KREATIVNÍ NOVINY®
„Tvoření je radost a rozdávat radost nás baví“
Číslo: 9 Září

Měsíčník nejen pro tvořivé duše …

Kurzy na září/říjen 2014
OPTYS Brno
Kurz – plstění ptáčci: vyrobíte si originální brož.
Kdy? 18.9. od 16h. Kde? Hybešova 28, Brno. Cena: 250,Podzimní tvoření z plsti – předváděcí akce na téma co vše lze z plsti vytvořit - můžete navštívit
23.9. na téže adrese. Vstup zdarma.
NEMRAVKA.CZ
Scrapbookový kalendář: Vyrobte si scrapbookový kalendář plný fotek z dovolené nebo i z prvního
školního dne.
Kdy? 23.9. 16:00-20:00. Kde? Kurzovna Nemravka.cz, Tehovec – Vojkov u Prahy. Cena: 480,TWINT - Aladine
Textilní workshop Ireny Slavíkové – KRAJKY A MOTÝLI: Irena Apták Slavíková a její úžasné techniky
malování a práce s razítky.
Kdy? 27.9. a 28.9. od 9:30-13:00 a 13:30-17:00. Kde? Hvožďanská 3, Praha 4 - Chodov. Cena: 560,ARTVIVE
Kurz malování – každý z nás umí malovat, jen zjistit jak na to. Máte příležitost.
Kdy? 20.9. a 21.9. Kde? Semily. Cena: 3.200,- Přihlásit na kurz se můžete na www.artvive.cz
Právě vychází:

1.9.2014 Korálki – najdete zde i slevové kupónky na KREATIVITA-HOBBY v Brně i v Praze
11.9.2014 Praktická žena
Říjen 2014 - DEKOR

Cena: zdarma

Slovo šéfredaktora
…
Už se nám blíží podzim a s ním i
první podzimní tvoření a i první
výstava KREATIVITA-HOBBY
v Brně.
V zářijovém čísle najdete i
představení části vystavovatelů a
každý z nich si pro Vás připravil
nějaké to podzimní tvoření.
Zároveň jsme pro Vás připravili
první soutěž o volné vstupenky
na výstavu KREATIVITA-HOBBY
v Brně.
A co jsme připravili k podzimním
veletrhům celkově? První ATC
výměnu KREATIVITA-HOBBY.
Půjdete do toho s námi?

Knížní novinky:
Tvoření s papírovými výřezy 1, OPTYS Kreativ – Vyzkoušejte 19 návodů na tvoření s papírovými
výřezy. Vyrobit si můžete přáníčko, obálky, deníčky či jiné papírové radosti.
Vydáno: OPTYS (inSPIRACE), cena: 75,-, 32 stran.
Vánoční ozdoby z drátků a korálků – Vyrobte si vánoční ozdoby za pomoci korálků a drátků – hvězdičky, odrátkované
koule, zvonky, vločky. Opět si tak připomenete čas našich babiček.
Autorka: Ivona Šuchmannová, vydáno v nakl. Grada jako dotisk od 29.9.2014, cena: 139,-, 48 stran.
Hravá škola hádání – a něco pro Vaše malé zvídálky a jejich rodiče, prarodiče a učitele. Veršované říkanky, hádanky a
doplňovačky, které procvičí ty nejmenší.
Autoři: Zuzana Pospíšilová, Drahomír Trsťon, vydáno v nakladatelství Grada v září 2014, cena: 199,-, 64 stran.

KREATIVITA-HOBBY v Brně …

Již se nám to krátí a za pár dní se uvidíme poprvé v Brně. Mnozí z Vás nás zahrnuli dotazy,
zda bude Brno jedinou výstavou a zda se uvidíme ještě i v Praze. Úvodem tedy odpovíme:
„Věříme, že se nepotkáváme naposledy, že Váš zájem o tvoření v Brně poroste a my se
budeme těšit na setkání i na jaře 2015 ve městě Brno a ano budeme se i nadále vídat
v Praze (před Vánoci znovu).“
Velmi nás těší zájem ze strany návštěvníků a vystavovatelů. Nabídka bude pro místní i pro
přespolní velmi zajímavá. Někteří vystavovatelé Vám v Praze chybí, ale najdete je zase
v Brně. Obě akce nespojujeme a nenabízíme to samé, každá z nich je jiná jak složením, tak
místem a velikostí, přesto jde stále o to samé a to o tvoření.
Ale teď už více k výstavě v Brně. Opět nakoupíte materiály a pomůcky, výtvarné a kreativní
potřeby a zároveň nebudou chybět ani hotové handmade výrobky. Čekají Vás workshopy a
dílničky.Vyřádí se tedy jak ti nejmenší, tak i velcí.
A protože popis jednotlivých vystavovatelů ne vždy udělá jasnou představu o tom, co vše Vás tam může
čekat, rozhodli jsme se tentokrát doplnit a představit některé vystavovatele i fotečkou.

