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MISH-MASH je skvělá postřehová hra, ve které vítězí 
ten, kdo nejrychleji najde správný obrázek v záplavě 
ostatních. Nenech se mýlit. Pravidla jsou sice velmi 
jednoduchá, ale ve hře uspěje jen ten nejbystřejší.
Urči obtížnost hry a překvap protihráče bleskovou 
reakcí.

vyhrává ten
s nejlepším
postřehem

MISH-MASH a další hry najdeš na www.efko.cz a v každém dobrém hračkářství.

Vyrobeno v České republice.

NOVINKA 
očekávejte
v průběhu
ledna
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EDITORIAL
MILÍ PŘÁTELÉ,

vítejte u jarního čísla Amose. Tak jsem si to pěkně spočítala a tohle 
je přesně 65. číslo Amose v naší šestnáctileté historii. Pěkně nám to 
uteklo, vám povím. Občas se mě někdo zeptá, jestli máme ještě nějaké 
nové nápady a jestli nás to ještě pořád baví, to vyrábění.  A víte co? Baví. 
Vše do Amose vyrábíme buď sami v redakčním týmu, nebo projekty 
vznikají ve spřátelených výtvarných dílnách, školách a ateliérech. 
Pamatujete si z dětství takovéto naprosté ponoření do hry? Pozoruji 
to na svých dětech a vybavuji si to velmi dobře ze svého dětství. Stačily 
dvě židle a přes to deka, rozestavěné panenky a plyšáci a vydržely jsme 
si se sestrou hrát celé hodiny spokojené ve svém snovém světě. Malý 
človíček toto umí skvěle, naprosto se oddá své fantazii a dokáže zcela 
mimo prostor a čas zažívat neuvěřitelné věci, než ho někdo zavolá 
k obědu... Pak z toho člověk nějak vyroste a o tuto kouzelnou schop-
nost skoro přijde. Skvěle se to dá navodit právě nějakou tvořivou 
činností. Je to jedno, zda jde o drátování, keramiku, malování nebo 
háčkování. Zase se ocitnete mimo prostor a čas, ponořeni jen do vlast- 
ních myšlenek, ruce kmitají, hlava se vyčistí od běžných denních sta- 
rostí, mysl se příjemně zrelaxuje a navíc z toho vznikne ještě něco pěk- 
ného. Nevím, jestli to tak máte také, ale věřím, že kreativní duše si 
umějí tuto plavbu na vlně vlastní fantazie navodit při tvořivém procesu 
zcela hravě. Tak šťastné plutí oceány inspirace bez hranic!
         

Michala Šmikmátorová
šéfredaktorka
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KRÁSNÉ TVOŘIVÉ JARO

Autorské hračky z bavlny a lnu, drátěná zvířátka s ovčí vlnou, háčkované bačkůrky, dekorace pro váš domov – Mariana Felnerová / www.fler.cz/beabeo

Květinové čelenky, věnečky, sponky do vlasů, opasky, rozkvetlé svatební dekorace / www.fler.cz/evafleur-svatebni

Ručně vyráběná mýdla z vlastní mýdlárny ve Smržicích, svíčky, voskové ubrousky na svačinu, voňavé dekorace / www.fler.cz/mydulienka

Originální macramé dekorace, závěsy na květináče, boho pírka nebo andělská křídla – Marcela Doušková / www.fler.cz/marcela-douskova

Přejeme krásné jarní probuzení všem našim milým čtenářům a rádi bychom představili další čtyři zajímavé české tvůrce. Navštivte jejich obchůdky a udělejte 
radost sobě nebo svým přátelům. V případě zájmu o vaši vlastní prezentaci pište na e-mail smikmi@tvorivyamos.cz.
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www.zenzenwoodworking.com, www.zzww.cz

I taková obyčejná věc, jako je kuchyňské prkénko, může vypadat velmi stylově, ba přímo designově, 
když se výroby chopí šikovné ruce a hlava vymyslí originální nápad. Pokud jste zvědaví, jaké to je 
vyměnit kávovar za pilu a brusku a místo ubrousků skládat vzory z letokruhů, čtěte dále... 

