KREATIVNÍ NOVINY®
„Tvoření je radost a rozdávat radost nás baví“
Číslo: 1 Leden

Měsíčník nejen pro tvořivé duše …

Cena: zdarma

Kalendář kurzů
IDEA CREATIVE Beroun
Lapače snů – 26.2.2014 od 15:30
www.koralky-dekorace.cz
DAVONA
Kurz skládané minialbum – 15.2.2014 9-15h (ul.J.Zajíce 484/22, Praha 7)
Lektorka: Irena Vohlídková
www.davona.cz
NEMRAVKA
Žíhanky – 2.2.2014 9-13h (Vojkov u Prahy, Tehovec) – polymerové hmoty
Fenomém Scrapbookingu - 12.2.2014 17:30-20:20h (Ateliér K1, Praha 2)
Sameťáčky – 16.2.2014 9:30-13:30 (Vojkov u Prahy, Tehovec).
www.nemravka.cz
ŠKORPILOVÁ
Mezinárodní den klobouků 15.2.2014 – Výroba kloboučků, čapky, baretu, …
- 15.2.2014 10-16h (Ateliér Jeruzalémská 5, Praha 1)
www.skorpilova.cz

Začínáme …
Právě vychází první číslo
KREATIVNÍCH NOVIN. Naši
návštěvníci veletrhu KREATIVITAHOBBY si zvykli jej dostávat jako
seznam vystavovatelů ke vstupnému.
Proč ale nevydávat tyto noviny i
během celého roku, kdy se většina
z Vás chce dozvědět více o tvoření,
zajímavostech, novinkách, článcích
z kreativního světa atd.
Přivítejte tedy první číslo
elektronických Kreativních novin.
Věříme, že se budou stále rozšiřovat
a přinášet pro Vás inspiraci, nápady i
podněty pro další tvoření.

SCRAPYARD
Valentýnský workshop – 1.2.2014 9-11h a 6.2.2014 15:30-17:00 (Papírnictví Sokolovská 504/274, Praha 9)
www.scrapyard.cz

13.2.2014 vychází nové číslo Praktické ženy – nezapomeňte zaběhnout do trafiky.
*Pozor termíny kurzů se mohou měnit. Aktuální informace najdete vždy na stránkách kurzu.

První číslo je začátek a s každým
dalším číslem budeme obsáhlejší a
obsáhlejší. V příštím čísle přivítáme
rubriku „Ze světa…“, „Pro ty
nejmenší“, „Novinky“ a další.

Knížní novinky:
Skládaný patchwork – kniha zaměřená na konkrétní patchworkový styl – skládaný patchwork. Krok za krokem zde najdete 10
základních skládaných bloků a jejich využití.
Autorka: Andrea Votrubcová – vydáno v nakladatelství GRADA 17.5.2013. Doporučená cena: 299,-.

Trika od Aptáka - křest knihy proběhl právě na veletrhu KREATIVITA-HOBBY. Někteří z Vás byli jejím kmotrem. Nezapomněli jste
si ji koupit?
Autorka: Irena Slavíková – vydáno v nakladatelství GRADA 29.11.2013. Doporučená cena: 199,-.

Háčkování s korálky – rádi háčkujete, rádi korálkujete? Pak není nic jednoduššího, než tyto dvě činnosti spojit a vyrobit si
nádherné šperky.
Autorka: Radka Fleková – vydáno v nakladatelství CPRESS v roce 2013. Doporučená cena: 249,-.

Soutěž o volnou vstupenku na veletrh KREATIVITA-HOBBY
SOUTĚŽNÍ OTÁZKA: „CO JE TO HERDULE?“
Odpověď na soutěžní otázku zasílejte na email: noviny@kreativita-hobby, předmět: soutěž. Správné odpovědi můžete zasílat
do 14.2.2014. Výherce oznámíme v dalším vydání KREATIVNÍCH NOVIN.
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Co nás zaujalo ….