Soutěž o volnou vstupenku na výstavu KREATIVITA-HOBBY v Brně
Napište nám, z jakého materiálu nejraději na podzim tvoříte. Máte raději listí, kaštany či jablíčka? Rádi bychom
znali, které nápady byste rádi na podzim na facebooku našli.
Své zprávy zasílejte na email: noviny@kreativita-hobby.cz, předmět: soutěž.
Vybereme 3 z Vás, kteří od nás získají volnou vstupenku na výstavu KREATIVITA-HOBBY v Brně. O jejich výhře je
informujeme emailem.

ROOYA
Na žádné naší výstavě dosud nechyběla, a ani v Brně tomu nebude jinak, Šárka
Rooya Jiřičná a obchůdek Rooya.
I tentokrát Vám ukáže jak jednoduše kouzlit s korálky, představí úžasné vinuté perle,
nápady a triky pro korálkování.
Pokud ještě nemáte nový časopis Korálki, kde zároveň najdete slevu na vstupné na
naše obě podzimní akce, tak neváhejte ještě zakoupit.
Více najdete na www.rooya.cz

LAMPGLAS
Náš také již tradiční vystavovatel, který představuje krásné skleněné korálky.
Připravili pro Vás i skleněný workshop.
Více na www.lampglas.cz

BD-TOVA
S vatovými skládačkami se u nás také setkáváte s každou výstavou a tak
samozřejmě nebude BD-TOVA chybět a s ní nejnovější skládačky pro Vaše děti.
BD-TOVA nabízí zajímavé sety skládaček i pro tvoření dětí v mateřské či
základní škole. Cenová dostupnost těchto skládaček je natolik výhodná, že Vás
osloví i cenou. A máme vyzkoušené, že děti si toto tvoření užívají.
Více o programu pro školy a objednávky na www.bd-tova.cz

BAMBULKY ELPOPO
Rádi pletete či háčkujete? Pak se můžete těšit na holky od Bambulek. Jako vždy
milé, usměvavé, tvořivé a nápadité. I do Brna přivezou některé ze svých
háčkovaných či pletených kamarádů a zajímavé výrobky, které se budete chtít
naučit také vyrábět. A hlavně spoustu přízí a to nejen bambulkových.
Zakoupíte i pověstné špagety, které jste si oblíbili na našich pražských akcích.
Více o Bambulkách na www.bambulky.elpopo.cz

KORÁLKY-KOMPONENTY
Širokou nabídku korálků všech velikostí a materiálů, komponenty a
samozřejmě workshop nabízí KorálkyKomponenty.
Více o nabídce najdete na www.koralkykomponenty.cz

FOR ART
Plotry Silhouette pro Vaše tvoření nejen na scrapbooking, ale i textilní
výrobky. A nově i plotry Brother nabízí For Art.
Mezi novinky patří i 3D Doodler – tvoření bez hranic.
Více na www.forart.cz

HURÁ PAPÍR
Jak samotný název napovídá, těšit se můžete na papír a papírové tvoření – tedy scrapbooking.
To bude zase nakupováníčko .
Více o úžasných „věcičkách“ pro scrapbooking najdete na
www.hurapapir.cz

MS-GOMA
Moosgummi neboli pěnovka, kterou jste si oblíbili již v Praze, se představí i
v Brně. Tvoření z ní je naprosto úžasné. Vyrobíte nejen úžasné postavičky,
kabelku či obal na knihu, ale i základ pro razítka. Možnosti na zpracování
této hmoty jsou nekonečné, stačí se s ní jen více seznámit. A právě nyní
budete mít možnost.
Více na www.msgoma.cz

POSTARÁME SE
Tak zde Vám určitě napoví fotečka. Čeká Vás ráj knoflíků a stuh všech
velikostí a barev. Odnesete si zásobu na další měsíc.
Vždyť nápadů na tvoření z knoflíků je tolik.
Ale to není vše, v nabídce je i spousta kovové galanterie, šicí jehly, nitě,
paspulky, popruhy, zipy, výztuhy, atd.
Více na www.postaramese.cz

SAI CZECH COTTON
Ke galanterii patří i látky a jak jinak než ty krásné české látky, které jste si tolik
zamilovali.
Svojí barevnou nabídku krásných vzorů od kostky až po kytičku představí i
v Brně České látky.
Vzory těchto látek jsou originál české .