Jak se stane ze zasloužilé kavárnice truhlářka?
U mne to bylo jednoduché. Po 20 letech práce za barem a provozování kaváren jsem vyhořela  
a hledala jsem nějakou činnost, která by mi dělala radost a při které bych nemusela potkávat moc lidí.

Nechybí ti v dřevařské dílně ten čilý kavárenský ruch?
Kavárenství jsem se úplně nevzdala, i když teď už jsem zvolnila. Jedno ke druhému je skvělý doplněk.

Kde ses naučila pracovat se dřevem?
Na Střední škole stavebních řemesel v Bosonohách v programu vzdělávaní dospělých jsem se vy- 
učila stavebním a nábytkovým truhlářem.

Zaměřuješ se pouze na prkénka, nebo děláš i větší věci?
Při výrobě musím počítat s tím, že velké věci jako skříň nebo rozkládací stůl prostě sama neunesu. 
Menší skříňky, lavice nebo stůl zvládnu, pokud je potřeba do kavárny, domů nebo když mě zákazník 
přemluví. Většinou ale dělám prkénka, baví mě objevovat vzory, které se ukážou při skládání dře- 
věných hranolů k sobě.

Jaké dřevo hlavně používáš?
Podle nálady. Pokud chci skládat vzory z letokruhů, vezmu si jasan, pro čisté prkénko, na kterém 
vynikne pruh z barevných exotických stromů, pracuji s javorem nebo bukem, pro výrobu exklu- 
zivního kousku použiju tmavý americký ořech, a když mám náladu dělat něco zábavného, udělám 
prkénko z 6 až 10 druhů dřev. Hodně lidí je překvapených, když jim řeknu, že barvy, které vidí, jsou 
přirozené barvy nemořeného dřeva ošetřeného jen minerálním nebo ostropestřecovým olejem.

Z KAVÁRNY DO TRUHLÁRNY
Připravila / Michala Šmikmátorová, foto / Radana Bezděková, Jozef Sedláček
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Jak dlouho ti trvá vyrobit jedno prkénko?
Kvůli přestávkám na tuhnutí lepidla potřebuji na jedno prkénko 3 dny. Čistý čas na výrobu od 
fošny, kterou si koupím na pile, po dokonale hladké prkénko, je asi 4 až 5 hodin podle složitosti 
skládaného vzoru a velikosti. Hodně času zabere třeba broušení, každý kousek brousím postupně 
4 různě drsnými brusnými papíry, pak se nestane, že po navlhčení prkénko „zchlupatí“, a zůstane 
hladké.

Jaká část práce ti přijde nejzábavnější?
Bude to znít jako fráze, ale mě ta práce baví celá. Proces vyřezávání vhodných hranolů z fošen 
nebo desek, vymýšlení a vytváření vzorů, objevování detailů při broušení a konečná změna 
barev při olejování, je to prostě zábava. Vlastně i domluva se zákazníkem, který mi napíše na 
Facebooku, že se mu podle fotky zalíbil nějaký kousek, a spolu pak ladíme, co pro něj bude 
nejlepší, mě baví hodně.

Vyrobíš si i něco sama pro sebe, nebo jde vše do oběhu?
Domů jsem si vyrobila pár kousků nábytku na míru, pro nás i pro kočky, prkének mám několik. 
Je pro mě důležité, abych věděla, co jaké dřevo vydrží, a mohla zákazníkovi poradit. Kousky, 
které mají drobné chyby, rozdávám kamarádům a známým, aby na ně byli zlí a zkoušeli, co vydrží, 
a tím si rozšiřuji okruh testujících dobrovolníků. 

Kdyby byl zájem, šla bys i do uspořádání nějakého workshopu pro lidi?
Zájem už je. Během pár měsíců bych měla vést workshop v Hobbylabu, který je mou domovskou 
dílnou.

