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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Knížní novinky: 
 

Naušnice pro každého – podrobné popisy tvorby náušnic, které zvládne každý. V knize najdete 27 originálních návodů. 

Autorka: Karla Hátleová – vychází v nakladatelství Grada v září 2014. Doporučená cena: 199,-   (64 stran). 

 

Háčkování 2  - tentokrát s podtitulem zvířátka, květiny, doplňky. Opět se naučíte háčkovat roztomilé hračky podle Lenky, kterou 

jste mohli vidět i u nás na veletrh společně s její kouzelnou háčkovanou tvorbou.  

Autorka: Lenka Bednářová – vychází v nakladatelství Grada v týdnu od 8.9.2014. Doporučená cena: 199,-  (80 stran). 

 

Gumičky Loom Band – v září se objeví na trhu i kniha o gumičkách, které teď milují všechny děti. Kniha o 

Loom Band je tady a naučíte se dle ní 60 originálních ozdob z gumiček Loom Band.  

Autorka: Kat Robertsová, Tessa Silars-Powellová. Připravuje se v nakladatelství Metafora 9/2014.  

Doporučená cena:299,-. 

Číslo: 8  Srpen                  Měsíčník nejen pro tvořivé duše …     Cena: zdarma 

Slovo šéfredaktora 

… 
 

Již jsme na konci prázdnin. 

Uteklo to opravdu rychle.  

 

My jsme si tentokrát udělali výlet 

nejen na Petřín, hrady a zámky, 

k vodě, ale vyrazili jsme i za 

věděním do Techmanie Science 

Center v Plzni a to je také jeden 

z výletů, které vřele 

doporučujeme. 

 

Naučí se nejen děti, ale i Vy. 

Zábava je to na celý den. Zvlášť 

Vás potěší oblast „člověk vs 

zvíře“, „hlavolamový koutek“ 

nebo expozice „světlo“. 

Neváhejte tedy . 

------ 

1.9.2014 nám začíná školník rok 

a my přejeme dětem i rodičům, 

aby do něj vstoupili s chutí, i když 

je to někdy těžké . 

 

 

 

 

 

Kam na výlet v září … 
 

BEROUN 

Tradiční „Hrnčířské trhy“ v Berouně se uskuteční tentokrát v druhém zářijovém víkendu. Nabídka keramiky 

bude opravdu široká, pití i jídla bude také dost. Udělejte si tedy výlet do Berouna 13.-14.9.2014. 

Trhy se konají na náměstí. 

 

PRAHA 1 

Podzimní „Hrnčířské trhy“ si užijí také na staré Praze a to přímo na Kampě. Na Kampu si zajděte v termínu  

6.-7.9.2014. 

 

JÍČÍN  

Jíčín představí „Pohádkové město“, vyrazte s dětmi do Jíčína na festival pohádek, vaše děti čekají i dílničky, 

koncerty, jarmark, promítání a pouliční divadélka. A jistě víte, která ta pohádková postavička z toho Jičína je . 

Více na www.pohadka.cz 

Termín: 10-14.9.2014 

 

PRAHA 4 

INTERAKTIVNÍ VĚDECKÁ VÝSTAVA MIKROSKOPIE HROU se uskuteční ve dne 6.-13.9.2014. Mikroskop změnil náš 

život, objevil pro nás jiný svět a tato výstava vás nechá nahlídnout právě do tajů života a to vše samozřejmě 

formou hry. 

Vyrazte směr: Kongresové centrum Praha, 5.května 64, Praha 4. Vstupné: dospělí: 150,-, děti: zdarma. 

Více na www.mikroskopiehrou.cz 

 

PLZEŇ - Doporučujeme 

Rádi byste své děti naučili více pochopit fyziku, chemii, život v přírodě či lidské možnosti? Pak navštivte 

plzeňskou „Techmanii, Science center“. Svět pokusů, jevů a zákonitostí ochromí nejen vaše děti, ale i Vás. 

Užijete si to právě tak jako děti.  