„Magická krabička“
Setkali jste se již s novinkou „Magická krabička“? Je to nový projekt, který nabízí tvoření až domů. Magická krabička je určena pro
děti od 3 do 8 let a samozřejmě pro jejich rodiče, kteří se do tvoření s dětmi zapojí.
Každá sada obsahuje materiál na malé a velké tvoření a pohádkovou knížku. Pohádkovou knížku si děti domalují a dotvoří dle své
fantazie. Výhodou sady je, že pomůcky nezbytné pro tvoření daného projektu jsou již v balíčku. Naleznete tedy v kompletu třeba
i tolik potřebné lepidlo a nůžky. Práce s materiálem nevyžaduje žádný zvláštní stupeň zručnosti. Je tedy ideální právě pro ty
nejmenší (uvádí se od 3 let věku).

Na měsíc únor je připravena „Růžová edice“, která
obsahuje materiál pro tvoření:
 Lampičky se dvěma stínítky
 Mozaikový rámeček
 Pohádkovou knížku – příběh neprozradíme

Úplně první edicí byla „Zelená“ a vyšla v prosinci 2013n a téma jak jinak než vánoční. Nakoukněte, jak vypadala.

Objednat můžete na www.magicka-krabicka.cz. Roční předplatné, zahrnující 6 edic, zakoupíte za 1.369,- nyní v akci. Každé
samotné balení stojí 249,-.
Co nám o svém projektu řekli manželé Vorlíčkovi, kteří jej probudili k životu? Krátký rozhovor o tom jak to začalo a pokračuje.
Jak a kdy vznikl projekt MAGICKÁ KRABIČKA?
Projekt Magická krabička (MK) vznikl jako potřeba aktivity pro naši starší dceru (4,5 roku). Dcerka si od malička ráda tvoří,
maluje, stříhá a velice hezky reaguje skoro na všechny výtvarné aktivity. Od malička vyrábíme spolu tématické dekorace a
výzdoby do bytu. Známí, kteří k nám chodili na návštěvu, naše výtvory obdivovali, ptali se nás, kde na nápady chodíme. Manžel
nemá výslovně tvoření jako hobby a tak, když jsem jim připravovala aktivity, bylo důležité nachystat i pomůcky a pár rád co s tím.
Ve školce sice vyrábí, malují a vystřihují, ale netvoří tolik kolik by si dcerka přála. Často chodila ze školky s větou: „Maminko, já
bych chtěla tvořit.“ Nejdříve jsme sháněli hotové sady, ale většinou jsem musela popadnout tavicí pistoli a něco dodělat a
přilepit. Výtvarné sešity, kde je neustálé nalep, spoj a vybarvi, malou přestalo rychle bavit. A to byl první krůček, aby manžel na
konci září 2013 přišel s myšlenkou výroby výtvarné aktivity pro děti. Během října jsem si nechala vše projít hlavou, sebrala
odvahu a šla do toho.
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Co od Magické krabičky mohou děti a jejich rodiče očekávat?
Základní myšlenkou je připravit tvoření pro děti a dospělé, a to tak, že s menšími dětmi rodiče přímo tvoří, na předškolní a mladší
školní mohou jen dohlížet. Děti si mají vyrobit něco, k čemu budou mít vztah, použijí to při svých hrách a mohou si s vlastnoručně
vyrobenými dekoracemi vyzdobit pokojíček. Cílem je dětem představit různé materiály, tak aby si je mohly osahat, a samy začít
vymýšlet, co by se s tím dalšího dalo vytvořit. Důraz klademe na procvičení jemné motoriky. Návod je ilustrován piktogramy a
doplněný vysvětlujícím textem. Krabička má obsahovat vše proto, aby už dospělý nemusel běhat po obchodech a shánět další
potřeby. Pokud si dítě přibalí krabičku k prarodičům nebo na nějakou pobytovou aktivitu, bude mít jistotu, že mu nic nebude
chybět.
Čím se inspirujete pro tvorbu jednotlivých edic?
Obsahově vycházím z potřeb vlastních dětí, synovců a neteří. Vybrala jsem velké tvoření, tvoření pro potěšení je menší výtvarná
aktivita a třetí aktivitou je výroba pohádkové knížky, respektive dotvoření její ilustrované části. Texty v růžové (únorové) edici
jsou již naše vlastní.
Jak velký je tým, který projekt Magická krabička tvoří?
Náš tým je poměrně malý. Já tvořím návrhy na jednotlivé aktivity, navrhuji materiály a výrobky. Manžel projektu vdechnul
internetovou podobu. Grafické zpracování má na starosti mladá nadějná grafička Bára, která vystupuje pod uměleckým jménem
Utifful, video bylo rovněž její práce . Hlavní kompletaci děláme zatím sami, stejně tak shánění materiálů a kontakt s dodavateli.
Do budoucna, pokud se projekt rozjede, máme domluvenou spolupráci s chráněnou dílnou.
Plánujete další rozšíření či doplnění Magické krabičky?
MK bude mít tři větve, kterými se bude ubírat. Vlastní MK, jež budeme vydávat přibližně co dva měsíce v současné době – velké
tvoření, tvoření pro potěšení a pohádková knížečka. Konkrétní sérii budeme nabízet vždy přibližně dva měsíce a pak ji z nabídky
stáhneme. Náš sortiment doplníme o stálou nabídku.
Druhou větví, kterou se zabývám, je vytvoření metodických výtvarných pomůcek pro mateřské školky.
Třetí větví bude nabídka pro hotely, penziony a cestovní kanceláře. Jedná se o MK, kde budou výtvarné aktivity, které si děti
mohou vytvořit a přivézt domů jako památku na dovolenou. Cílem není sedět místo dovolené na pokoji a něco si tam tvořit.
Jednalo by se o aktivitu pro případ špatného počasí, využití dlouhého večera, animačního programu nebo právě pro ty, kteří se
animačního programu nemohou nebo nechtějí účastnit. Návod bude v šesti jazycích (čeština, slovenština, polština, němčina,
angličtina a ruština) a celý projekt pro hotely by měl být hotový do konce ledna.
My se tedy těšíme, že v budoucnu se Vám o tom jak projekt pokračuje, budeme moci zmínit v jednom z dalších našich čísel.
Děkujeme Marii Vorlíčkové za vyčerpávající informace o Magické krabičce a Martinu Vorlíčkovi jako spoluautorovi projektu za
možnost vyzkoušet „Růžovou edici“. V příštím čísle Vám ukážeme, zda se povedlo vše jak má .
Držíme palce projektu, který je teprve na začátku, ale určitě na velmi dobrém začátku krásné věci.

