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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číslo: 4  Duben                     Měsíčník nejen pro tvořivé duše …     Cena: zdarma 

Slovo šéfredaktora … 
 

 

Naše dubnové „Velikonoční“ číslo 

přinese více nápadů na tvoření.  

Návody staré i nové, ale stále tolik 

oblíbené Vás určitě potěší. 

 

Velikonoce tentokrát připadají na 

21.dubna a protože jsou to i svátky 

mazanců a pečeného beránka. 

Připravili jsme pro Vás nejen námi 

vyzkoušený recept na beránka, ale i 

20+1 tip do kuchyně. 

Ten mazancový recept, je náš 

tajný. 

 

Užijte si krásné Velikonoce, těšte 

se, bavte se, jezte a smějte se.  

Prostě si to užívejte. 

 

 

 

 

Kalendář kurzů  
ANAGRAM 

Dárek ke dni maminek – 29.4.2014 od 16h v knihovně Karviná. 

www.anagramsro.cz 

 

NEMRAVKA 

Textury – workshop pro velkoobchodní zákazníky. 

24.4.2014 od 10:30-13:30h  v kurzovně Nemravky.cz, Tehovec – Vojkov u Prahy. 

www.nemravka.cz 

 

SCRAPYARD 

Kartonové minialbum – 26.4.2014 od 9h do 13h v papírnictví Sokolovská 504/274 na Praze 9. 

Přihlásit se můžete na shop@scrapyard.cz. Více info o kurzech na www.scrapyard.cz. 

 

ALADINE – TWINT 

Textilní revoluce s Aptákem – workshop s Irenou Slavíkovou. Ve dnech 26.4. a 27.4. probíhají dva workshopy. 

Více informací na http://www.aladine.cz/workshopy-a-kurzy-1/ 

 

MAGICKÁ KRABIČKA 

Právě je v prodeji „Modrá edice“ na téma Velikonoční tvoření pro Vaše děti. Objednávat můžete na 

www.magicka-krabicka.cz 
 

Praktická žena – vyšla 10.4.2014 

!  KORÁLKI -  vychází 5.5.2014 – najdete zde i slevový kupón na 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, jak se u Vás letos malovala velikonoční vajíčka. Pozor velikosti fotografií do 1MB. 

   Fotky zasílejte na email: noviny@kreativita-hobby.cz, předmět: soutěž. Správné odpovědi můžete zasílat do 30.4.2014.  

   Výherce oznámíme v pátém vydání KREATIVNÍCH NOVIN.  

Vítězi březnové soutěže na téma pranostiky se stává: Drahuše Oplová a Romana Netoličková. Vítězky od nás obdrží informační email. 

Gratulujeme. 

 

Knížní novinky: 
 

Pletení košíku 2 z papírových pramenů – Autorka navazuje na úspěšnou publikaci s návody na pedigové tvoření. V knize 

představí dalších 37 návodů a nápadů spojené nejen s netradičním materiálem, ale i technikou. 

Autorka: Monika Králíková - vydáno v nakladatelství Grada v roce 2013. Doporučená cena: 254,-  . 

 

Zvířátka levou zadní  - Návody na rychlou výrobu zvířátek pletením, šitím, filcováním či z ponožek a starých rukavic. Kniha je 

určena pro děti od 6 let a bavit bude i dospělé.  

Autorka: Jana Bullová – vydáno v nakladatelství KOSMAS v roce 2014. Doporučená cena: 239,-. 

 

Výtvarné nápady po celý rok – Tvořivá inspirace pro děti od 4 do 12 let, pomůcka pro rodiče a učitele. 

Autorka: Monika Králíková – vydáno v nakladatelství C-PRESS v roce 2014. Doporučená cena:299,-. 

mailto:shop@scrapyard.cz
http://www.aladine.cz/workshopy-a-kurzy-1/
http://www.magicka-krabicka.cz/


 

Velikonoční řádění … 
 

Než vyrazíme hodovat, ať už jako velcí či doprovod těch malých, musíme mít pořádnou pomlázku a naučit se 

říkanku či básničku pro paní domácí. Jinak si nevykoledujeme tu nejkrásnější a nejstarší ozdobu Velikonoc – 

malované vajíčko. 