BIODEKORACE
Kdo by neznal krásné kytičky z lýka či stuhy. Vyzkoušet je budete moci i
poprvé na KREATIVITA-HOBBY.
Papírová lýka můžete využít i na podzimní aranžování či další tvoření.
Více na www.biodekorace.cz

KRATOCHVILNÉ VYSTŘIHOVÁNKY
Manželé Vránovi přivezou své krásné vystřihovánky. Potřebovat budete jen
nůžky a trpělivost.
Podívejte se, z čeho budete moci vybírat na www.vranovi.cz

SCRAPYARD
Pojďte si zase užít jeden z krásných scrapbookových workshopů, které pro Vás
připravili všichni ze Scrapyardu. Na jaře jsme se naučili tzv. „Toaletníčky“, co to bude
nyní?
Materiál, pomůcky a doplňky samozřejmě nebudou chybět.
Více na www.scrapyard.cz

KOŠÍKÁŘSTVÍ – Světlana Řezanková
Určitě se těšíte na tvoření z pedigu – přírodního materiálu
barveného i nebarveného. Nakoupíte materiály, pomůcky a hlavně
si vyzkoušíte jak na to.
Pedig Vás bude bavit, takže neváhejte a přijďte vyzkoušet.
Více na www.kosikarstvi-eshop.cz

ARTVIVE
„Každý může být malířem“ – jak jsme Vám již napověděli, v Brně
nebude chybět ani malování pomocí štětce. Zdá se Vám, že je to
těžké, že nemáte nadání? Pak se nenechte zmást, metodou dle Boba
Rosse zvládnete i vy krásně malovat.
Více najdete na www.artvive.cz

VESELÁ RAZÍTKA
S Blankou Zemanovou budeme razítkovat. Takové veselé razítko si můžete nechat i vyrobit – tzv. razítko na
přání. Zajímavou nabídku ocení i školy a školky.
Více na www.veselarazitka.cz

Představili jsme Vám jenom část našich vystavovatelů, některé si necháme jako překvapení. Čeká Vás ale
také malování pískem, malování na trička, tvoření z hmot, komponenty Swarovski, handmade a mnoho
dalšího. Těšíme se na Vás poprvé v Brně v Dělnickém domě Židenice již 3.-5.října 2014.

Zamlsejte si …

A co si takhle dát po letních „grilovačkách“ něco lehčího?
My jsme vyzkoušeli jogurt dělaný doma.
Je to velice jednoduché, vyzkoušejte také. Inspiraci jsme
si vzali od L.Hrušky.

Co budete potřebovat:
1l plnotučného mléka
Bílý jogurt s živými kulturami

Postup:
Mléko dáme vařit a těsně před bodem varu (poznáme, že začíná lehce pobublávat) stáhneme a necháme
vychladnout cca na 40°C, tak abychom v něm udrželi prsty.
Jakmile mléko vychladne, sundáme škraloup, který se nám na svařeném mléce vytvořil, a vmícháme bílý
jogurt.
Nakonec vlijeme do skleniček a necháme 8h odstát ve stále teplotě, nejlépe skleničky „šupneme do
kanafasu“. Po 8 hodinách dáme vychladnout do chladničky.

No a druhý den Vás již čeká „boží“ snídaně. Jogurt je
opravdu výborný a hustý. Přidat můžete müsli a med
či čerstvé ovoce. My jsme vyzkoušeli s domácí
jahodovou marmeládou. Marmeládu budete moci
zakoupit a vyzkoušet i na veletrhu KREATIVITAHOBBY – je vyrobena z čerstvého ovoce.
Přejeme Vám dobrou chuť. Jogurt jsme ohodnotili
jedním slovem „Božíííííí“.
Příště chceme vyzkoušet domácí Lučinu .

Podzimní mlsání
A přidáváme ještě jedno podzimní mlsání pro zhýčkané
jazýčky – jablíčka v karamelovém župánku.