Vyrazte směr: Techmania, ul. U Planetária, Borská pole, Plzeň. Více najdete na www.techmania.cz 

 
 

 



 

Šéfkuchař malířem 

 
Je libo pizzu Madonna či Frank Sinatra? Žádný problém, v restauraci Bella Napoli ve Skotsku, to je možné.  

 

Vlastníkem restaurace rozený Ital Domenico Crolla, který je po celém světě uznávaným kuchařem, 

specialistou na pizzu a zároveň i váženou osobou v podnikání. Neustále se snaží svoji restauraci vylepšovat 

a přinášet nové věci.  

Jednou takovou novinkou bylo i malování na těsto za pomoci kečupu a sýra. Nic více Domenico 

nepotřebuje pro to, aby vytvořil portrét známé osoby. Jeho úplně první tváří byl akční hrdina Bruce Lee a 

pak už navazovala další a další dílka. 

 

Můžete posoudit sami, zda jsou zdařilá a zda jste poznali tvář, která je na pizze znázorněna. Udělejte si 

takový malý „testík“. Nejdříve si otipujte kdo je na té dané pizze a na poslední straně si můžete přečíst, jak 

přesní jste byli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ze světa … 
 

Zdroj: crolla.com 
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STREET ART 
 

V každém z našich čísel Vás seznamujeme s umělci, kteří tvoří z čehokoliv, cokoliv a jakkoliv. Tentokrát 

Vám představíme umělce pod pseudonymem Pejac, který je spojen s pojmem „street art“.  

 

Většina z nás jakmile slyší slovo street art, si představí mládež, která pomocí sprejů ničí vlaky, zdi, garáže, 

staré domy. My samozřejmě víme, že to pravé street art je zcela něco jiného a již má více společného 

s nápadem a estetičností. A právě tak se snaží projevit i Pejac, španěl s horkou krví, který se rozhodl bojovat 

svým uměním, předávat poselství či jen vyprávět příběh. 

 

Jistě každý z Vás uvidí v jeho umění něco jiného a někdy zcela to samé. Ke své tvorbě potřebuje pouze 

plochu malou i velkou pro namalování svého nápadu a barvy. 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

Zaujalo nás … 
 

Zdroj:thisiscolosal 



 

Křížkový steh a Street Art 
 

A Street uměním jsme neskončili. Představíme Vám další takové. Určitě Vás také zaujme a třeba v něm 

najdou inspiraci i školy a školky. 

 

Před časem jsme si představili, kam všude lze přenést křížkový steh, není to jen na plátno, ale třeba i na 

zeď. Co teprve, když spojíme křížkový steh a street art. Přesně to udělaly dvě mladé studentky z Francie -  

Vanessa a Stéphania. Svůj styl nazvali „Urban X Stitch“ (v překladu „Městský křížkový steh“).  

 

A už Vás napdlo, kam by se dal křížkový steh přenést? Je to oplocení.  

Podívejte se nakonec sami, jak taková práce vypadá.  

 

Nám by se tento nápad líbil hlavně na oplocení okolo Mateřských škol. 

 

 

 

Kam byste umístili Urban X Stitch Vy? Je některé místo u Vás ve 

městě, kde by se Vám takové oživení líbilo? 

 

Zdroj: www.urbanxstitch.com 



 

NIGHT RUN PRAHA 
 

Česká metropole přivítá v sobotu 20. září 2014 běžecký 
závod ojedinělého seriálu GP Batteries Night Run 2014. 
Čtvrtá zastávka celoročního seriálu slibuje díky noční 
atmosféře nový rozměr běhání a díky doprovodnému 
programu večer plný zážitků. 

Účast stovek běžců v každé z předchozích zastávek 
seriálu GP Batteries Night Run 2014 dokazuje, že Češi 
podléhají ve velkém kouzlu běhu. Někdo chce během 
zhubnout, jiný se chce dostat do lepší kondice, jiný si tak 
zase čistí hlavu od problémů každodenního života. Ti 
všichni mají díky nočním městským závodům GP 
Batteries Night Run 2014 možnost zažít podmanivou 
atmosféru nočních měst a prospět nejen svému zdraví, 
ale i dobré věci. Část výtěžku ze startovného ve všech 
závodech GP Batteries Night Run 2014 totiž poputuje na 
konto AVON boj proti rakovině prsu. 