 

Všem koledníkům se tedy bude hodit návod na pomlázku. Potřebovat budete 8 vrbových proutků, proutky svážete 

k sobě a pak již můžete začít plést. Důležitý je pro Vás krok d a e. Neustále jej opakujte. Pomlázku jako začátečník 

zvládnete do 30min, počítejte s tím, že začátky jsou vždy „boj“ . 

 

Pokud si proutky den předem namočíte do vody, nebudou se lámat. Zapletený konec svažte opět provázkem a 

ozdobte pořádnou stuhou. 

 

 
 

Jakmile je hotová pomlázka, stačí se doučit či oprášit říkanky a můžete vyrazit. Ještě tedy pár kolednických. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

                                                                                            

Co nás zaujalo … 
 

Hody, hody, doprovody, dejte vejce 

malovaný, 

nedáte-li malovaný, dejte aspoň bílý, 

slepička vám snese jiný, 

za kamny v koutku, 

na vrbovém proutku, 

proutek se ohýbá, 

vajíčko kolíbá, 

proutek se zláme, 

slepička z něj spadne. 

Vajíčko se odkoulí 

do strejčkovy stodoly, 

vajíčko křáp, slepička kdák, 

paní mámo, máte mi ho dát! 

 

Zas skřivánek zpívá 

a svítí sluníčko, 

dojdi k nám, Janíčku, 

pro pěkné vajíčko. 

Hody, hody, doprovody, 

dejte medu, žádné 

vody, 

nechci vody, dejte 

medu, 

jinak od vás neodejdu. 

A nakonec, tetičko, 

dejte pěkný vajíčko. 

 

 

Já jsem malý koledníček, 

přišel jsem si pro trojníček, 

trojníček mi dejte, 

nic se mi nesmějte. 

 

 
Dědečku, dědečku, koleda, 

dejte oříšek nebo dva. 

Nedáte-li oříšek, 

provrtáme kožíšek. 

Dědečku, dědečku, koleda. 

Hody, hody, doprovody, 

vajíčko mi dejte. 

Na tvářičce sladký úsměv, 

pro nás chlapce mějte! 

 



 

Cena kurzu: 480 kč 

 

 

 

 

 

 

Staré dveře, žebřík, truhla i dřevěné bedýnky? Vždy je lze ještě využít do interiéru.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyšíváme … 
 

Ze starého nové …. 
 

Zdroj: Pinterest.com 



 

 

 

Razítko sem, razítko tam a hned si přáníčko udělám … 

 
Tentokrát si představíme, pomocí návodu, našeho dalšího vystavovatele a tím je TWINT,  

známého díky razítkům Aladine. Na tomto stánečku budou hlavně razítka na vše okolo Vás. 

Na jeden z návodů na razítkovací šílenství Vás tentokrát zve Irena Iriska Vohlídková.  

Těšte se na novinky, novinky, novinky, bude toho opravdu hodně. 

 

„Veselé Velikonoce“ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyrobte si s námi veselé velikonoční přáníčko s novinkovými razítky od firmy Aladine, které si můžete vyzkoušet na 

veletrhu KREATIVITA-HOBBY  v Holešovicích. 

 

 

 

Sada razítek obsahuje razítkovací barvu, která je určena na textil, ale můžete ji využít také na 

papír. Kromě razítek budete potřebovat základ přáníčka, který budete zdobit, razítkovací 

polštářky v barvě zelené, červené a černé, 3D lepicí čtverečky, zelený fix, nůžky, pravítko a 

bílou čtvrtku. 

 

 

 

Ze sady razítek vyberte ptačí budku a natiskněte ji zelenou razítkovací barvou dle 

našeho návodu. Budka „vzhůru nohama“ bude zajímavým detailem. 