Tipy a triky …
Ovoce, které sklízíte ze zahrádky, omývejte vždy až před konzumací. Nejlépe nechte i stopku.
Déle Vám vydrží uskladněná.
Čerstvá pažitka na celý týden. Čerstvě svázanou pažitku opláchněte a zabalte do alobalu, pak můžete dát do
chladničky, vydrží čerstvá až 5 dní.
Cibuli skladujte nejlépe zavěšenou. Použijte staré silonové punčochy, nacházejte do ní cibuli. Mezi
jednotlivými cibulemi udělejte uzlíky a zavěste na chladné místo. Pak stačí jen odstřihnout ten daný počet
cibule, který potřebujete.

Brzo se nám stmívá a v tomto období nás již trápí unavené oči. Vlhké pytlíky heřmánkového čaje (mohou být
i použité) dejte vychladit do ledničky. Poté přiložte na unavené oči. Po 15min se budou cítit mnohem lépe.
Pokud pracujete u počítače, alespoň jednou za 14dní byste měli tip vyzkoušet a nechat oči odpočinout.

Víte, že brambory pomohou léčit i záda, když nás chytne tzv.“houser“? Cca 5kg brambor uvařte do měkka,
rozmačkejte a naplňte si jim obal polštářku. Dejte na záda, zalezte si pod deku a odpočívejte, dokud
nevychladnou.
Skončilo nám léto, kdy jsme si užívali večerních posezení, opékání špekáčků či grilování masa. Naše trávení
tak dostalo řádně zabrat. Výborným pomocníkem nám bude čaj z fenyklu. Na jeden hrnek stačí půl lžička
fenyklových semen. Pijte po doušcích a neužívejte déle než 2 týdny.
Stejně tak máte problém s pálením žáhy? Pak přichází na řadu mrkev, má totiž zklidňující účinky a tlumí
žaludeční šťávy. Najemno nastrouhejte a snězte.
Nemůžete v noci zabrat? Častý problém každého z nás. Pak si udělejte kytičku ze sušené levandule, dejte si ji
k posteli. Před spaním si pak snítky jemně promněte mezi prsty, vůně levandule se rozvine a ukolébá vás
k spánku.
Používáte nahřívací lahev? Pak ji jednoduše udržíte déle teplou, když vodu v ní osolíte. Sůl drží teplo.

Začíná nám období sychravého počasí a to občas přináší i angínu či chřipku. Nejlépe se vyléčíme čajem
s citronem a cibulovým čajem (do 0,5l vřící vody vhodíme 2 neoloupané cibule, pouze naříznete u natě a
vaříte 15min). Podáváme horké a s citronem a medem.
Bolí Vás koleno? Pak si udělejte zábal ze syrových horkých fazolí.

A co jsme vyzkoušeli nedávno? Potrápily nás nastydlé dutiny a tak jsme vyzkoušeli starý babský recept.
Uvařili jsme si brambory a měkké je rozmačkali. Rozmačkané brambory dali na složený pruh kapesníku a dali
na čelo. Teplé brambory krásně uvolní rýmu. Nejlépe si dejte kapesník na ručník, který si budete moci
ovázat okolo čela, a déle se tak udrží teplo.

Představujeme …
NA SKOK DO BUDOUCNOSTI …
Nyní Vás zavedeme na skok do světa 3D high-tech technologií. Je to až těžko uvěřitelné, ale stačí pouhé
3min, kdy Vás naskenují za pomocí skenovacího přístroje a pak již čekáte na výrobu své vlastní osoby
přenesené do figurky. Zdá se Vám to neskutečné? Dnes je to již možné a dostupné i Vám.
Velikosti figurek se pohybují od 9cm do 35cm. Cena takové jedné figurky
není levnou záležitostí, ale jedinečnost je zaručena.
Tato technologie nabízí a otevírá stále nové možnosti.
Neslouží totiž jen jako kreativní zábava, ale své uplatnění nachází i
v medicíně a proto tento kreativní krok dostává jedničku i od nás.
Pokud se tedy chcete blíže seznámit a udělat malý skok do budoucnosti
s námi, přijďte nás navštívit na KREATIVITU-HOBBY do Prahy
ve dnech 28.-30.listopadu 2014 a zažijte na vlastní kůži.
Tento zázrak 3D Figurky Vám představí firma Hafferest-Praha s.r.o..
Chcete se zatím dozvědět více, než osobně vyzkoušíte?
Pak navštivte www.3d-figures.eu