Praha bude po Hradci Králové, Ostravě a Brnu již čtvrtou 
zastávkou prvního ročníku seriálu pro běžce s čelovkami. 
GP Batteries Night Run Praha se uskuteční v centru Prahy 
na Letné a v Letenských sadech, které jsou oblíbenou 
tréninkovou lokalitou pražských běžců. Připraveny budou 
tratě na 5 a 10 kilometrů a také dětské závody RWE Kids 
Cup. 

Děti budou závodit na tratích od 400 metrů do dvou kilometrů ještě před startem hlavního závodu od 17.45 
hodin. Start hlavního závodu GP Batteries Night Run Praha je naplánován na 19.30 hodin. Hlavní závod 
vypsaný na 10 km je tvořen dvěma pětikilometrovými okruhy, přihlášení si mohou ke startu ale zvolit také 
kratší, pětikilometrový AVON Růžový běh. 

Za každého startujícího posílají organizátoři GP Batteries Night Run za Avon běh 100 Kč na účet AVON boje 
proti rakovině prsu - veřejnou sbírku proti rakovině prsu, ze které je podporována prevence, pomoc 
nemocným ženám a další výzkum tohoto onemocnění. Čím víc nás tedy poběží, tím větší vyjádříme 
solidaritu s nemocnými a jejich rodinami. 

Více informací a přihlášky najdete na stránkách www.night-run.cz 

Program akce Night Run Praha 2014 

15:00 - 18:30 Registrace a prezentace závodníků 
15:00 - 17:30 Registrace a prezentace dětí 
17:45 - 18:45 Dětské závody 
19:00 - 19:20 Řazení běžců na start 
19:20 - 19:25 Rozprava k závodu 
19:30 - 19:35 Start 10 km a 5 km 
21:00 - 21:30 Vyhlášení 
21:30 - 22:00 Bohatá tombola 

 

Zdroj: MČ Praha 7 

Pomáhejte ženám … 
 

Autor textu: admin MČ Praha 7 – facebook, 

pozvánka:Night run 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.night-run.cz%2F&h=kAQF6S0i9&enc=AZPtTWgr2WfveM_cm3eByBWY-zo93PMaO1jgpcNjseCmSCUdeEYtG8SmvF9x_WD3rSveJK9ckD0UxdyUKErqJ_hszX0sB3C08DhqvNjfzDCFH0fmMKzsIT02ySAoKX2QOUiaDTnK3FDq2yTfsA3sHY1D&s=1


 

 

Růžičky 
 

 

Tentokrát Vám přináší nápad ze serveru „Dobré rady a 

nápady“, zkuste si udělat radost a vyrobit si doma 

krásné papírové růžičky. 

 

 

Potřebovat budete: barevný papír (nejlépe vypadá 

červený a růžový), nůžky, tužku, lepidlo (či tavnou 

pistoli), drátky pro napíchnutí květu. 

 

Postupovat můžete dle návodu – viz foto.  

 

 

Nejdříve si nakreslete dle vzoru na barevný papír (přenesete 

přes střihový papír) květ a vystřihněte.  

 

Poté již vezměte drátek a začněte vystřiženou kytičku od 

středu natáčet na drátek. Uvidíte, půjde to samo. A nakonec 

růžičku přichytíte lepidlem (nejlépe Herkules) či tavnou 

pistolí. 

 

Výroba takové jedné růžičky Vám zabere 7-10 minutek a 

zvládnou ji i děti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Vyrobte si … 
 

Zdroj, foto: www.dobreradyanapady.sk 

 



 

 
Sbírání hub patří neodmyslitelně k létu, a jakmile začne houbařská sezóna, většina z nás se vyzbrojí 

košíky a vyrazí do lesa. 

