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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číslo: 5 Květen                     Měsíčník nejen pro tvořivé duše …     Cena: zdarma 

A je to tady. 

 

Veletrh KREATIVITA-HOBBY se pro návštěvníky znovu otevře ve dnech  

23.-25.května 2014 na Výstavišti Praha – Holešovice. 

 

Jsme rádi, že Vám opět můžeme představit zajímavé vystavovatele, novinky, workshopy a dílničky. 

V tomto čísle představíme některé workshopy a nahlédneme do seznamu vystavovatelů. 

 

 Soutěž o volnou vstupenku na veletrh KREATIVITA-HOBBY 
   

Vítězi dubnové soutěže s tématem Velikonoc se stává: Mirka Vašíčková z Rakovníka. Vítězka od nás obdrží informační email. 

Gratulujeme a těšíme se na Vás na veletrhu KREATIVITA-HOBBY ve dnech 23.-25.května 2014 na Výstavišti Praha – Holešovice. 

 

Knížní novinky: 
 

Nauč se modelovat – Již třetí kniha pro děti a jejich rodiče, jak se naučit pracovat s modelínou a  co vše si z ní lze jednoduše 

vytvořit a to za pomoci válečků a kuliček – vyrobíte si draky, strašidýlka a další. 

Autorka:Cuxart Bernadette (překlad J.Sýkorová), vydáno v nakladatelství Euromedia Group-KK v roce 2014.  

Doporučená cena: 129,- . 72 stran 

 

Děláme si to doma sami  - Podle této knihy si vyrobíte domácí kosmetiku, drogérii či vyzkoušíte domácí lékárnu. Všechny 

ingredience jsou lehce cenově dostupné, vyrábět tedy budete moci krém, mýdlo, prací prášek a další. 

Autorka: Alena Thomas – vydáno v nakladatelství JOTA v roce 2014. Doporučená cena: 398,-. 248 stran. 

 



 
 

Nautila brož  

 

Vždy, když si tuto brož vezmu na svetr, poutá pohledy těch, které potkám. Je jarní, mořská, pozitivní… 

Na kurzu vám ukážu postup výroby této brožky vč. blendování, práce s embossovacími prášky a 

barvami, několikerým pečením a připevňováním můstku. Kurz je vhodný pro mírně až středně 

pokročilé polymeristy a všechny, kterým se brožka líbí. 

Budu se na vás těšit!   Petra Nemravka 

 

Termín: 8.6.2014 od 9:00 do 13:30. Místo: Kurzovna Nemravky, K nemocnici 50, Tehovec – Vojkov (u Říčan u Prahy). 

 

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: 8.6.2014 od 10:00 do 15:00. Místo: Ateliér K1, Moravská 48, Praha 2. Cena kurzu: 520 kč 

 

 

Decoupage 

 

Přijďte si s námi vyzkoušet téměř „nesmrtelnou“ techniku zvanou decoupage. 

 

Pomocí různých druhů ubrousků si vytvoříte originální dekoraci. Na místě bude 

k dispozici dekorační materiál, na kterém se tuto techniku naučíte. Můžete si také 

přinést své vlastní dekorace – starou plechovku, dřevěnou krabičku, rámeček apod., 

které si budete také moci nazdobit.   

 

Termín: 16.6.2014 od 17:00 do 20:00  

Místo: Kurzovna Nemravky, K nemocnici 50, Tehovec – Vojkov (u Říčan u Prahy). Cena kurzu: 370 kč 

 

Žíhánky  
 

Tenhle cane jsem si zamilovala od chvíle, kdy jsem jej poprvé složila. Zjistila jsem, že asi nejlépe vypadá na korálcích, kde díky 

žíhání přechází jedna barva v druhou. 

Přijďte si vyrobit vlastní barevný cane, originální pětibarevné korále, které si seskládáte v 

nepřehlédnutelný náhrdelník :-) Rozhodně vám zbyde na další barevný šperk :-) V barvách podzimu? 

Pastelový? Nebo vzpomnka na léto? To už bude na vás... 

Kurz je určen pro středně pokročilé a šikovné začátečníky. 

Na kurzu dostanete veškeré pomůcky a materiál (i ke kompletaci), jediné, co si vezměte, jsou barevné 

korálky ve vašich barvách, mohlo by se stát, že vaše oblíbená barvička nebude k dispozici. 