Kde si mohou zájemci tvoje věci prohlédnout a koupit?
Na FB a Instagramu mám fotky některých prkének na „ZenZen Woodworking“, v procesu 
je výroba vlastního webu a prodávám na Mint Marketu a různých trzích. Osobní setkávání na 
trzích mám moc ráda, mám možnost vysvětlit, jak a z čeho jsou prkénka vyrobena, proč některá 
vydrží více a jiná méně. Zákazník si může vybrat třeba druhy dřeva, vzor a velikost a já mu 
vyrobím prkénko na míru podle jeho přání. Proto jsem také ráda, když si někdo udělá čas na 
výlet za mnou do Rousínova do dílny, tam si může prohlédnout proces výroby a domluvit se na 
kousku pro sebe.
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DRAČÍ VEJCE
Autor, foto / výtvarná dílna Amos

TIP: Železitý základ lze nanášet na libovolné drsné a savé podklady. Oxidační činidlo může vytvořit rezavý efekt v několika 
barvách, od modré přes zelenou, okrovou, červenou až po černou. 
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Na zbytek plátu vytvoříme řadu obtisků dře- 
věného razítka s motivem „dračí šupiny“

6

Jednotlivé šupiny vyřízneme nožem a uhladí- 
me okraje navlhčeným prstem. 

8

Šupiny lepíme tak, aby se mírně překrývaly. 
Přitlačujeme lehce, abychom neponičili reliéf.

9

Šupiny lepíme na vejce odspodu. Pokračujeme 
tam, kde skončila hmota nalepená ve spodní 
části. 

2

Pokud použijeme plastové dvoudílné vajíčko, 
přelepíme spoj izolepou, aby se nám v průbě- 
hu tvoření neotevřelo.

3

Vyválíme samotvrdnoucí modelovací hmotu 
na tenký plát. Obalíme spodní třetinu vajíčka 
potřenou lepidlem na mozaiky. 

7

Hmotu necháme vyschnout 24 hodin, až zcela 
ztvrdne. Na povrch naneseme tenkou vrstvu 
železitého základního nátěru.  

Vezmeme libovolný předmět a vytvoříme do 
hmoty na vajíčku drobné otisky. 

1

Po zaschnutí natřeme přes železitý základ oxi- 
dační činidlo. Necháme působit.

MATERIÁL A POMŮCKY: 
plastové nebo polystyrenové vejce, samotvrdnoucí modelovací hmota, předměty k obtiskování, váleček, nůž, štětce, mozaikové lepidlo, 
železitý základ a oxidační činidlo (koupíte v našem e-shopu na www.tvorivyamos.cz)
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STROM ŽIVOTA
 
Autor, foto / Michala Šmikmátorová 

1 2 3 4

Latexovou korekční tužkou mo- 
tiv obkreslíme a necháme dobře 
zaschnout.

Latexovou tužku koupíte v kaž- 
dém papírnictví nebo kancelářs- 
kých potřebách a bude se vám 
hodit i pro následující projekt.

Vajíčka na tvrdo nabarvíme bar- 
vami na vejce. My sypali různé bar- 
vy do lázně, moc nemíchali a če- 
kali, co vznikne. Lze nabarvit i vo- 
dovkami. 

Na obarvené vajíčko si namalu- 
jeme tužkou motiv stromu živo- 
ta s bohatou korunou a kořeny.

MATERIÁL A POMŮCKY:
vajíčka uvařená na tvrdo (v našem případě hnědá), barvy na vejce, nádoba na barvení, tužka, latexová korekční tužka
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SLEPIČKA
 
Autor, foto / Michala Šmikmátorová

1 2 3 4

Obrázek necháme zaschnout. Ze 
zbytku fólie vystřihneme několik 
vajíček a také pomalujeme. 

Všem tvarům uděláme dírky je- 
hlou a zavěsíme na silonový vla- 
sec. Můžeme dozdobit navleče- 
ním skleněných korálků.

Připravíme si pevnější průsvitnou 
fólii, například z foto rámečku. Vy- 
střihneme z ní velké kolečko.