 

Někteří vyráží již za rozbřesku a potichoučku chodí po lese, aby 

nevyplašili zvěř. Se zatajeným dechem pomalu vydloubnou 

houbu z mechu, očistí a pomalu s posvátnou úctou vloží do 

košíku. Někdo lítá po lese jak splašený s cílem pokud možno 

naplnit veškeré košíky a fotku poslat do Blesku  . A pak ještě 

existují houbaři, které poznáte hned podle výkřiků: „Mááámo, 

mááám houbu…“, „Hááálóóóó Pééépóóó…“. Ty bych nejraději 

vyhnal, ale pak si říkám, že i tihle „magoři“ patří k letnímu 

koloritu v lese a i když trošku splaší zvěř, že i ta to bere s humorem a po sezoně se z toho rychle 

vzpamatuje.  

Ale všechny nakonec zaplaví vlna štěstí a radosti z pěkného úlovku a pak už jen zbývá otázka, co 

s nasbíraným bohatstvím, které si přineseme domů. Byla by škoda všechno nezužitkovat, nebo zůstávat jen 

u smaženice. Proto Vám přinášíme několik receptů na houbové dobroty, ať už staré, generacemi 

osvědčené, nebo novinky, které teprve hodnocení mlsnou houbařovou hubou teprve čeká … 

 

Takže začneme tou známou smaženicí. 

Houby očistíme, nakrájíme na kousky, vložíme na rozpálené sádlo, osolíme, okmínujeme a dusíme, dokud 

se neodpaří přebytečná voda z hub a nejsou měkké, a jak říkala babička - šlemózní. Pak do nich vmícháme 

vejce, trochu posmažíme a pak už jen nakrájet čerstvý chléb a … 

No, někdy si říkám, není-li některé jídlo lepší než sex . 

 

Houbovou omáčku a řízky z hub asi také všichni znáte, tak co si udělat třeba hubník? Ptáte se, co to je? No 

přece houbový koláč. A jak na to? Poduste asi ½ kg hub s hrstí nakrájené slaniny a nechte zchladnout. Pak 

nakrájejte asi 5 rohlíků na kostičky, zalijte mlékem a nechte nasáknout. Osolte, ochuťte kmínem, 

majoránkou, pepřem a česnekem, vmíchejte podušené houby a 3 vejce a nakonec vlijte do vymaštěného 

pekáče vysypaného strouhankou a nechte asi tak půl hodiny péci. No a pak se užírá, užírá …  

 

A nakonec jsme si pro Vás připravili snad nejznámější vánoční postní jídlo (všichni chceme přeci vidět zlaté 

prasátko  ) - houbového Kubu . 

Na noc si namočte asi tak 400g „lámanky“ a asi dvě hrsti sušených hub. Druhý den si na sádle osmahněte 

cibulku, kmín a přidejte vymačkané namočené houby. Krátce poduste a smíchejte se scezenou „lámankou“. 

Přidejte asi tak 5-7 stroužků česneku (dle chuti a stavu žlučníku  ), osolte, opepřete, dochuťte majoránkou 

a nechte v pekáčku vymazaném sádlem asi tak půl hodiny zapéct. Málo kdy Kuba přežije první ochutnání . 

 

 

Tak Vám přejeme hodně krásných chvil v lese, zábavy a úlovků a 

dobrou chuť . 

 

Houbové mňamky … 
 

Text a foto: Radek Ungr (KREATIVITA-HOBBY) 



 

 

Svět začíná být zahlcen plasty a recyklační projekty jsou dneska v módě, tak co, kdybychom se o drobné 

využití tohoto odpadu - přesněji PET lahví pokusili i my. Materiál, ze kterého jsou lahve vyrobeny, je totiž 

docela praktický, je odolný, pružný, průsvitný a hlavně zadarmo. 

 

Dá se z něho vyrobit spousta věcí, ať už jsou to různé 

praktické úložné boxy, šperky a třeba i hračky a tvorba 

většinou není složitá, naopak, bývá zábavná a zvládnou ji i 

děti. 

<- Úplně nejjednodušší je využít PETku jako razítko. Takové razítko jsme si již 

několikrát předvedli na našem facebooku.  

Co třeba jednoduchý a přitom praktický a odolný penál na 

pastelky.  