 

Termín: 21.6.2014 od 9:00 do 13:30  

Místo: Kurzovna Nemravky, K nemocnici 50, Tehovec – Vojkov (u Říčan u Prahy). Cena kurzu: 600 kč 

Kurzy od Nemravka.cz na červen… 
 

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

 



 

SCRAPYARD 

 
Scrapyard Vám představí vše, co znáte pod slovem scrapbooking. Workshopy jsou opravdu zajímavé, 

materiál a pomůcky nebudou chybět. Takže stánek Scrapyard se na Vás těší.  

Ke koupi budou Vaše oblíbené produkty od zn. Heyda, ale samozřejmě i vše co pro scrapbooking 

potřebujete. 

 

1.Výroba přáníčka 
 
Připravili jsme pro Vás již tradiční workshop, na kterém si budete moci za poplatek 30 Kč vytvořit přáníčko, které si poté 
odnesete domů. Při práci budete mít možnost si vyzkoušet nejrůznější pomůcky, jako jsou například Big Shot - embossovací 
a vyřezávací strojek, razítka, výsekové raznice, distress inkousty a mnoho dalších. Tento workshop bude probíhat v průběhu 
celého veletrhu. 

 

2.  Toaletníček - NOVINKA 
 
Nově jsme pro Vás připravili workshop na výrobu tzv. Toaletníčku - 
mini alba vyrobeného z ruliček od toaletního papíru.  
Workshop bude trvat cca1 hodinu.  
Cena workshopu je 100 Kč, v ceně je zahrnut veškerý potřebný 
materiál.  
Počet míst pro tento workshop je omezen, pokud tedy máte zájem, 
můžete si rezervovat místo. Rezervaci provedete tak, že nám 
napíšete na náš email - shop@scrapyard.cz do zprávy uveďte 
jméno a termín konání workshopu 
 
Rozpis workshop na výrobu Toaletníčku 
 
Pá - 11:00 - 12:00 a 14:00 - 15:00 
So - 11:00 - 12:00 a 14:00 - 15:00 
Ne - 11:00 - 12:00 a 14:00 - 15:00 
 
 

3. Dárkové taštičky z obálek 
 
Cena workshopu je 100 kč - doba trvání cca 1 hod (šikovnější to zvládnou i rychleji). 
Taštička je skvělým doplňkem k fotoalbu z toaletních ruliček. 
 
Rozpis workshopu Dárkové taštičky 
Pá -  15:30-16:30 
So -  15:30-16:30 
 
Pokud bude mít někdo zájem rezervovat si místo na tomto workshopu, stačí 
napsat na náš email shop@scrapyard.cz a uvést své jméno, datum a čas 
konání workshopu (počet míst je omezen). 
Pro více informací můžete navštívit náš blog. 

 

 

 

 

 

Více o vystavovateli na www.scrapyard.cz 

KREATIVITA-HOBBY 

workshopy 
 

mailto:shop@scrapyard.cz
mailto:shop@scrapyard.cz
http://www.scrapyard.cz/


 

NEMRAVKA.CZ 

 
S Petrou Nemravovou a celým jejím týmem se setkáme již po páté. Nemravka.cz pro Vás připravila opět 

demo ukázky, které jsou vždy v obležení. Nezapomeňte si tedy poznamenat časy, ať máte dobré místečko. 

U Nemravky.cz nakoupíte veškeré pomůcky a materiál pro tvoření z polymerových hmot a zároveň i 

scrapbooking, kterému holky také propadly. 

 

Páteční odpoledne pak bude patřit seminářům od Nemravky.cz a všichni přihlášení se mohou těšit jak na 

polymery, tak i scrapbooking. 