Zdroj (text, fotografie): www.magicka-krabicka.cz v zastoupení M.Vorlíčkovou
Autorka: KA
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Project life
Už bylo nesčetněkrát řečeno, že Scrapbooking čítá tisíce a tisíce možností. A každý z nás si v něm najde to své, co mu sedí a co si
zamiluje.
Velkou novinkou ve světě Scrapbookingu je tvorba deníků a tzv. Project life. Je to další „scrapbookový šuplík“, který ukrývá
neuvěřitelné možnosti a otvírá další obzor nekonečnému „oceánu“ Scrapbookingu.
Jednoduše řečeno: "Project life je forma archivování vašich každodenních zážitků zachycených na fotografiích, popiscích,
heslech apod". Každý může tento styl pojmout, jak chce. A kdo stále tápe a neví, přiblížíme mu to názorně... (foto A, foto B)

B
A
Project life má mnoho podob. Lze ho tvořit jako denní, týdenní, měsíční či jen výletový, tématický, prázdninový apod.
Project life a jeho první kroky:
 Nejprve si rozmyslete, jak svůj Project life či deník pojmete (týdenní, denní apod.)
 Vyberte si formu deníku – vybírat můžete z velkých scrapbookových alb určených přímo pro Project life (do kterých se
vkládají plastové kapsy) nebo z různých typů a velikostí kartonových alb (do kterých si svůj deník budete lepit)
(foto C, Foto D)

C






D

Na internetu si stáhněte nějaký software pro úpravu fotek zdarma – Picasa, Pickmonkey, Photoscape atd.
Svůj foťák už nedávejte z ruky a noste ho pořád sebou . Nikdy nevíte, kdy bude příležitost vyfotit něco zajímavého,
veselého, vtipného, co prostě nutně musíte vyfotit. Fotky vám navíc pomůžou si připomenout, co se „stalo“.
Schovávejte si různé vstupenky, jízdenky, letáky, prospekty či cokoliv, co by se dalo do deníku zakomponovat.
Můžete si dělat zápisky. Budete to mít při tvorbě deníkových stránek jednodušší. Třeba vtipné „hlášky“ vašich dětí.
Člověk táááák rychle zapomíná. A pak máte alespoň kam nakouknout.

