výstavě první strojově pletené šaty a spodničku. 

Něco z historie … 
 

Z historie … 
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V roce 1864 přišel s dalším zlepšením William Cotton – přinesl pletení na tzv. „ Kotonovém (Cotton) stávku“. Začíná 

masová výroba punčoch, žádná dáma a slečna nesměla být bez punčoch. Cotton dal zelenou pokroku a tím se 

otevřela brána dalším a dalším výrobcům a vylepšením. 

 

Přesto, ale velký zlom pro pletení a pleteninu nastal až v roce 1935, firma 

DuPont si nechává patentovat svůj polyamid 6.6 a v roce 1937 zázračný 

NYLON.  Sice rok nato se z nylonu vyráběli pouze štětiny do kartáčů, ale v 

roce 1940 pak začíná první výroba a prodej nylonek (punčoch pro dámy), 

pouhých pár hodin stačilo k vyprodání necelých 5.000.000ks. Ovšem nám 

Čechům přinesl objev dnešních silonek sám Otto Wichterle v roce 1940, 

původně známý jako vlákno polyamid 6. Původně se měl tento materiál 

jmenovat winop (podle svých otců tvůrců Wichterle, Novotný, Procházka), 

ale zvítězil obchod a tak bylo zvoleno jméno podobné Nylonu, který 

v témže roce začínal s výrobou punčoch.  

Technický pokrok je dnes zcela jinde, a proto nylon byl dávno vytlačen mnohem modifikovanějšími a levnějšími 

vlákny. Přesto první nylonky, zcela vytlačili klasické pletení punčoch – móda si žádala své. 

 

Techniky a principy pletení spočívají nejen v provazování oček z rubní či lícní strany, ale vytváří i různé efekty a vzory. 

Přesný počet vzorů není znám, stále vznikají nové a nové, dnes je jejich počet v tisících. U nás kromě klasického 

hladce a obrace se velmi dobře uchytil vzor copánkový či norský. 

 

 Nejsložitější pleteninou je tzv. osnovní pletenina a vytvořit ji lze pouze pomocí strojů. Stroj, který dokáže vyrobit 

takto provázanou pleteninu, kterou nelze párat, je rašlový stroj (známý jako rašl). Díky tomuto stroji s důmyslným 

systémem jehel, lišt a platin vznikají záclony, krajkoviny, technické textilie či geotextilie. Zcela proplout technickými 

prvky pletacích strojů by určitě chtělo malou exkurzi po pletařské dílně a pár prolistovaných knih. A proto odbornost 

necháme odborníkům. Určitě ale stojí za to, pokud se Vám naskytne příležitost nakouknout na tento stroj v akci, 

pozorně sledovat činnost jehel. Je to tak prosté a jednoduché a přesto vzniká nejsložitější pletenina. 

 

Pletení v Čechách nezažilo tak velký úspěch jako tkaní. Jistě ale pamatujete 

na  zlomek 60 a 70 let, kdy na trh přichází pletací stroj DOPLETA. Pomocník 

pro rychlé pletení, který nechyběl snad v žádné domácnosti, používaly ho 

naše babičky, maminky a někdy i jejich děti. Pro pletení to byl u nás velký 

boom, který se již nikdy znovu neopakoval. V té době pletením žila snad 

každá domácnost. 

 

Dnes pleteme hlavně pro radost, protože koupený svetr šetří peníze i čas, ovšem dokonalost stroje nikdy nenahradí 

originalitu vlastnoruční výroby.  

 

Pokud byste chtěli vyrazit za historií pletení, budete muzeum zaměřené pouze na pletařství shánět u nás těžko. Stále 

ještě se studenti textilních škol mají možnost setkat s těmito stroji a nejsou alespoň částečně ochuzeni o historii 

pletení.  

První pletařské stroje si budete moci prohlédnout (sice v malé míře) v Provaznickém muzeu v Deštné nebo nejlépe 

vyrazit za hranice České republiky do německého Limbachu. Zde Vás provedou historií pletařství od A do Z 

(www.limbach-oberfrohna.de). 

 

Pokud navštívíte Londýn, pak nezapomeňte zaskočit i do Victoria and Albert Museum – největšího světového muzea 

umění a designu. Zde si můžete prohlédnout nejstarší pletené oděvy, pletací stroje, či pomůcky pro pletení nebo i 
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zajímavosti z pletení jako je např. dětskou pletací sadičku vyrobenou 

v roce 1930 v Německu, která byla dětmi nazývána Wendy nebo 

úžasnou sadu ocelových jehlic pocházející z konce 19 století 

(www.vam.ac.uk). 

 

A věděli jste, že v japonském Tokiu mají Ponožkové muzeum Naigai? 

Muzeum patří spíše ke kuriozitám, najdete zde více jak 20.000 párů 

ponožek, největší i nejmenší, nejstarší i ty nejmodernější. 

Pojmenováno je po největším výrobci ponožek v Japonsku firmě Nagai 

Company Ltd.. 