 

 

Představujeme …. 
 Před Po 



 

 

 

Použijte černou razítkovací barvu a natiskněte vlaštovky do středu přání. 

 

 

 

 

Na bílou čtvrtku otiskněte červenou barvou opět motiv ptačí budky a vystřihněte 

detaily, které nalepíte na 3D lepicí čtverečky a získáte tak prostorový efekt. 

Použijte zelený fix, popřípadě zvolte barvu, která se vám líbí, a podle pravítka 

nakreslete linky po obvodu přání. 

 

 

 

Přáníčko je hotové a určitě udělá radost vašim blízkým nebo bude hezkou jarní 

dekorací. 

 

 
Návod vytvořila Iriska Irena Vohlídková pro www.aladine.cz 

 

 

Razítkování si užijí malí i velcí, stánek Aladine (Twint) se na Vás bude těšit na svém stálém místečku. Odnesete si 

nejen razítka, ale vlastnoručně potisknuté tričko, tašku či krásný blok. Připravte si i dotazy pro ty nejpovolanější  

Irena (Apták) a Irena (Iriska) vám rády poradí. 

 

Čeká vás razítkovací ráj.  

 

O novinkách si můžete více přečíst na www.aladine.cz, zároveň zde najdete i rady a pomůcky pro rodiče a nápady pro 

všechny co milují razítka. Sejdeme se tedy opět v Holešovicích ve dnech 23.-25.května 2014.  

 

Pozvánka 

 

http://www.aladine.cz/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Lepí se Vám marcipán na ruce? Pak jej zabalte 

do potravinářské fólie a dejte na 20 min do 

lednice. 

Tipy a triky do kuchyně 20+1 

 

I droždí lze zmrazit. Nebojte se dát droždí do mrazáku, zachová si všechny své vlastnosti 

a budete ho mít vždy po ruce. Nechte ho vždy rozmrazit přirozeně, mikrovlnná trouba 

většinou droždí spálí. 

Jak ohřát rýži. Také se Vám velmi často stane, že uvaříte více rýže, než rodina sní? Pak 

určitě rýži nevyhazujte, ale abyste ji rychle ohřáli, stačí ji dát do vroucí vody na 5 minut. 

Bude jako čerstvě uvařená.  

Pláčete při krájení cibule? Pak si namočte 

prkénko pod tekoucí vodou. Nepomůže zcela, ale 

krájení již nebude tak hrozné. 

 Často používáte k vaření červené víno, pak se vám určitě 
bude hodit naše TOP rada. 
Víno nikdy nepoužijeme celé a ne vždy jej servírujeme i 
k jídlu, co ale se zbytkem vína? Stačí víno nalít do pytlíku na 
tvorbu ledu a dát do mrazáku. Kdykoliv budete potřebovat 
k vaření, stačí si jen vyndat kostku či dvě. 
 

 Často Vám praskají vejce při vaření? Pak 

k nim do vody hoďte několik použitých 

zápalek, či přidejte pár kapek octa. 

Jak uchovat chleba měkčí? Přidejte k němu vždy jablko, zůstane tak déle měkké.  

 

POZOR, jablko je nutné měnit, jinak Vám sice chleba změkne, ale i zplesniví. 

Také byste chtěli mít své sladké pečivo k snídani, tak nadýchané, jako jej koupíte 

v pekárně? Pak, až budete dělat své ranní šátečky či croissanty, propíchněte na několika 

místech vidličkou. Pak si už užijte nadýchanou snídani. 

Pokud do sáčku s bramborami vložíte 

jablko, prodloužíte tak dobu, než začnou 

klíčit. Zároveň zmizí i jejich zápach. 

Pokud do sáčku s bramborami vložíte, 

jablko zmizí i jejich zápach, který se často 

nese celou komůrkou. 