K tvorbě deníků a PL budete potřebovat různé materiály, některé z nich třeba najdete doma.
Krabička první PL pomoci
Je dobré mít krabičku, plechovku apod., ve které budete mít vždy po ruce nejdůležitější
pomůcky pro PL nejčastěji používané. Časem si najdete ty své, které pro vás budou
ideální.
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Zde malý výčet, co vše můžete v krabičce mít:
 Nůžky (doporučujeme nůžky Tima Holtze)
 Obyčejnou tužky
 Bílé a černé gelové pero (ideální pro psaní textů)
 Pravítko
 Oboustrannou lepící pásku
 3D pěnové čtverečky či pásku
 Lepidlo Glossy Accents (perfektní na lepení detailů)
 Razítka – vhodná pro PL (určitě využijete razítka abecedy)
 Černý inkoustový polštářek (doporučujeme Archival či StazOn)
 Akrylový bloček (pro razítkování)
 Datumovku
 Sady samolepící abecedy
 Různé druhy samolepek
 Pár ozdob – enamelové tečky, chipboardy, dekorační šňůrky apod.
 Washi pásky
 A samozřejmě spoustu journalových a snap kartiček
Krabičku si můžete vzít třeba k televizi nebo ven na zahradu a hned začít tvořit.
Fotky jsou základ...
Ano, fotky jsou opravdu základ, na kterých Project life / deník stojí. Můžete si je snadno upravit a poté je vyvolat. Lze pravidelně
docházet k samoobslužné fotomašince, kde si těch pár fotek snadno a rychle vyvoláte a odnesete domů. A můžete směle ve
svém PL pokračovat. Dá se také využívat různých slev od foto firem a posílat si je k nim na vyvolání. Tento způsob je trošku
zdlouhavější, a jestli nechcete mít velké prodlevy ve svém tvoření, vyvolávejte si fotky pravidelně. Další alternativou je také
koupě domácí tiskárny Canon Selphy určené přímo pro tisk fotek. Jestli máte doma kvalitní tiskárnu, která je vhodná pro tisk
fotografií, problém máte vyřešen.
A nyní se dostáváme k materiálům, bez kterých se váš PL neobejde a díky kterým bude prostě TOP .



Album (viz. foto C,D)
Plastové kapsy (v případě, že si vyberete album pro PL) – kapsy mají různé vnitřní poskládání



Journalové kartičky (v sadách či jako arch SB papíru, který si rozstříháte)



Sn@p a Smash kartičky různých druhů a velikostí vhodné pro vkládání do
plastových kapes



Border Strip papíry (bordury vhodné pro určité typy kapes)
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Washi pásky
Samolepící abecedy



Různé štítky a cedulky (jako samolepky)



Dekorace – enamelové tečky, samolepící kamínky a perličky, dekorační hřebíčky, dekorační šňůrky, dekorační kytičky –
prostě všechno možné, čím si svůj PL „vymazlíte“



Razítka vhodná pro PL



SB papíry se zajímavými vzory, které si upravíte dle potřebné velikosti = na kartičky

Materiálů vhodných pro tvorbu deníků a Project life je opravdu nepřeberné množství. Stačí prostě jen začít a už se „povezete“.
Tento kreativní deník je nejen pro mámy s dětmi, ale také pro všechny tvořivce, cestovatele, milovníky krásy a ty, kdož
chtějí touto formou zachytit čas a ukotvit ho když ne napořád ve své hlavě, tak alespoň ve svém albu.
Můžete také přijít na naše kurzy zaměřené na tvorbu těchto deníků a to 29.1. či 19.2. Více info na stránkách www.nemravka.cz
Přejeme pohodové tvoření!
Nemravka.cz
Začít můžete hned prvním kurzíkem …