 

 

Možná se za pletením trochu nacestujete, ale určitě to bude stát za to. Vždyť ta naše popletená pletenina má osud 

opravdu propletený zajímavostmi a krásou. 

 

 
 
 

 

 

Pro handmade prodejce je připraveno posledních 7 míst v Tvořivém Tržišti. V případě zájmu nás 

neváhejte kontaktovat na info@kreativita-hobby.cz. 

Přihlášky přijímáme do konce března nebo do naplnění kapacity. 

 

Možnosti pro Vás … 
 

Text: KA 
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Vyzkoušejte si již nyní pár tvořivých nápadů na blížící se Velikonoce, určitě se budou hodit. Tvořit mohou nejen 

děti, ale i vy velcí.  

 

Už víte, jak letos dětem přichystáte pomlázku, co třeba jej ukrýt do zajíčka? Potřebovat budete jen nůžky, papír, 

tužku a pastelky.   

Postup je zcela jednoduchý. Šablonu si vytisknete, vystřihnete, vybarvíte a složíte. Jednotlivé packy zajíčka zaháknete 

do sebe. Pokud máte vajíčka větší, šablonu si zvětšete. Do větší šablony můžete přidat i malou sladkost.  

 

První tvoření na Velikonoce … 
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Velikonoční kuřátko 

 

Nebo třeba Vám přijde vhod nápad od 

Jeromina Juana. 

Z plata na vajíčka se dá vytvořit nejen 

slepička, ale i kuřátko s překvapením. 

Je na Vás jaké překvapení pak dáte 

dovnitř, zda bude sladké či na hraní.  

 

Potřebovat budete: 

- Plato na vajíčka 

- Barevný papír  

- barvu (nejlépe temperu) 

- lepidlo 

- černý fix 

- nůžky 

 

Postup je zcela jednoduchý jak vidíte.  

 

Takže přejeme, ať jde vše od ruky. 

Na barvení papírového základu 

můžete použít vodovky, pastelky či 

barvy na papír. 

 

Vytvořit si můžete nejen kuřátko, ale i 

ptáčka či zajíčka. 

 

 Hrajte si s fantazií.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

 

Uzávěrka pro další číslo je 7.4.2014. Kontakt: noviny@kreativita-hobby.cz. 

Nabídka, poptávka … 
 

Nabídka – Nabízím k prodeji vyčiněnou pštrosí kůži - barvy černé. VH. Zájemci mohou psát na 

vera149@seznam.cz. 
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„Šaty dělají človíčka“ 
 

 

Teď určitě nadchneme nebo potěšíme maminky. Angie Keiser je totiž hlavně 

maminkou čtyřleté dcerky, které říká roztomile Mayhem. Každičkou minutu, 

kterou s ní tráví, chce maximálně využít a tak si spolu vymyslely nový způsob 

zábavy. Vyrábí spolu šaty. Ovšem malý rozdíl tu je – šaty vyrobené malou 

Mayhem jsou většinou z papíru, ať již klasického, balícího, barevného či klidně i 

z toaletního, využívají, co doma najdou – stuhy, krabice, časopisy, tyl, hliníkové 

fólie, obvazy, staré ubrusy, šátky…..  Nevěřili byste, co doma najdete materiálu. A 

tak tvoří i Angie s dcerou, žádné velké investice, pouze co mají doma, takovou 

mají spolu i dohodu – materiál nekupují, ale zpracovávají doma ten nevyužitý. 

Nákup pouze tehdy, pokud je potřeba koupit lepidlo či stuhu. 

 

Důležitá je pro ně radost ze šatů. Většinu z nich dělá čtyřletá 

Mayhem. Každičké šaty musí být zaznamenány na fotografii. 

Jejich životnost není tak dlouhá, malá Mayhem je sundá již za pár 

minut, ale nejde o nositelnou tohoto šatníku, jde o radost 

z tvoření, o to, že pro děti není nic nemožné, rozvíjí svoji fantazii a 

zručnost a zároveň jsou spolu s maminkou. Některé šaty jsou 

hotové za pouhých pár minut, stačí k tomu jen papír, stuha a 

sešívačka, někdy trvá i dlouhé 4 hodiny, než vzniknou šaty. To 

jsou ale většinou ty náročnější i co do designu. Třeba takové 

napodobování celebrit.  

 

Jejich společná zábava se lidem po celém světě moc líbí a tak je 

Angie často kladena otázka, zda má vzdělání v oboru návrhářství 

a zda skutečně Mayhem dělá většinu šatů sama? 

Angie o sobě říká, že nemá vzděláním v návrhářství a v designu je zcela nepolíbená, naopak si myslí, že její šicí stroj se 

ji i bojí, protože není schopna udělat ani krásný čistý rovný steh. Ale pro tvoření s dcerou stroj není potřeba a jejich 

hraní je obě moc baví. Malá Mayhem není nijak výjimečná od ostatních holčiček, někdy jí baví vyrábět si vše sama a 

někdy musí zapojit své ruce právě Angie. Ale i tehdy není pozadu, lepí stuhy, připravuje či skládá papír. Aktivně tvoří a 

hrozně je to spolu baví a to je přece to NEJ. Více na www.fashionbymayhem.com. 