 

Pátek – 23.5.2014 

11:30 –  12:15 –  Šablony??? šablony!!! (polymery)– Petra Nemravka 

12:30 –  13:15 – „Kouzlení“ s novou Big Shot mašinkou (scrapbooking) – Katka Pupi 

13:30 –  14:15 – Razítkování a Magic Glos (polymery) – Petra Nemravka 

14:30 –  15:15 – Barvy, inkousty a razítka (scrapbooking) – Katka Pupi 

15:30 –  16:15 – Color Box inkousty (polymery) – Petra Nemravka 

16:30 –  17:15 – Deníky a Project life (scrapbooking) – Katka Pupi 

 

Sobota – 24.5.2014 

11:00 –  11:45 – Mixed Media (scrapbooking) – Katka Pupi 

12:00 –  12:45 – Silkscreen šablony (polymery) – Petra Nemravka 

13:00 –  13:45 – Deníky a Project life (scrapbooking) – Katka Pupi 

14:00 –  14:45 – Textury (polymery) – Petra Nemravka 

15:00 –  15:45 – „Kouzlení“ s novou Big Shot mašinkou (scrapbooking) – Katka Pupi 

16:00 –  16:45 – Šablony??? šablony!!! (polymery) – Petra Nemravka 

 

 

Neděle – 25.5.2014 
11:00 –  11:45 – Border Molds Lisa Pavelka (polymery) – Jan Dienstbier 

12:00 –  12:45 – „Kouzlení“ s novou Big Shot mašinkou (scrapbooking) – Katka Pupi 

13:00 –  13:45 – Textury (polymery) – Petra Nemravka 

14:00 –  14:45 – Barvy, inkousty a razítka (scrapbooking) – Katka Pupi 

 

    

 

 

Nemravka.cz pro Vás připravuje celoročně návody, rady, 

tipy, články o své práci, materiálech a novinkách. Více si 

můžete přečíst již nyní na www.nemravka.cz 

 

 

http://www.nemravka.cz/


 

KORÁLKYKOMPONENTY.CZ 

 
Nabídka bude velká nejen co do 

korálků, lůžek, komponentů, ale i co 

do výroby šperků při workshopech. 

Stačí si nakoupit materiál a již je na 

Vás co budete chtít naučit. Zda si 

vyrobíte náušnice, náramek, 

přívěšek či brož. 

 

Na ukázku vidíte, co vše může 

vzniknout i pod rukama Vás tvořilek 

a tvořilců. 

Využijte tedy workshopu právě na 

stánku KorálkyKomponenty.cz. 

 

 

Více o nabídce, materiálů, pomůckách najdete na www.koralkykomponenty.cz 

 

 

ANAGRAM 

 

http://www.koralkykomponenty.cz/


 

VERONIKA ART 
 

Malovat technikou „One Stroke“ se naučíte s Veronikou Hůzlovou. 

Připravila pro Vás workshopy, které zvládnou i ti, jež si myslí, že malovat neumějí. 

 

 

 
 

Veronika Art najdete již i na facebooku. 



SALÓN POD JABLONÍ 
 

Salón pro Vaše malé princezny, ale i pro ty velké.  

Společně si budete moci vyrobit ozdobu do vlasů právě u stánečku paní Fischerové. 

 

 
 

Více informací najdete na www.salonpodjabloni.eu 

http://www.salonpodjabloni.eu/


MS GOMA 
 

Pro ty co znají, ale i ty co neznají Moosgummi – pěnovku různých barev. Pojďte si vyzkoušet tvorbu z pěnovky 

Moosgummi a podívat se na ukázky tvorby. MS GOMA nabízí materiál pro tvoření na www.msgoma.cz 

 

pátek 23.5.2014 - neděle 25.5.2014 

 

11.00 - 11.45    pojďte si vyrobit jednoduché 2D dekorace 

13.00 - 13.45    ukázka výroby postavičky z pěnovky MSGOMA 1. část (Martina Bartoňová) 

14.00 - 14.45    vyrobte si přívěšek z pěnovky 

15.00 - 15.45    ukázka výroby postavičky z pěnovky MSGOMA 2. část (Martina Bartoňová) 

16.00 - 16.45    pěnovka a BigShot a 2D dekorace 

 

Cena: 10,- za jednu dekoraci podle předlohy. 

 

Workshopy jsou určené pro děti i dospělé. 