Milý deníčku…….aneb jak snadno si vyrobit deník
Pojďte se s námi ponořit do tvorby vlastních deníků či Project life. My jsme se do této oblasti Scrapbookingu totálně zamilovali a vesele si
"frčíme" na Project life vlně.
Na kurzu Vám ukážeme, jakou formou si můžete vyrobit vlastní rodinný deník či tzv. Project life, ve kterém si snadno a rychle zachytíte Vaše
zážitky z různých výletů, akcí, rodinných oslav, ale také z každodenního života. Na kurzu si budete moci vybrat do čeho se pustíte - klasický
deník či přímo Project life. K dispozici bude všechen potřebný materiál. Budete moci nakouknout do našich vlastních deníků a načerpat tak
inspiraci pro vlastní tvorbu. Poradíme vám, jak začít, pokračovat, ale hlavně jak snadno propadnout této formě tvoření.
Na kurz si přineste nějaké fotografie (koláže či samostatné, které můžete dále stříhat), případně jiné drobnosti, které byste si do svého deníku
chtěli na kurzu zakomponovat. Vše lze dodat i později.
Termín: 29.1.2014 od 17:30 do 20:30
Místo: kurzovna Nemravky, K nemocnici 50, Tehovec – Vojkov
Cena kurzu: 450 kč
Registrace do kurzu na www. nemravka.cz

Termín: 19.2.2014 od 17:30 do 20:30
Místo: Ateliér K1, Moravská 48, Praha 2
Cena kurzu: 499 kč
Info k registraci do kurzu najdete na www. nemravka.cz

Připravila a napsala pro Vás Nemravka.cz
Text (bez úprav): Petra Nemravová
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Představujeme …