Už se Vám při dělání dortového krému stalo, že se Vám srazil? Nás už tento problém 

postihl, stačí mísu s krémem nahřát nad párou a znovu utřít do hladka. Pokud 

nepomůžete ani to, přidávejte postupně do krému máslo rozetřené s cukrem a 

promíchejte (nemixujte, mohly by se hrudky udělat znovu). 

Pečená jablka.  Už jste tuto pochoutku zkoušeli, ale nepovedlo se, protože jablka zcela 

zhnědla? Stačí jednoduchý trik, jablka potřete slabou vrstvou másla. Jablíčka nejen, že 

nebudou hnědá, ale budete se olizovat jako nikdy. 

Jak nejrychleji oloupete vejce natvrdo? Je to 

velmi jednoduchý trik, rozbijte jeho neužší 

konec, zbytek už poté půjde samo. 

Rychle ušlehaný sníh. Nejlépe sníh ušleháte 

z bílků pokojové teploty, proto si vejce (bílky) 

vyndejte cca 1 hodinu před použitím. 

Perníčky: na to jak mít měkké perníčky je mnoho rad. Někdo těsto připraví a ponechá 

v ledničce až 3 měsíce před pečením. Další rada říká, že hned po upečení perníčků je 

nutné je uchovat v nerezové nádobě a uzavřít. My používáme nakrájené jablko. A vy?  

Zvlhlá sůl. Tento problém často mají ti, jež uchovávají sůl na chalupě či ve venkovní 

kuchyni. I tento problém lze řešit. Přidejte do slánky zrnka rýže, rýže pohltí vlhkost a sůl 

zůstane stále krásně sypká.  

Hnědá jablka při pečení. Také Vám často 

zhnědnou jablka při pečení? Pak je 

pokapejte citrónem. 

Hladká jíška. Stačí jen špetka soli a 

nevytvoří se Vám při dělání jíšky tolik 

neoblíbené hrudky. 

Ohřívání v mikrovlnné troubě. Jste spíše ten typ, který jídlo ohřívání v mikrovlnce, pak 

přijde i misku s vodou nebo jídlo vodou pokapejte, nebude vysušené a bude lépe 

chutnat. Tedy snad, to záleží na surovinách . 

Často se Vám připaluje mléko na dno hrnce? Pak stačí před nalitím mléka do hrnce, jej 

vypláchnout vlažnou vodou. Mléko se již nebude připalovat (tedy pokud nenecháte stát 

na plotně dlouho a bez dozoru ). 

Česnekové hranolky. Pokud chcete ochutit 

hranolky, vhoďte do fritovacího hrnce či na 

plech stroužky česneku, které propícháte. 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=TlVEEmCbYLQLaM&tbnid=yciJ51zqmgyHyM:&ved=0CAUQjRw&url=http://vinplanet.cz/blog/vady-vina/&ei=u4FGU8-OBcviO_j3gbgM&bvm=bv.64507335,d.bGE&psig=AFQjCNHwcYiKwD4TSFsmZpGrFrEo7rTrYA&ust=1397215990710038


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

POZOR ! Jsou volná ještě poslední dvě místečka.  

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat na info@kreativita-hobby.cz. 

Přihlášky přijímáme do konce března nebo do naplnění kapacity. 

 

Možnosti pro Vás … 
 

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 5.5.2014. Kontakt: noviny@kreativita-hobby.cz. 

Nabídka, poptávka … 
 

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

vera149@seznam.cz. 

 

 

 

 
Poptávka – poptáváme dětskou kuchyňku, nejlépe dřevenou. Může být i starší a poškozená, vše si renovujeme. 

Prosím pište na email:kamisek@seznam.cz 

 

 

 

mailto:info@kreativita-hobby.cz
mailto:noviny@kreativita-hobby.cz
mailto:vera149@seznam.cz


 

 

 

Přinášíme Vám několik tvořivých tipů na Velikonoce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velikonoční tvoření … 
 



 

Jak zdobíte vajíčka vy? Barvíte, malujete, děláte decoupage, používáte klasiku barvení v cibuli či řepě, drátkujete, 

vážete stuhy, razítkujete, vyškrabujete, brousíte nebo nově zkusíte decopatch? 