Nebo tyhle úžasné obaly na 

květníky, které lze použít 

třeba i jako stojánek na tužky. 

A kluci by mohli mít radost 

z té další vychytávky -> 

 

<- A nakonec třeba praktické 

sandály … Pětky z petky  

 

SOUTĚŽ: A co Vy? Také recyklujete nebo z odpadu vyrábíte praktické věci či jen tak blbiny, které 

přinesou i trochu radosti? Pošlete nám Vaše nápady na Fb KREATIVITA-HOBBY či na email 

info@kreativita-hobby.cz  a ty nejlepší zveřejníme a odměníme lístky na Veletrh KREATIVITA-HOBBY. 

 

Podívejte se, jak svůj nápad na využití PET lahví zužitkovali 

dva mladíci z Nymburka. Jakub Bureš a Jan Kára se 

rozhodli vyrobit loď z PET lahví, celkem na výrobu své lodi 

použili více jak 5.000ks PET lahví. Cílem bylo vyplout na 

lodi po Labi z Nymburka směr Hamburg. A ač české úřady 

vyplutí lodě povolili, ty německá ovšem již ne. Kladli na 

loď větší požadavky než ty české a tak loď nevyplula směr 

Hamburg. Přesto mladíci svůj boj nevzdali a v Děčíně 

přesedli z lodě na kola, umístili si PET lahve symbolicky na 

ně a vydali se směr Hamburg (loď poté poputuje zpět 

z Děčína, kde kotví, do Nymburka). 

 

S nápadem na postavení takové lodi přišli již loni na podzim a od listopadu začali sbírat lahve. V březnu již 

bylo dost PETek a tak se začalo stavět. Desetimetrové plavidlo je poháněno lidskou silou, má dřevěnou 

konstrukci a jmenuje se „Petburg“. Více o jejich cestě a stavbě lodi na www.nymburkhamburk.cz. 

 

 

Co s plasty … 
 

Zdroj a foto:  Fb:Dobrodružství K+B, www.nymburkhamburk.cz 

 

mailto:info@kreativita-hobby.cz
http://www.nymburkhamburk.cz/
http://www.nymburkhamburk.cz/


 

 

 
 

Nezadržitelně se nám blíží KREATIVITA-HOBBY v Brně. Máte již zapsaný termín?  

Pokud ještě ne, tak si zapište:  3.-5. října 2014 Dělnický dům Židenice - Brno. 

 

Připravte se na scrapbooking, papírové tvoření, skládačky, pedig, korálky, polymerové hmoty, razítkování, 

malování pastelkou i štětcem, skládačky, pomůcky pro decoupage, tvoření z lýka, pěnovku, řezací plotry, 

vinuté perle, výtvarné pomůcky, látky, výřezy, vystřihovánky, příze, handmade výrobky a mnoho dalšího. 

 

Výběr bude opravdu velký, těší se na Vás jak nový vystavovatelé, tak i ti, které velmi dobře znáte 

z KREATIVITA-HOBBY v Praze.  

 

Více informací k cestě a vstupného na výstavu najdete na www.kreativita-hobby.cz. 

 

 

Pro všechny Handmade prodejce je opět připravené Tvořivé Tržiště 

v rámci výstavy KREATIVITA-HOBBY.  

Hlásit se můžete do 15.9.2014 

 

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat na emailu 

info@kreativita-hobby.cz. 

 

Pro akční vstupné využijte slevový kupónek.  

Slevový kupónek najdete také v novém čísle měsíčníku Šalina. 

 

Workshopy a seznam vystavovatelů bude zveřejněn v dalším čísle 

Kreativních novin. 

 

 

Brno se blíží … 
 

http://www.kreativita-hobby.cz/
mailto:info@kreativita-hobby.cz
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KREATIVNÍ 

NOVINY: 

Další číslo 

vychází 

15.9.2014 

KREATIVITA-HOBBY v Praze … 
 

V září vše září . 

Řešení (Šéfkuchař malířem):  A- Madonna, B- George Cloney, C- Rihanna, D- Mark Zuckerberg, E- Liz Taylor. 
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