KREATIVITA-HOBBY v Praze …

Pojďte do toho s námi …
ATC
Pojďte s námi udělat první výměnu ATC KREATIVITA-HOBBY. V červencovém čísle jsme Vám
představili a blíže Vás seznámili s pojmem ATC. Jak jsme si užili naší první výměnu a co jsme tvořili.
ATC výměna ale přináší hlavně úžasný pocit a proto v rámci veletrhu KREATIVITA-HOBBY vyhlašujeme
výměnu ATC. Všechny kartičky poté vystavíme na podzimním veletrhu KREATIVITA-HOBBY v Praze.
Pojďme si tedy zopakovat, co náš čeká.
Nejprve, co to ATC je. ATC neboli Art Trade Cards jsou kartičky o rozměrech 6,4 x 8,9 cm. Většinou se
používá silnější papír a dekoruje se. Samotnému tvoření takové kartičky předchází vyhlášení tzv. swapu
(výměny). Vyhlašovatel zadá téma a čas do kdy je možné se k výměně přihlásit. Poté, když je znám počet
účastníků, se určí, kolik kartiček se bude vyrábět např. 10 (10 účastníků) a vyhlašovatel obešle s touto
informací všechny účastníky, zároveň jim určí i datum kdy mají být kartičky odeslány vyhlašovateli.
Teď přicházíte na řadu Vy jako účastníci. Úkolem je dekorovat kartičku jakoukoliv technikou, ale vždy
v rámci tématu. Každá z kartiček si nese jméno tvořitele, datum, téma a pořadové číslo např. 1/10, 2/10,
…10/10 (to aby bylo známo, kolik kartiček je v oběhu a kolikátá je to kartička).
ATC kartičky se ukládají do eurosložek o velikosti A4 – umístíte zde do kapsiček 9 ATC kartiček (proto ty
přesné rozměry). Vždy musíte nést v patrnosti, že pokud děláte mnoho plastických dekorů, nemusí se do
kapsičky vejít, ale pak si je můžete uchovávat jako my v malované truhličce.
Jakmile máte hotovo, odešlete ATC vyhlašovateli a pak už se jen těšíte, až Vám dorazí obálka s kartičkami
ostatních tvůrců. A ten pocit, když obálka dorazí a vy se začnete probírat kartičkami, je úžasný. Vždy je to
takový malý dárek. Nejvíce se cení jedinečnost toho daného tvůrce.
Tak to trochu pro zopakování. Nás teď bude zajímat téma a termín, do kdy je možné se přihlásit a do kdy je
nutné kartičky odeslat. Vyhlašovatelem je veletrh KREATIVITA-HOBBY.
Téma ATC výměny (tzv. swapu) je SEN – je jen na Vás jak téma zpracujete, zda přenese své splněné sny či
ty zatím nenaplněné.
Datum k přihlášení: do 10.10.2014. Přihlásit se můžete zasláním emailu na info@kreativita-hobby.cz ,
předmět emailu: ATC nebo zasláním soukromé zprávy přes facebook společně s Vaším emailem.
Termín odeslání hotové ATC: do 14.11.2014
Všechny kartičky si společně prohlédneme v rámci výstavy
na veletrhu KREATIVITA-HOBBY v Praze v termínu
28.-30.11.2014. Všechny kartičky pak získají majitele do
5.12.2014 – tedy přinese Vám je Mikuláš.
Půjdete do toho s námi?

Pozvánka …

Srdečně Vás zveme na akci, které jsme
partnerem již druhým rokem.

Říjnové číslo už se ohlédne za KREATIVITOU-HOBBY v Brně.
KREATIVNÍ NOVINY (Měsíčník pro tvořivé duše …) * Ročník I. * Číslo 9. * Měsíčník * Datum vydání: 15.9.2014
Šéfredaktorka novin: Kamila Anýžová, zástupce šéfredaktora: Radek Ungr.
Kreativní noviny jsou vydány pouze v elektronické podobě. MK ČR E 21525.
Adresa redakce: Kreativní noviny, Kvaň 156, 267 63 Zaječov, E-mail: noviny@kreativita-hobby.cz, www.kreativita-hobby.cz
Inzerci přijímá: Kamila Anýžová, Kvaň 156. 267 63 Zaječov, email: kamila.anyzova@kreativita-hobby.cz
Vydavatel: Kamila Anýžová, Kvaň 156, 267 63 Zaječov, IČ 87862328, DIČ CZ8351280619
Vychází pouze v elektronické podobě zdarma. Bez vědomí a souhlasu redakce nelze dále rozšiřovat publikované materiály.
Zasláním materiálů do redakce souhlasíte s jejich zveřejněním. Zaslané fotografie, rukopisy, kresby a jiné podklady vracíme pouze na vyžádání.

KREATIVNÍ
NOVINY:
Další číslo
vychází
13.10.2014