My věříme, že všechna vajíčka jsou ty nej a že si užijete nejen Velikonoce, ale i tu přípravu.  Přesto Vám přinášíme 

inspiraci z internetu na zdobení vajíček. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Vintage Romantika 

 

Toto nedělní dopoledne je určeno pro romantické duše, které si chtějí sami vyrobit luxusní náušnice z polymerové hmoty. 

Přestože jsou náušnice poměrně veliké a vypadají masivně, jsou duté a lehoučké. Kdo nenosí náušnice může si vyrobit náhrdelník. 

V kurzu se naučíte nejen technický postup, ale i úpravu patinováním, která dodá šperku starobylý vzhled. 

Kurz je určen pro mírně až středně pokročilé. 

V ceně je veškerý materiál a zapůjčení základních pomůcek pro tvoření, lektorování, čaj a káva. Doporučuji s sebou vzít i něco k snědku a samozřejmě tvořivou 

náladu a romantické naladění. 

Po registraci obdržíte drobný seznam pomůcek, které budete ještě při tvoření potřebovat. Lektoruje Ivana Brožová 

 

Termín: 4.5.2014 od 9:00 do 13:30. Místo: Kurzovna Nemravky, K nemocnici 50, Tehovec – Vojkov (u Říčan u Prahy). Cena kurzu: 550 kč.  

 

Barvičky, inkousty a razítka (Scrapbooking)  

 

Milujete barvy? Jakékoliv barvy? Tak si přijďte s námi zařádit v duchu různých druhů barviček, inkoustů a samozřejmě razítek  

Na tomto kurzu vám ukážeme několik úprav papíru pomocí různých druhů barev a inkoustů v kombinaci s velmi oblíbenými razítky. Vyzkoušíte si práci s 

jednotlivými druhy těchto materiálů a vyberete si na jakém projektu budete chtít pracovat (přání, visačka, scrapbooková stránka apod.). Bude to hravé, veselé a 

určitě se vám to bude líbit .  

V případě, že si chcete vyrobit scrapbookovou stránku, přineste si sebou nějaké fotografie.  

 

Termín: 6.5.2014 od 17:30 do 20:30. Místo: Ateliér K1, Moravská 48, Praha 2. Cena kurzu: 499 kč.  

 

Sameťáčky  

 

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: 11.5.2014 od 9:00 do 13:30. Místo: Kurzovna Nemravky, K nemocnici 50, Tehovec – Vojkov (u Říčan u Prahy). Cena kurzu: 550 kč 

 

Deníčkování 

 

Už jste objevili kouzlo deníků? Ale pozor není deník jako deník!  

Na tomto kurzu bychom vám rádi ukázali různé možnosti tvorby vlastních deníků. Budete si moci vybrat, který deník si budete chtít vyrobit. Jestli klasický 

"listový" deník či tzv. Project life. K dispozici dle výběru dostanete materiál a my vám ukážeme jak na to. Přineste si sebou nějaké fotografie, které si do svých 

deníků budete chtít zakomponovat. U klasických deníků to není nutně potřeba. Fotky můžete dodat později doma. Pro tzv. Project life jsou fotky nezbytností.  

 

Termín: 12.5.2014 od 17:00 do 20:30. Místo: Ateliér K1, Moravská 48, Praha 2. Cena kurzu: 520 kč 

 

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: 18.5.2014 od 9:00 do 13:30. Místo: Kurzovna Nemravky, K nemocnici 50, Tehovec – Vojkov (u Říčan u Prahy). Cena kurzu: 600 kč 

 

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

 

Těší se na Vás Nemravka.cz 

Nemravka.cz zve kurzy … 
 

http://www.nemravka.cz/


Vyrobte si doma krabičku na malá překvapení pro své nejbližší. 