 
 

Své workshopy představí z oblasti korálků naši úspěšní AKTUAL, Korálky.cz a Rooya. Pletení nejen rukama 

opět najdete u Holek od Bambulek (Bambulky Elpopo). S BD-TOVA budeme skládat milé skládačky. TWINT 

(Aladine) bude razítkovat na papír, na bloky či na trička – těšit se můžete na Irenu „Apták“ Slavíkovou, Irenu 

„Irisku“ Vohlídkou. S Mega Bublinou si vyzkoušíte nekonečné bubliny. U Texcentrum vyzkoušíte 

patchworkový stroj a nové pomůcky. Hanka Škorpilová s Vámi bude plstit a vyrábět fascinátory. RICO 

předvede nejen magické voskovky, ale i nové hmoty. S Marií Brožovou započneme veletrh s novým 

obrazem. S líčením poradí Mirka Kopencová. Renata Dohnalová pro Vás připravila workshopy s malováním 

hedvábí na rámech – vyrobíte si krásnou šálu. S Lampglas budeme navlékat. U stánku Jany Čehylové je 

připravená výtvarná dílnička „Vyrob si vlastní placku“.  Cecils připravila dětskou dílničku. Představí se Vám 

Čokoládové muzeum. Magická krabička odhalí své tajemství a mnoho dalšího.  

Denně se můžete těšit na 53 workshopů. 

http://www.msgoma.cz/


 

 

ALADINE 

Kreativní razítka na textil, popř. do polymerů a 

keramiky. Textilní barvy, papíry, doplňky pro papírové 

tvoření a scrapbooking. Výtvarné-kreativní hračky. 

www.aladine.cz 

 

AKTUAL 

Swarovski elements. 

www.aktual.cz 

 

ART GALERIE ROMEO – Jiří Zmítko 

Výrobky ze dřeva, keramiky, porcelánu se vzájemnou 

kombinací. Šperky, brože, dýmky, drobná keramika. 

Výrobky většinou ve tvaru oválu. 

www.art-galerie-romeo.cz 

 

A.R.T. media  

Vydavatel časopisu DEKOR, zakoupit můžete u 

některých vystavovatelů. 

www.casopis-dekor.cz 

 

BAMBULKY ELPOPO 

Ozdobné příze, pletení a háčkování, netradiční 

pletení. 

www.bambulky.elpopo.cz 

 

BD-TOVA s.r.o. 

Kuličky, vajíčka a další tvary z buničiny, skládací figurky 

(skládačky) a hračky. 

www.bd-tova.cz 

 

BHAKTI 

Nakladatelství, knihy mandal, knihy osobního rozvoje 

a knihy o vztazích. 

www.bhakti.cz 

 

CECILL 

Přírodní mýdla, jež potěší tělo, oko i duši. 

www.kreamarket.cz 

 

CECILS 

Ručně vyráběné šperky z fima a pryskyřice, pletené 

šály, čepice a doplňky. Tvořivá dílnička pro děti – 

malování. 

www.fler.cz/cecils 

ČEHYLOVÁ JANA  

Prodej originálních „Handmade“ dárkových předmětů 

a bižutérie, prodej stylových placek – odznaků vlastní 

výrobky. Výtvarná dílnička – vyrob si vlastní placku. 

 

DANČINY DOBROTY 

Něco pro mlsné jazýčky. 

 

DEKORACE – L. JANDOVÁ 

Dekorace, aranžmá z květin, sušiny a přírodních 

materiálů. Facebook – Lenka Jandová – Dekorace. 

 

DIANA 

Šaty, sukně, trika, legíny, dětské oděvy a doplňky, jarní 

budy – softshell 100x jinak.  

 

DOBRODĚJ 

Maloobchod a velkoobchod s přírodními tvořivými 

materiály, ovčí vlnou a vším k jejímu domácímu 

zpracování. 

www.dobrodej.cz 

 

DŮM ČOKOLÁDY, MANUFAKTURA A MUZEUM 

Muzeum čokolády, galerie čokoládových obrazů, 

výroba a prodej 100% kvalitní čokolády pro tvoření 

s dětmi. Doprovodný program v muzeu: přednášky, 

workshopy, degustace, oslavy narozenin, dětský 

příměstský tábor „Továrna na čokoládu“. 

www.cokoladovydum.cz 

 

DROBNIČKY 

www.promomo.sk 

 

GALERIE PASTELKA 

Autorská tvorba pastelkové výtvarnice Marie Brožové, 

která tvoří velkoformátové obrazy na veřejnosti 

v rámci svého projektu obhajoba pastelky. 

www.pastelky.cz 

 

HANA ŠLOCAROVÁ 

Batika. 