Koho jiného představit v návaznosti na předchozí článek než Nemravka.cz. Věříme, že s jejich projekty se budeme setkávat ve
Koho jiného představit v návaznosti na předchozí článek než Nemravku.cz. Věříme, že s jejich projekty se budeme setkávat ve
více číslech.
více číslech.
My osobně jsme se seznámili s Petrou Nemravovou před konání prvního ročníku veletrhu KREATIVITA-HOBBY v roce 2012.
My osobně jsme se seznámili s Petrou Nemravovou před konání prvního ročníku veletrhu KREATIVITA-HOBBY v roce 2012.
Již je to nějaký pátek, kdy ji učarovala polymerová hmota nebo pro Vás tolik známe FIMO. I pro ni byly začátky plné pokusů a
Již je to nějaký pátek, kdy ji učarovala polymerová hmota nebo pro Vás tolik známé FIMO. I pro ni byly začátky plné pokusů a
„patláníčka“. Díky své píli, chuti a hlavně nadšení z této hmoty, začala kouzlit stále více a více. Už to nebylo jen patláníčko, ale
„patláníčka“. Díky své píli, chuti a hlavně nadšení z této hmoty, začala kouzlit stále více a více. Už to nebylo jen patláníčko, ale
krásné tvořeníčko. Po čase FIMO naplnilo její život zcela a otevřela si obchod s prodejem materiálu a pomůcek
krásné „tvořeníčko“. Po čase FIMO naplnilo její život zcela a otevřela si obchod s prodejem materiálu a pomůcek.
(www.nemravka.cz).
První výlet za světovými umělci na sebe nenechal dlouho čekat – Donna Kato či Christine Dumont pro ni byly hvězdy ve svém
První výlet za světovými umělci na sebe nenechal dlouho čekat – Donna Kato či Christine Dumont pro ni byly hvězdy ve svém
oboru. Dnes jsou součástí jejich kurzů.
oboru. Dnes jsou součástí jejich kurzů.
Předávat své zkušenosti dál, učit novým věcem, zkoušet možné i nemožné s polymerovou hmotou je pro ni naplněním všeho co
Předávat své zkušenosti dál, učit novým věcem, zkoušet možné i nemožné s polymerou hmotou je pro ni naplněním všeho co jí
jí baví (samozřejmě největší láskou je rodina ). Její aktivity jsou opravdu široké – provozuje e-shop, pořádá kurzy, píše články
baví (samozřejmě největší láskou jsou děti a manžel ). Její aktivity jsou opravdu široké – provozuje e-shop, pořádá kurzy, píše
do novin a časopisů, napsala knihy o FIMO a naplno tvoří a věnuje se rodině.
články do novin a časopisů, napsala knihy o FIMO a naplno tvoří.
Pokud i Vy chcete začít objevovat polymerovou hmotu, začněte právě na stránkách www.nemravka.cz. Nejen, že nakoupíte vše
Pokud i Vy chcete začít objevovat polymerovou hmotu, začněte právě na stránkách www.nemravka.cz. Nejen, že nakoupíte vše
potřebné, ale seznámíte se s ní pomocí článků a recenzí ještě více.
potřebné, ale seznámíte se s ní pomocí článků a rezencí ještě více.
Pozor Nemravka.cz pro Vás má i krásnou nabídku pomůcek a kurzů pro scrapbooking. Více si můžete přečíst právě v článku
Pozor Nemravka.cz pro Vás má i krásnou nabídku pomůcek a kurzů pro scrapbooking. Více si můžete přečíst právě v článku
věnovaném Project life. I tým Nemravky propadl kouzlu scrapbookingu.
věnovaném Project life.
Vyzkoušejte úžasné kurzy, budete odcházet bohatší o nové dovednosti a poznatky, ale i nové známé. Více o kurzech na
Vyzkoušejte úžasné kurzy, budete odcházet bohatší o nové dovednosti a poznatky, ale i nové známé. Více o kurzech na stránkách
stránkách www.nemravka.cz.
www.nemravka.cz.
Mále upozornění: Jakmile nakouknete na tyto stránky, nehnete se na dlouhý čas – budete nejen prohlížet zboží, ale i číst
Mále upozornění: Jakmile nakouknete na tyto stránky, nehnete se na dlouhý čas – budete nejen prohlížet zboží, ale i číst
zajímavé články. Udělejte si tedy více času k nahlédnutí do ráje polymerové hmoty a scrapbookingu. Petra je důkazem, že
zajímavé články .
koníček se může stát vším.
My se těšíme na setkání s týmem NEMRAVKA.CZ v květnu na veletrhu KREATIVITA-HOBBY. Chystají se nejen demo ukázky pro
My se těšíme na setkání s týmem NEMRAVKA.CZ v květnu na veletrhu KREATIVITA-HOBBY. Chystají se nejen demo ukázky pro
fimo a scrapbooking, ale nově i semináře s workshopy, kde si vše vyzkoušíte a budete mít dostatek času pro získání nových
fimo a scrapbooking, ale nově i semináře s workshopem, kde si vše vyzkoušíte a budete mít dostatek času pro získání nových
zkušeností.
zkušeností.

Pozvánka

Text: KA
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Rady a nápady

Zdroj: Lee Annabel, Massy Hernandez a Janet Walsh (Pinterest.com)

Triky nejen pro tvoření
Odlakovač jako pomocník na slepené prsty: Asi každému z nás se
někdy stalo, že při lepení vteřinovým lepidlem si slepil i vlastní prsty.
Lze tomu předejít, když si před lepením natřete prsty odlakovačem
na nehty. Samozřejmě pokud se již stalo, použijte přímo na slepené
prstíky.

Ostré nůžky: Jednou za čas potřebují nůžky nabrousit, nemáte ale po
ruce žádný brusný papír? Pak stačí několikrát „střihnout“ do hrdla
skleněné lahve po celé délce nůžek.
Zní to neuvěřitelně, ale funguje to.
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Věděli jste, že …
Modelína Play-Doh byla původně
v roce 1930 používána pro čištění
tapet? Později ji použili při tvoření
děti ve škole jako modelovací hmotu
a od 50 let minulého století ji známe
jako modelínu.

Razítka Aladine Deco Stamp
byla původně určena pro
použití v interiéru. První, kdo je
použil, jako tisk na trička, byla
právě Irena Slavíková (Apták).