 

 
 

Krabička na malé překvapení 

Pomocníček: 

Ohyb  ----- 

Ořez  

Zdroj: www.rubberstamping.about.com/od/templates 



Sháníte vzory na visačky? Pak Vám jich pár přinášíme.  

Ozdobit jimi můžete i velikonoční balíčky pro ty nejmenší. Tyto jsou vyrobené z kartonové krabice, materiál na 

jejich výrobku můžete použít jakýkoliv a dozdobení je již na Vás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Také každoročně pečete beránka? Pak jistě máte i svůj osvědčený recept a vy, kteří se letos chystáte péct poprvé, 

můžete využít náš osvědčený recept. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plážový model z katalogu cestovní kanceláře. 

Pečení beránka 
 

Suroviny a postup přípravy:  doba přípravy cca 60min 

4 ks vajec  

200 ml mléka 

1 kypřící prášek 

35 dkg polohrubé mouky  

14 dkg másla 

20 dkg cukr krupice, citron 

 

Postup: Žloutky oddělíme od bílků a ušleháme sníh. Žloutky utřeme s cukrem  a máslem, poté přidáme mléko, 

mouku, kypřící přášek, sníh a nakonec nastrouhanou citronovou kůru či pár kapek citronu. Pečeme při 180°C cca 

45 minut. Vyzkoušíme špejlí, zda je beránek hotový. Zdobíme dle vlastní fantazie.  

Přejeme krásné Velikonoce a dobrou chuť. 

 

 



 

Semináře Jaro 2014 pro učitele a lektory 

 
Veletrh KREATIVITA-HOBBY se nezadržitelně blíží a s ním i připravované semináře 

pro učitele a lektory.  

I tentokrát budeme seminářům věnován celý pátek 23.5.2014.  

 

Semináře jsou věnovány novinkám z oblasti tvoření a kreativity pro děti ve věku od 2 do 15 let, lektoři 
představí nové nápady, triky, pomůcky a materiály pro tvoření, představí základní metody jak pracovat s 

kolektivem. 
Učitelé se naučí snadno a rychle pracovat s materiály, osvojí si jednoduché triky pro tvoření, které efektivně 

využijí při výuce a vzdělávání dětí. 
 

A co bude tématem jarních seminářů? 
 

Seminář 1 (Aladine) 

Razítkování pro předškolní věk 

www.aladine.cz 

 

Seminář 2 (RICO) 

Vše o frotáži s magickou trojhrannou voskovkou 

www.rafa.cz 

 

Seminář 3 (Renáta Dohnalová) 

Klady a zápory kreativních technik pro kolektiv 

www.kreativrenata.cz 

 

Seminář 4 (Nemravka.cz) 

Big Shot aneb jak zatočit kličkou (Scrapbooking) 

 

Seminář 5 (Nemravka.cz) 

Textura, textury, texturování (Polymery) 

www.nemravka.cz 

 

 

Bližší informace k seminářům najdete přímo na stránkách www.kreativita-hobby.cz, kde je blíže 

specifikován jednotlivý seminář, časový rozvrh, kapacita semináře a termín přihlášení. 

Věříme, že opět pro Vás budou přínosem pro práci s dětmi, poznání nových materiálů a pomůcek a posun 

v další kreativní tvorbě.  

Hlásit se můžete do 10.5.2014. 

 

Těší se na Vás nejen KREATIVITA-HOBBY, ale i tým lektorů jednotlivých seminářů.  

 

Více na KREATIVITA-HOBBY/PRO ŠKOLY. 

Semináře Jaro 2014 
 

http://www.aladine.cz/
http://www.rafa.cz/
http://www.kreativrenata.cz/
http://www.nemravka.cz/
http://www.kreativita-hobby.cz/
http://www.kreativita-hobby.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=40&Itemid=64


 

Malovaná vejce … 
 

Často pojem malovaná vejce nepoužíváme, ale spíše to tolik známe a honosné „kraslice“. Skutečný 

původ slova kraslice není zcela jasný, traduje se, že se rozšířil po Čechách ze severozápadu Čech jako 

kraclice a jeho význam byl spojován se slovem krásný. Pravdou je, že krásné jsou někdy tak, až oči 

přecházejí.  