 

CHARITA DĚTEM 

Dárky. Výtěžek z prodeje je určen na pomůcky pro děti 

z onkologického oddělení. www.charitadetem.cz 

Představí se … 
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IVANA FRYČOVÁ – BAMBIBAZÁREK 

Originální háčkované a pletené čepice, ruční výroba 

korálkové bižutérie. 

www.bambibazarek.cz 

 

JARMILA MARKU 

Prodej dětského oblečení. Háčkované výrobky – 

čepice, kloboučky, kabelky, hračky, taštičky, pouzdra. 

 

KAŠTANOVÝ KRÁMEK – KRABIČKY V.D. 

Výrobky z kartonů a krabiček, skládačky, dárkové 

předměty a mnoho dalšího. 

www.kastanovykramek.com 

 

Korálki  

Časopis o korálkování. 

www.koralki.cz 

 

KORÁLKY.CZ 

Korálky, komponenty, doplňky a pomůcky pro 

korálkování, e-shop. 

www.koralky.cz 

 

KRASOHLED – Pavla Petrnoušková 

Kreativní dílny pro všechny tvořivé skupiny, filcové 

dekorace, výtvarný materiál. 

www.krasohled.info 

 

KREATIVITA-HOBBY 

Dětské hraní. 

www.kreativita-hobby.cz 

 

KUBUDESIGN 

Šperky, textilní dekorace, dětský textil. 

www.eshopkubudesign.cz 

 

LAMPGLAS s.r.o. 

Výroba ručně vinutých perlí a luxusní bižutérie 

z vinutých perlí, výroba skleněných figurek. 

www.lampglas.cz 

 

LUXUSNÍ MÝDLA 

Luxusní mýdla na přírodní bázi z přírodních produktů 

zn. NESTI DANTE. Provoníte se den levandulí a mnoho 

dalšího. 

 

 

MANDALAM ART 

Vytvoříme společnou Mandalu – sypání pískem. 

www.mandalamart.cz 

 

MAGICKÁ KRABIČKA 

Každé dva měsíce nová krabička plná výtvarného 

tvoření pro děti od 3-let. 

www.magicka-krabicky.cz 

 

MEGABUBLINA.CZ  

Prodej speciální bublinové kopaliny na tvoření 

nekonečně dlouhých bublin. Jediný bublifuk tohoto 

druhu na našem trhu. 

www.megabublina.cz 

 

MIROSLAVA KOPENCOVÁ 

Poradenství v oblasti líčení a kosmetiky. 

 

MS GOMA 

Velkoobchod a maloobchod s pěnou moosgummi a 

výrobků z pěnovky. 

www.msgoma.cz 

 

NAKLADATELSTVÍ ANAGRAM s.r.o. 

Knížky TOPP plné kreativního tvoření. 

www.anagramsro.cz 

 

NEMRAVKA.CZ 

Prodej kreativního materiálu a pomůcek (polymerové 

hmoty, scrapbooking), pořádání kurzů, e-shop. 

www.nemravka.cz 

  

OLBI KORÁLKY 

Velkoobchod a maloobchod – prodej korálků a 

komponentů. 

www.olbi-koralky.cz 

 

OZDOBNÉ BALENÍ DÁRKŮ 

Výrobky z kurzů dárkového balení a kreativních kurzů.  

www.kreativnikurzy.cz / www.darkovebaleni.cz 

 

POSTARÁME SE 

Prodej knoflíků všech druhů a dalšího galanterního 

zboží. 

www.postaramese.cz 
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PROSAZ 

Prosaz pomáhá zdravotně postiženým žít normálně – 

zapojuje je do běžného života. Zajišťuje přímou péči, 

zaměstnání a nabízí volnočasové a rekreační aktivity. 

www.prosaz.cz 

 

RENÁTA DOHNALOVÁ – KREATIV RENÁTA 

Lektorství kreativních činností, kreativní tvorba, prodej 

výtvarných potřeb, malování na hedvábí, pedig a další. 

www.kreativrenata.cz 

 

ROSALLIA 

Barevné hračky z fleecu a vyšívané šperky a doplňky 

z plsti. 

www.fler.cz/rosallia 

 

RICO.CZ s.r.o. 

Výtvarné, kreativní, kancelářské a školní potřeby a 

pomůcky. 

www.rafa.cz 

 

ROOYA 

Prodej korálků a komponentů, kurzy, workshopy. 