Vystřihnuté kolečko si obkreslí- 
me na papír. Do obkresleného tva- 
ru namalujeme slepičku. Přiloží- 
me fólii a motiv obkreslíme la- 
texovou tužkou. 

MATERIÁL A POMŮCKY:
pevná průhledná fólie, latexová korekční tužka, papír, fix, nůžky, jehla, silonový vlasec, skleněné korálky
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KOŠÍČEK NA VAJÍČKO
Autor / Radka Valkárová, foto / Pavlína Dvořáková

Použité zkratky: MK – magický – stahovací kroužek (začátek při háčkování v kruhových řadách, aby ve středu nezůstala dírka), 
PO – pevné oko, ŘO – řetízkové oko, KS – krátký sloupek, PDS – polodlouhý sloupek
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Třetí řadu zase začínáme dvěma ŘO. Uháč- 
kujeme 2 ŘO, poté střídáme PDS, do prvního 
oka uháčkujeme 2 PDS, do dalšího 1 PDS. Cel- 
kem 24 PDS a ukončíme PO.

6

Čtvrtou až šestou řadu začneme 2 ŘO, uháč- 
kujeme do každého oka předešlé řady 1 PDA, 
máme tedy zase 24 PDS. Ukončíme PO.

8

Uděláme uzlík, provázek ustřihneme asi na  
1 cm, zbylý kus zaháčkujeme.

9

Sedmou řadu začneme 1 ŘO a do každého 
oka předešlé řady uháčkujeme 1 krátký slou- 
pek. Máme 24 KS. Ukončíme PO. 

2

Připravíme si hrubší provázek a háček. Veli- 
kost háčku záleží na síle provázku. My jsme 
použili háček číslo 3.

3

Začínáme magickým kroužkem, přidáme dvě 
řetízková oka a následně uháčkujeme 8x po- 
lodlouhý sloupek. Ukončíme pevným okem do 
1. oka polodlouhého sloupku.

7

Ozdobíme barevnými knoflíky a mašličkou 
z jutového provázku. 

Druhou řadu začneme dvěma ŘO. Do každé- 
ho předešlého PDS uháčkujeme další dva PDS. 
Začínáme hned vedle druhého ŘO. Tentokrát 
16x PDS. Ukončíme PO.

1

Do košíčku posadíme vajíčka, ať už nabar- 
vená, nebo přírodní. 

MATERIÁL A POMŮCKY: 
provázek (hrubší, např. lněný), háček, jehla, nit, nůžky, ozdobné knoflíky
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1 2 3 4

Do skořápek vložíme plastové 
figurky. Nalijeme dovnitř mýdlo- 
vou hmotu. Nahoře vytvoříme 
malý kopeček, aby vajíčko bylo 
kulaté.

Necháme ztuhnout. Po ztuhnutí 
mýdla skořápku oloupeme a od- 
straníme. Děti už si budou mydlit 
ruce s radostí. 

Do prázdného vajíčka uděláme 
v jeho polovině otvor, kterým 
půjde dovnitř vložit figurka.

Ve vodní lázni rozehřejeme mý- 
dlovou hmotu. Mícháme pomalu, 
aby se nevytvořily vzduchové bu- 
bliny. Hmotu můžeme obarvit to- 
nerem.

MATERIÁL A POMŮCKY:
bezbarvá mýdlová glycerinová hmota, barevné tonery do mýdla (www.tvorivyamos.cz), nádoba na rozehřátí mýdla, figurky dinosaurů, 
vejce jako forma

DINO MÝDLO  
 
Autor, foto / výtvarná dílna Amos
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NAŠI PĚVCI
 
Autor, foto / Michala Šmikmátorová

4 5 6

1

Ze čtvrtky vystřihneme tvar vybraného ptá- 
ka. Uprostřed vystřihneme kulatý otvor. 

2

Z pevného papíru vystřihneme 2 kolečka  
s otvorem. Z různě barevných vln si připra- 
víme menší svazečky, které projdou středo- 
vým otvorem.