 

My si nyní představíme krátce některé z technik malování a zdobení vajec a inspirujeme Vás. A že jich 

opravdu je. Vznikaly postupně s technickým vývojem a možnostmi využití materiálů.  

U nás doma se vždy zdobilo voskem, barvením v cibuli či řepě nebo v klasických barvách na vejce. Ve všech 

případech to byla velká zábava, ale často i velké nadělení. Barevné ruce vydržely i dva dny, takže koledovat 

jsme chodili s červenými a modrými prstíky (cibule měla výhodu, že rychle z prstů pustila). U vosku to bylo 

již horší, vosk byl všude i přes igelitový ubrus a co teprve popálené prstíky (jeden rok byla i varianta 

popálené a modré). Dodnes ráda vzpomínám na tu zábavu okolo barevní vajec a to je možná i důvod proč 

mám Velikonoce tak ráda. Dnes již nešikovnost zmizela a z barvení a malování se stala krásná tradice, kdy 

tento čas trávíme s mojí maminkou zavřené v kuchyni a jak říkáme „tvoříme“.  

 

Při tom skutečné „uměleckém“ zdobení už je to 

práce spíše vážná, klidná a pečlivá. Technik existuje 

celá řada, pokud zmíníme ty klasické a 

nejjednodušší (tedy pokud nepočítáte polepování 

obtisky), pak je to právě malování voskem, barvení 

a tzv. batikování. Poté jsou to již techniky složitější: 

leptání, broušení, vyškrabávání, drátkování, lepení 

slámou atd. Technika, která si vysloužila právem 

slovo „Nejkomplikovanější“ je prořezávání a vrtání 

(nejsou to techniky klasické, ale poměrně mladé). 

Pokud budeme mluvit o těch moderních, pak jistě 

jste již vyzkoušeli či vyzkoušíte zdobení decoupage, 

decopatch, využití polymerových hmot, malování barvou, mramorované barvení, použití látek, stuh a 

knoflíků, pírek a papíru, razítkování, a mnoho dalších co dnešní moderní kreativní svět nabízí. 

 

Co oblast to jiná technika, 

barva, ornament, použitý 

materiál či pomůcka. 

Pokud byste se chtěli o 

každém krajovém zdobení 

dozvědět více, nejlépe 

uděláte, pokud navštívíte 

danou oblast právě 

v době Velikonoc.  

Z historie … 
 

Drátkování  
Vrtání, vyřezávání a malování 

Malování voskem  



 

Třeba v daných obrázcích naleznete inspiraci. A nebojte se, žádný učený z nebe nespadl a důležité je, že 

jsou dělané s chutí a láskou a že si jejich zdobení užijete.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Určitě se Vám bude hodit i malý pomocníček. Zkoušíte malovat voskem, ale nejdou Vám ty správné tvary? 

Pak si jednoduše vezměte kus papíru a udělejte si tzv. zkoušku nanečisto. Pár tipů jak na dané tahy Vám 

přinášíme.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lepení slámou  Vyškrabávání  

Inspiraci najdete na www.minibazar.cz či www.i-creative.cz 

 

Text:KA, zdroj: pinterest.com 

http://www.minibazar.cz/


 

Začínáme sázet   
 

Tak se nám to počasí letos nějak zbláznilo. A tím pádem i příroda, stromy, květiny a z toho pak i my, 

zahradníčci, pěstitelé, chataři a chalupáři, zkrátka „hlínovrti“  . Prostě zahrádka není sranda, jak říká můj 

kamarád, od mládí přezdívaný Zdravko Mrkev. 

 

 A proto se dnes pokusíme Vám poradit, co dělat a co ještě ne, aby naše zahrádka, či jen balkon, nebo okna 

byla krásná a sousedi „čubrněli“. 