?
Obyčejnou tužkou se dá udělat
čára dlouhá více jak 50km. (Někdy
se uvádí až 60km). Bohužel kolik
z namalované čáry vygumuje guma
na ní, se nám zjistit nepodařilo.

V Lampangu (Thajsko) je
skupina slonů, která od r.
1997 věnuje malování.

Fimo je staré více jako 80 let. Ve 30
letech minulého století hmotu
použila Kruse Rehbinder (Německo)
na opravu panenek. Říkali ji Fifi,
možná právě proto Fimo.

Inzerce
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Něco z historie…
Pohádka z říše krajky… (1.díl)
Bylo nebylo - městečko Bruggy, i žila zde mladá a krásní dívka, Serena jí říkali. Celým srdcem milovala mladého Arnouta.
Nebylo ji dopřáno vzít si svého milovaného, protože musela stále sedět u kolovrátku a příst a příst, aby uživila své mladší
sourozence. Jednoho dne usnula žalem pod stromem. Tomu se krásné Sereny zželelo a uronil slzy nad jejím smutkem. Slza
dopadla na její zástěru, kde vytvořila krásný vzor. Sereně se vzor natolik líbil, že jej začala paličkovat (tak jak jí bylo
napovězeno ve spánku). Krásnou krajku koupil zámožný kupec a bohatě Serenu odměnil. A tak Serena paličkovala a
paličkovala. Její krajky byly tak oblíbené, že Serena stále více bohatla. Teď již nic nebránilo svatbě Sereny a Arnouta. A jak to
v pohádkách bývá, žili spolu šťastně až do smrti. A tak začala krajka vstupovat do života lidí.
Počátky krajky jsou až v dobách před naším letopočtem. První
zdobení uzly se objevuje od 11 století. Největší rozmach pak
zaznamenalo o 4 století déle v Itálii. Vzniku krajkářství jistě
přispěla i marnivá to žena Alžběta Kristýna Brunšvická. Pořídila
si šaty z bruselské krajky (hodnota šatů byla stejná jako dům
v tehdejší nejvyhlášenější bruselské čtvrti). Její dcera, známá
císařovna Marie Terezie, stejně jako matka milovala krásné
věci. Byla to právě ona, kdo v roce 1676 nechala zřídit první
krajkářskou školu v Praze. Technice paličkování zde učila
krajkářka z nizozemských Flander. Škola během 6 let údajně
vychovala 120 dívek v tvorbě bruselské krajky.
Právě bruselská krajka byla vždy známkou luxusu a bohatství.
Krajkou si své lůžko zdobil i Napoleon Bonaparte, krásné šaty
z krajky nosila Marie Antoinetta, tzv. okruží (tuhý límec
z krajky) si oblíbil císař Rudolf II. a stal se jeho propagátorem u
nás a mnoho dalších slavných panovníků.

Naší nejvýraznější osobou v tvorbě krajky je Emilie PaličkováMildeová (1892 – 1973). Roku 1925 byla oceněna cenou Grand
Prix, je držitelkou zlaté medaile na Světové výstavě v Paříži za
krajku. Známá je i její bohatá pedagogická činnost. Malá ukázka
její práce pod názvem Snění (život ženy) pochází z roku 192 (viz
obrázek níže).

