
KREATIVNÍ KURZY – SCRABOOKING FOTOALBA 

 

9.11. 2017 v 16 hodin se konal poslední z kreativních kurzů, pořádaných 
naší odborovou organizací. Již při vstupu do Kreativního světa nás 
organizátorka paní Blanka vítala jako staré známé. Pět účastnic zaujalo 
připravená místa a začalo „studovat“ připravené pomůcky. Těmi byly 
pracovní desky, nůžky, řezačky papíru, výsekové strojky, lepidla                             
a oboustranné lepící pásky. Než jsme si stačily vše „osahat“, paní Blanka již 
měla uvařenou vodu na čaj či kávu, dle chuti přítomných. Pak již nastala 
hodina „H“ a my byly seznámeny s náplní kurzu, Fotoalbum, které nám 
paní Blanka ukázala mělo být za pár hodin finálním výrobkem, se kterým 
opustíme scrabookingový kurz. Každá z nás dostala černé čtvrtky, které 
sloužily jako základ fotoalba. Dalším úkolem bylo vybrání sady papírů, 
které budou použity k polepení a ozdobení černých ploch základu fotoalba. 
Výběr sady zdobících papírů byl vskutku nelehký úkol a mnohé z nás se při 
této činnosti hodně „zapotily“. Po tomto „bojovém úkolu“ jsme mohly začít. 
Z černých čtvrtek jsme měly za úkol nařezat čtverce přesné velikosti                       
a posléze je pomocí řezačky a výsekového strojku zohýbat a vysekat                              
na příslušných místech. Ne každé z nás připravené čtverce souhlasily                 
na milimetry, a tak musela zasáhnout svou pomocí a opakovanými výpočty 
paní Blanka. Následně jsme, dle návodu, začaly výše zmíněné čtverce 
pomocí oboustranné lepící pásky spojovat. Po zvládnutí tohoto, ne úplně 
jednoduchého úkolu, přišla řada na řezání a vysekávání ozdobných papírů, 
které jsme následně umisťovaly lepící páskou či lepidlem na černé plochy 
připraveného základu fotoalba. Zde se nedalo nic uspěchat, a tak nám tato 
práce zabrala opravdu hodně času. Když jsme ukončily polepování 
dekorativním papírem, seznámila nás paní Blanka s možností výroby 
papírové kapsy do fotoalba, kterou většina z nás využila. Kapsu jsme 
zhotovily za pomoci řezačky, vysekávačky a černé čtvrtky. Umístění kapsy 
pak bylo na každé z nás. Dále jsme se vrhly na zhotovení tzv. kaskád, 
kterými jsou vyklopné plochy, na kterých budou umístěny fotografie. Tyto 
jsme po vyřezání na přesnou míru přilepily do vnitřku alba. Ani tyto plochy 
nezůstaly bez okrášlení, které jsme prováděly každá podle svého uvážení. 
Dodekorováním dle vlastních představ jsme se pomalu chýlily k závěru 
kurzu. Nyní již zbývalo pouze umístění druků a provázku, abychom mohly 
fotoalbum složit, zpevnit a uzavřít. Touto „akcí“ jsme byly na konci práce                            



a v rukou držely hotové fotoalbum, kde chyběly jen fotografie, které                        
by se  do alba měly umístit. Nutno v podotknout, že tento kurz byl 
nejnáročnější ze všech a vyžadoval spoustu trpělivosti, ale výrobky byly 
opravdu povedené. Jeden z finálních výrobků je možno zhlédnout                        
ve fotogalerii. Fotografie, které budou následně vloženy si však musíte 
zatím sami domyslet. 

Co říci závěrem? Všechny kurzy byly velmi vydařené a všem se moc  líbily. 
Za dobrý nápad je třeba poděkovat naší odborové organizaci, za milé                     
a příjemné prostředí pak paní Blance Piškulové a ostatním mentorkám. 
Jedinou chybou na kráse kreativních kurzů byly některé členky odborové 
organizace, které přestože byly přihlášené, se na kurzy nedostavily, 
neomluvily se, ani za sebe neposlaly náhradnici. Z tohoto důvodu tak naše 
odborová organizace vydala za své nezodpovědné příslušnice zbytečné 
finance.  
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