 

 A protože bez trávníku se neobejde žádná zahrada, začneme jím. Aby byl po celý rok hustý a svěží, je nutné 

se o něho postarat hned zjara, vyhrabat stařinu, provzdušnit, srovnat nerovnosti a pokud chcete golfový 

green, tak je možné i hnojit a hubit plevele, ale ruku na srdce, není trávník krásnější, když v něm rostou 

sedmikrásky, pampelišky, pomněnky a připomíná rozkvetlou louku. Takže teď ještě zkontrolovat sekačku, 

doplnit olej, nabrousit nože a jedna z nejoblíbenějších zahradních činností může začít. Nebo že bychom 

letos zvítězili nad leností a třeba vyzkoušeli kosu ? 

 

Tak a když máme postaráno o trávník, můžeme se pustit i do pěstování zeleniny a ovoce … říkáte, že raději 

kytičky? Také se k nim dostaneme, nebojte . 

 

V dubnu už pomalu sklízíme první jarní saláty, které jsme vysévali už v únoru do pařeniště a můžeme spolu 

s ředkvičkami vysévat přímo na záhon i letní odrůdy, které oceníme zejména při grilování, jako lehkou 

přílohu… Už aby to tady bylo. Do skleníků můžeme vysazovat předpěstovaná rajčata, papriky a okurky a na 

záhony otužilejší druhy zeleniny, jako je mrkev, petržel, pastiňák, červená řepa, černý kořen, kopr, ředkev a 

jiné. Jarní výsevy nejsou náročné na závlahu a není třeba je tedy zavlažovat. Pokud budete vysévat mrkev, 

pak mějte na paměti, že mrkev klíčí delší dobu. Mezi řádky mrkve můžete vysévat tzv. "značkovací 

rostliny". Mezi značkovací rostliny patří ředkvička, špenát, salát, kopr a cibule, ze které si budete pěstovat 

sazečky. A ještě nezapomenout na bylinky a základní užitková zahrádka je připravena nám dělat radost. 

 

A teď se teda konečně pustíme do kytiček, i když tam pozor, 

protože přestože nás hypermarkety lákají k nákupu sazenic už 

nyní, ještě nám přijdou zmrzlíci a můžeme začít znova, 

s nadáváním a zbytečnými dalšími náklady. Takže květiny až 

v příštím čísle, protože je na ně ještě dost času. Ale zatím si 

můžete třeba vyrobit identifikační kartičky pro mladé rostlinky, 

poznáte pak co je co a navíc to i hezky vypadá. 

 

 

 

 

Tímto se s Vámi pro dnešek loučím a přeji mnoho úspěchu a radosti při zahrádkaření, či jen lenošení . 

 

 

Zahradníček … 
 

Text: Radek Ungr 

http://www.rostliny-semena.cz/cz/nabidka-semena-osiva-zelenina-rostliny-a-semena/korenova-zelenina/mrkev/semena-osiva-mrkev-rana-karotka-k-rychleni-stupicka/
http://www.rostliny-semena.cz/cz/nabidka-semena-osiva-zelenina-rostliny-a-semena/listova-zelenina/kopr/semena-osiva-rostliny-kopr-vonny-hanak/
http://www.rostliny-semena.cz/cz/nabidka-semena-osiva-zelenina-rostliny-a-semena/korenova-zelenina/redkev-redkcivka/redkvicka-Flamboyant-2-semena-redkvicek/
http://www.rostliny-semena.cz/cz/nabidka-semena-osiva-zelenina-rostliny-a-semena/cibulova-zelenina/cibule-osivo/Cibule-jarni-cervena-karmen-semena/
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KREATIVNÍ 

NOVINY: 

Další číslo 

vychází 

12.5.2014 

Nenechte si ujít … 
 

Další číslo již představí veletrh KREATIVITA-HOBBY. Samozřejmě nezapomeneme i na 

květnové nápady, vždyť je lásky čas .  

mailto:noviny@kreativita-hobby.cz
http://www.kreativita-hobby.cz/