 

Třeba se maminky inspirujete a něco podobného 

vytvoříte s dcerou i vy. A vždyť si můžete udělat i 

takový malý dýchánek maminek a jejich holčiček a 

zatvořit si všechny spolu. Co vy na to? 

 

 

 

 

 

 

 

Ze světa … 
 

Zdroj a foto: www.fashionbymayhem.com 

Text: KA 

Plážový model z katalogu cestovní kanceláře. 
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Začínáme sázet   
 

Za pár dní tu máme jaro a již je čas mít zasázeno či se chystat vysadit první 

zeleninu a kytičky. Tentokrát to zima vzala zkrátka a sněženky a první malé 

krokusy jsme přivítali hned v  únoru. Celá ta zima byla poněkud jarní, 

nemyslíte? 

 

Připravili jsme si pro Vás malého pomocníka, kterému budeme říkat 

„Zahradníček“ – určitě sám název mluví za vše. 

Je čas zrýt své zahrádky a pustit se do sázení. V únoru začínáme, březen je měsíc 

jara a duben bychom měli mít, co se zeleniny týká vysazeno. Představíme Vám, co v jednotlivých měsíc byste měli mít 

hotovo. 

 

Únor je měsíc časných výsevů a vyplatí se udělat si předsazeničky na celer, brokolici, lilek, papriku či salát. Pokud brzo 

sklízíte, určitě již máte vysetá i rajčata, cibuli a petrželku. Z kytiček jistě už máte vysazené labelky, hledík, petúnie či 

dosny. 

Nenechte se ale odradit tím, že jste v únoru nestihli vysadit žádnou zeleninu ani kytičku. Březen je měsíc jara a stejně 

tak sázení, teď je ten nejlepší čas začít i s tím co jste nestihli doposud. 

 

A čím tedy v březnu začít? Máte poslední možnost pro výsev předsazeniček a zároveň předpěstování sadby rajčat a 

melounů.  Do pařeniště se nebojte dát karotku, ředkvičku, bazalku či salát. Půda se začíná zahřívat, a tak v druhé 

polovině března po prvním zrytí můžete vysévat i mrkev, ředkvičky, petržel, špenát, raný salát, hrách i kopr na své 

zahrádky. Dokonce již je čas i na sazečky cibule a česneku.  

 

Duben 

Kromě klasického pěstování rajčat, mrkve či cibule, nás ale baví hlavně bylinky, které 

hojně využíváme v kuchyni. Ten správný čas pro ně přichází v dubnu – čas je na 

všechny druhu bylinek – zahrádku osvěžte mátou, šalvějí, tymiánem, estragonem, 

majoránkou, oregánem, rozmarýnou. Provoňte ji levandulí – přichází pro ni ten 

správný čas. 

Ze zeleniny lze vysadit téměř vše, takže nezapomeňte už je čas i na naklíčené 

brambory či křen.  

 

Nezapomeňte také na správné hnojení. Většinu živin přidáváme hlavně v měsíci březen a duben před setím. 

 

Kytičky si počkají až na konec dubna a na květen, takže jim dáme prostor v dalším čísle. My se určitě budeme jako 

každý rok činit v přípravě naší zahrádky.  A jak jste na to vy? 

  

 

 

 

 

 

 

 

Zahradníček … 
 

Tipy a triky do zahrady … 

 

Víte, že pivo dává výživu kořenům růže? Nemusíte čekat, až začnou kvést, ale mírnou zálivku pivem růži dopřejte 

již nyní na jaře.  

Pokud ovšem máte doma již starší růže, tak pro jejich obnovu zahrabete okolo jejich kořenů slupku od banánů. 

Trápí Váš záhonek mravenci? Pak stačí buď dostatečně udržovat závlahu záhonu  nebo do blízkosti kraje záhonku  

(kde se mravencům líbí nejvíce) vysázejte si vysypte levanduli, sedlinu z kávy, vysypte pálivou papriku, pomáhá i 

cibule či sůl.  Vše co je aromatické, mravence odpuzuje.  

Text: KA 

15
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KREATIVNÍ 

NOVINY: 

Další číslo 

vychází 

14.4.2014 

Nenechte si ujít … 
 

V dubnovém čísle si představíme malování kraslic a jeho tradici, naučíme se i velikonoční 

říkanky.  Představíme chystané semináře pro učitele a lektory na KREATIVITA-HOBBY. A 

v historii zabrousíme do časů našich maminek. Opět se máte na co těšit.  

V bohaté tombole 

můžete vyhrát i 2x 

vstup na náš 

veletrh 

KREATIVITA-

HOBBY. 

Malá skládačka pro děti z našeho facebooku. 
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