První paličkovací stroj se objevil v roce 1872. Cena krajky tím
značně klesá a začíná zdobit i běžné textilie. Cena ručně
zhotovené krajky však zůstává ceněným dílem.
V roce 1879 ve Vídni vzniká Císařsko-královský centrální školský
ústav (součástí byly i krajkářské školy Čech a Moravy). Až
zánikem Rakouska-Uherska v roce 1918 se vrací na Státní ústav
školský pro domácký průmysl v Praze. Dnes se stále tomuto
umění věnují v ateliéru krajkářských technik na Vyšší odborné
Pár zajímavostí z oblasti krajky:
škole textilních řemesel a Střední umělecké škole textilních
Věděli jste, že v Anglii bylo vydáno nařízení zakazující pohřbívat
řemesel v Praze.
nebožtíky s množstvím krajek. Co bylo důvodem? Šlechta si
krajky natolik oblíbila, až se z toho stala sběratelská posedlost,
V Čechách se krajkářství rozvinulo již v 16 století a své sídlo má
která pak vedla k tomu, že žádný kousek nesměl být
hlavně na Valašsku a v Krušnohoří. Odtud i některé názvy
nedosažitelný.
spojené s paličkováním.
Nejstarší krajka, kterou můžete vidět v Čechách, pochází z roku
Z doby novější jsou velmi známé vamberská krajka. Velkého
1600 a prohlednout si ji můžete v Muzeu krajky v Prachaticích.
úspěchu dosáhla na výstavě EXPO 58 v Bruselu a stejně tak
Je zde i krajka vyrobená pomocí 900 paliček.
zaznamenala úspěch o pár let později na EXPO 67 v Montrealu.
Mezi ty nejdražší krajky patří Alencon (šitá krajka z lněné příze).
Prezentoval ji podnik Vamberská krajka Vamberk (VKV). Dnes,
Šaty z alenconu prodané v roce 1867, se tehdy prodaly za cenu
se můžete projít historií krajky, právě v Muzeu krajky Vamberk.
17.000 $ (cena odpovídala cca 23kg zlata). Na šatech pracovalo
Neváhejte si tedy udělat výlet za krajkou.
40 žen po dobu 7 let.
………
V příštím díle nahlédneme do podob technik krajky a představíme si, kam za ní dnes můžeme vyrazit v Čechách a na Moravě.
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Kouzla handmade

STEAMPUNK
Slovo, které pro některé z Vás je zcela neznámým a možná ve Vás probouzí tajemno a záhadu. Nebudete
daleko od pravdy. Slovní spojení steam (pára) a punk (význam slova punk ani nemusíme vysvětlovat) je
samo o sobě spojení tajemné. Svůj počátek má v 80 letech 20 století jako podžánr fantasy a sci-fi. Pro nás je
asi tím největším představitelem Julius Verne a jeho milované „vernerovky“, hlavně tedy kniha Vynález
zkázy.
U nás byl průkopníkem Karel Zeman (režisér, animátor, loutkář a výtvarník). Zajděte se podívat na velmi
vydařenou výstavu do Muzea Karla Zemana na Praze 1. Doporučujeme a určitě se i v některém z vydání o
něm zmíníme.
Dnes se steampunk stále více promítá i do módy a to hlavně v podobě netradičných doplňků.
Jednou z takových netradičních šperkařek je i Jana Nyergesová z Plzně. Ze starých nefunkčních hodinek či
rozbitého budíku Vám vytvoří třeba krásné naušnice či náhrdelník. Začínala, jako snad všechny šperkařky
amatérky, výrobou korálkových šperků. Ale i zde nastal posun a hlavně chuť naučit se novým věcem a jít o
krok dál. Možná její tvorbu znáte pod značkou ŤikŤakJinak.
Když objevila na zahraničních serverech první výrobky z hodinek a ozubených koleček, bylo rozhodnuto o
dalším koníčku. Vždyť tento styl má tak blízko k jejím oblíbeným knihám – svět bez hranic a plný možností.
Není nic úžasnějšího než ze starého dělat nové. Staré ciferníčky, které mají bohatou minulost, začnou tvořit
svůj další příběh. Někdy veselý, jindy smutný, ale vždy poutavě krásný.
Materiál pro tuto tvorbu ovšem vždy sháníte po bazarech, na půdách, ve šrotu a někdy i tady už začnete
vymýšlet příběh pro ten daný šperk.
Ceny výrobků se pohybují od 200Kč. Určitě velmi originální a jedinečný dárek třeba k blížícímu se
Valentýnu. Její tvorbu si můžete prohlédnout a zakoupit na www.fler.cz/tiktakjinak.
Právě nyní probíhá výstava tvorby Jany Nyergesové v ateliéru Bery Designer v Plzni. Na přehlídku šperků se
můžete přijet podívat až do konce února 2014. Neváhejte a jděte objevit svět steampunk ve špercích.
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Nenechte si ujít ….
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