Vinuté perle z dílny Šárky Rooya. 

www.rooya.cz 

 

ROYAL SOAP 

Výroba a prodej vlastnoručně vykrajovaných 

glycerinových mýdel. Jediný svého druhu v ČR. 

www.royalsoap.cz 

 

SAI CZECH COTTON s.r.o. 

České látky. 

 

SALON POD JABLONÍ 

Šití „princeznovských“ šatů na zakázku. 

www.salonpodjabloni.eu 

 

SANOMA MEDIA PRAHA 

Vydavatelství časopisu Praktická žena se představí ve 

svém vlastním stánku. 

www.sanomamedia.cz 

 

SCRAPYARD 

Scrapbooking, cardmaking, origami, kurzy a 

workshopy, pomůcky, materiál. 

www.scrapyard.cz 

SRDCEM PRO KOČKY 

Keramika, šité a pletené věci – podpora kočiček. 

www.srdcemprokocky.cz 

 

STUDIO KALEIDOSKOP 

Kreativní studio. 

www.studio-kaleidoskop.cz 

 

SCHWEIZER 

Logické hry a hlavolamy. 

www.schweizer.com 

 

ŠÁRKA DVOŘÁKOVÁ 

Šperky, decoupage, patchwork, fimo výrobky. Šátky a 

dekorace. 

 

ŠKORPILOVÁ 

Plstění, předení na kolovrátku, fascinátory, kurzy, e-

shop. 

www.skorpilova.cz 

 

TEXCENTRUM s.r.o. 

Prodej šicích strojů a pomůcek na patchwork. 

www.texcentrum.com 

 

THE WORLD OF DOLLY MARTIN 

Bižutérie a vlasové doplňky. 

www.dollymartin.cz 

 

TULI.CZ 

Sedací vaky pro malé i velké. 

www.tuli-tuli.cz 

 

TyPa –JANATA  

Výrobky z kartonu, polotovary. 

 

UNIVERSUM 

Lepidla pro domácnost, hobby a dílnu. 

www.universum-lepidla.cz 

 

VERONIKA ART  

Kurzy malování technikou „ONE STROKE“. 

 

VIOLA BENEŠOVÁ 

Brože a vše pro krásu ženy. 

www.violaart.com 
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VLADIMÍR BRYCH – KORALKYKOMPONENTY.CZ 

Prodej korálků a komponentů k výrobě bižutérie, více 

jak 17000 položek, kurzy, e-shop. 

www.koralkykomponenty.cz 

 

 

WM PROFI s.r.o. 

Žehlící a parní stanice ideální pro patchwork. 

www.wmprofi.com 

 

ZORITA AZRAK 

Sukně, šaty, trika, čepice a mnoho dalšího.  

 

 

Seznam vystavovatelů se stále připravuje, aktuální a kompletní najdete na www.kreativita-hobby.cz 

v pravidelných aktualizacích od 9.5.2014.  

Vzhledem k uzávěrce novin, zde nejsou uvedeny všechny workshopy. Vystavovatelé jej stále ještě 

připravují. Workshopy naleznete také na www.kreativita-hobby.cz, které budou aktualizovány dle informací 

od vystavovatelů.  

Děkujeme za pochopení. 

 

 

INFORMACE PRO NÁVŠTĚVNÍKY VELETRHU: 

 

Otevírací doba: 

Pátek, Sobota: 10-18h 

Neděle: 10-17h 

 

Vstupné: 

Základní: 150,- 

Akční: 100,- (při předložení slevového kupónu). 

Poloviční: 75,- (důchodce, studenti do 26-let) 

Základní školy:  při registraci 

50,-/ žáka (8-19 žáků) 

20,-/žáka (20 a více žáků) 

Registrace školy pro zvýhodněné vstupné na info@kreativita-hobby.cz, předmět: vstupné ZŠ 

 

Místo konání: Průmyslový palác, Výstaviště Praha – Holešovice, Praha 7 

 

Bankomat najdete před hlavní branou Výstaviště Holešovice - u hlavních pokladem. 

 

Parkování se nachází ve spodní části Výstaviště u Pyramidy a bazénu.  

Vjezd na parkoviště je pod hotelem Expo. Parkování: 35,-/h, celodenní: 200,- 

 

Nejbližší metro: Nádraží Holešovice – poté cca 5min chůze do ulice U Výstaviště. 