Papírová kolečka přiložíme k sobě a omotá- 
váme je svazečky vlny, dokud vlnu protáhne- 
me středovým otvorem.

3

Vlnu podél okraje rozstřihneme. Mezi kolečka 
vsuneme kus vlny a pevně třásně svážeme. 
Vysuneme oba papíry.

MATERIÁL A POMŮCKY: 
pevný papír, nůžky, zbytky vlny, čtvrtka, fixy nebo barvy, štětec, pohyblivá nalepovací očička

Půlku bambule prostrčíme do otvoru v ptáč- 
kovi a pak ji upravíme pěkně do kulata. Otvo- 
rem protáhneme provázek na pověšení.

Pomalujeme podle ptačí předlohy fixy nebo 
barvami.
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VÍTEJ, JARO   
 
Autor, foto / Michala Šmikmátorová 

1 2 3 4

Další ozdůbky vyrobíme z těsto- 
vin mašliček, které natřeme na 
bílo.

Papírové zajíčky, mašličky a pe- 
říčka přilepíme na věnec tavnou 
pistolí. Originální dekoraci polo- 
žíme na stůl nebo zavěsíme na 
dveře.

Vzorovaný notový papír použije- 
me pro vystřihnutí zajíčků. Veli- 
kosti věnce přizpůsobíme počet.

Proutí stočíme do kruhu a spojí- 
me drátem. Vytvoříme souměrný 
věnec, vyčnívající konce zastrká- 
me mezi proutky.  Vpleteme zele- 
né větvičky.

MATERIÁL A POMŮCKY:
proutí, drát, kleště, větvičky, ozdobný notový papír, tužka, nůžky, tavná pistole, peříčka, dekorativní vajíčka, těstoviny mašle, bílá 
tempera
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1 2 3 4

Do formy opatřené separačním 
činidlem nalijeme trochu prysky- 
řice, položíme vzorovaný papír  
a dolijeme pryskyřici do výšky 
cca 1,5 cm. 

Papír je dobré mít přesně vystřih- 
nutý, aby ve formě pevně držel 
a nezačal se vznášet. Ze zbytku 
směsi odlijeme vajíčka. Necháme 
vytvrdit 24 hodin.

Pokud nepoužijeme silikonovou 
formu, je nutné odlévací formu 
natřít separačním činidlem. Při- 
pravíme si motiv z pevného pa- 
píru.

www.tvorivyamos.cz 

Křišťálovou pryskyřici rozmíchá- 
me v plastové nádobě ze dvou 
složek v poměru 1 díl pryskyřice 
a 0,4 dílu tvrdidla.  Velmi pečlivě  
a pomalu mícháme. 

KVĚTINOVÝ PODTÁCEK
 
Autor, foto / výtvarná dílna Amos

MATERIÁL A POMŮCKY:
křišťálová pryskyřice, separační činidlo (koupíte v našem e-shopu na www.tvorivyamos.cz), nádoba na míchání pryskyřice, silikonová 
nebo plastová pružná forma, grafický motiv na lesklém fotopapíře, nůžky
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www.fler.cz/shop/vjerus

JARNÍ TŘPYTIVÉ NÁUŠNICE
Autor, foto /  Věra Dobešová

Věra Dobešová vyrábí šperky asi 15 let. Jednoznačně u ní vedou skleněné korálky všeho druhu, hlavně ty české. Dále drátky, 
blýskavé šatony a občas si odbočí třeba k brožím z organzy či plstěným šperkům z ovčí vlny. S malými dětmi a novým ko-
níčkem (šití) zbývají na šperky tak dvě hodinky týdně. Ty ráda tráví drátovanými šperky s vyplétanými korálky nebo vezme 
do ruky jehlu a ušije třeba květinové náušnice. Zábavnou součástí tvoření je také focení šperků. Při procházkách s dětmi má  
s sebou vždy fotoaparát a krabičku s novými výrobky a hledá vhodný kousek mechu pro focení.
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MATERIÁL A POMŮCKY: 
samotvrdnoucí epoxidová hmota Crystal Clay, rukavice a dřevěná tyčinka (jsou součástí balení), kovové komponenty s lůžkem, skleněné 
šatonové kamínky

4 5

Poté kamínek druhým koncem tyčinky pev- 
ně zamáčkneme do hmoty až po okraj. 