Tramvaje, které Vás k nám dovezou: 12,24 – zastávka Výstaviště,  

17 zastávka Stromovka a 24 zastávka Výstaviště Holešovice. 

 

V případě dotazů nás můžete informovat na info@kreativita-hobby.cz.  

Rádi Vám zodpovíme Vaše dotazy. 

http://www.koralkykomponenty.cz/
http://www.wmprofi.com/
http://www.kreativita-hobby.cz/
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Modelovací hmota, která“ nemá chybu“. 
 

Chtěly bychom Vás seznámit s novinkou, která změní svět modelovaní. Pomůže zachránit Vaše peníze a čas, které 

věnujete zhaněni a koupi nových forem a strukturovacích podložek pro tvorbu. Když se porozhlédněte tak vidíte 

kolem dokola tolik struktur a různých předmětu, které byste radí využily, ale použiti dvousložkových past a prášku na 

výrobu forem není ani levné ani jednoduché. Pro Vás máme úžasnou novinku z Japonska - OYUMARU – nová 

modelovací hmota s přírodním kaučukem, z které rychle vytvoříte jakukolív formu či strukturu. Jako jediná se dá 

používat opakovaně. V horké vodě změkne, po vychladnutí ztvrdne. Vyrábí se v průhledných neonových odstínech. 

Můžete s ní vyrábět taky drobné šperky - naušnice, přívěsky, formy na odlévání sádry nebo pro polymerové 

modelovací hmoty. Výborně se dá stlačit do plastových forem nebo vykrajovat vykrajovátky.  

 

Tuto hmotu uvidíte a zkusíte  na našem stánku na výstavě Kreativita – Hobby v květnu, kde budou probíhat ukázkové 

akce během dne. 

 

Základní postupy práci vidíte na foto,  videa a jiné informace najdete na www.rafa.cz 

 

 

 Základní návod výroba formy: 

  

  

1. Nahřátou gumovou hmotu zformujte do kuličky, následně do kuličky vtlačte předmět jehož 3D formu  chcete 

vyrobit. 

 2. Do formy vtlačte polymerovou hmotu. 

 3. Hmotu nařízněte a vyndejte hotový výrobek 

 

Základní výroba do formy: 

 
 

1. Nahřátou gumovou hmotu Oyumaru jemně promněte  prstech a vložte do formy, válečkem vyrovnejte rubovou 

stranu. 

 2. Počkejte 2-3. minuty, následně hmotu vyndejte a přebytečnou hmotu ustřihněte nůžkami. 

 3. Pro slepení dvou dílů stačí jeden z nich nahřát buď v horké vodě nebo s použitím fénu 

 

Vykrajování a následné vtlačování vzorů: 

   

 

Forma pro odlévání sádry nebo modelovacích hmot: 

         

Připravila firma RICO s.r.o.. Více informací o produktu na www.rafa.cz či na stánku firmy RICO. 

RICO s.r.o. 
 

http://rafa.cz/img/cms/pejsci2.jpg
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Tipy z facebooku 
 

Zdroj: http://diycozyhome.com/swirly-paper-flowers/ 

Zdroj: facebook a pinterest 

http://diycozyhome.com/swirly-paper-flowers/


 

 

Již tuto neděli 11. Května mají svůj svátek všechny maminky. Nezapomeňte potěšit tu svojí, ať již dárečkem, 

květinou či jen milou návštěvu. 

 

 
 

 

 

 

Na téma Den matek můžete soutěžit také na portálu pro děti - Veverušák. Vyhrát můžete rodinnou 

vstupenku na veletrh KREATIVITA-HOBBY. Svůj výrobek do soutěže můžete zasílat do 10.5.2014. 

 

Více informací naleznete zde: http://www.veverusak.cz/cz/souteze/soutez-o-rodinnou-vstupenku-

na-veletrh-kreativita-hobby . 
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KREATIVNÍ 
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Tištěné 

číslo 

vychází 

23.5.2014 

Příští číslo je tištěné, součástí jsou slevové kupóny a jsou určené pro návštěvníky veletrhu 

KREATIVITA-HOBBY Jaro 2014. Návštěvník je získá ke vstupence. 

Den maminek … 
 

Soutěž … 
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