6

Vezmeme dřevěnou tyčinku a voskovým kon- 
cem nabereme jeden šaton. Lehce ho vmáčk- 
neme do hmoty.

8

Oblíbenou technikou autorky jsou drátované 
náušnice s vyplétanými korálky.

9

Často se ke tvoření ani nedostane, protože 
zůstane u probírání se zásobami svých krás-
ných korálků.

2

Nasadíme si rukavice. Z hmoty A i B odebe- 
reme stejné množství a důkladně hněteme. 
Množství odpovídá výplni dvou lůžek.

3

Vzniklou jednolitou hmotu rozdělíme na dvě 
stejné kuličky.

7

Zaplníme celou plochu a necháme vytvrd- 
nout přes noc. Můžeme vítat jaro s novým 
šperkem. 

Vmáčkneme kuličku hmoty do lůžka a pečlivě 
uhladíme. Pracujeme v rukavicích, abychom 
neměli na výrobku otisky prstů a nečistoty.

1

Kromě náušnic tvoří paní  Věra i přívěšky, spo- 
nečky, brože a náramky, zkrátka vše pro pa- 
rádivé slečny a dámy.
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OBRAZ À LA HELEN FRANKENTHALER   
 
Autor, foto / Michala Šmikmátorová, Pavlína Dvořáková

Nechali jsme se inspirovat americkou malířkou Helen Frankenthaler, představitelkou abstraktního expresionismu. Podobně 
jako zmíněná umělkyně jsme vytvořili abstraktní obraz na plátno položené na igelitu na zemi. Použili jsme pevnou textilii. 
Anilínovou barvu jsme lili na plátno a také ji stříkali pomocí injekční stříkačky. Vzniklou abstrakci jsme domalovali akrylem. 
Helen tvořila na svých rozměrných plátnech umístěných na zemi ve svém ateliéru (aby mohla pracovat ze všech stran) skvrny 
olejových barev, které byly silně zředěné terpentýnem. Barvy se tak do plátna vpíjely a vytvářely dojem akvarelu. Byla to taková 
pole plovoucí průsvitné barvy. Své nejznámější dílo Hory a moře (Mountains and Sea) vytvořila v roce 1952. Více se o malířce 
dočtete na našem blogu www.myamos.cz.
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SOLNÁ MANDALA
 
Autor, foto / Michala Šmikmátorová, Pavlína Dvořáková

K vytvoření solné mandaly nás inspiroval japonský umělec Motoi Yamamoto, pro kterého jsou typické velmi rozsáhlé solné 
instalace. Sůl jsme sypali z kornoutu slepeného z mechové gumy. Tvořeno venku dle momentální inspirace. Pan Yamamoto 
využívá tento bílý minerál ke tvorbě labyrintů, formací, geometrických obrazců připomínajících makro a mikro kosmos. Po do-
končení své práce Yamamoto trvá na odstranění soli a její navrácení zpět, odkud vzešla, do moře. Sůl je v Japonsku považována 
za symbol očištění a vzpomínek. Hodiny potřebné k vytvoření díla jsou důležitou součástí celého jeho kreativního procesu. 
Když umělec vytváří složité labyrinty ze soli, je zde přítomný silný duchovní aspekt, jenž díla reprezentují. Každý tvar, každá 
cestička představuje vzpomínku na někoho, kdo už není mezi námi.
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VELRYBA
Autor, foto / Michala Šmikmátorová
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2

Vytvoříme si papírovou šablonu velryby, která 
se skládá z břicha a horní části. Vlastní šablonu 
mají také ploutve a ocas.

3

Šablony z papíru vystřihneme a přiložíme na 
riflovinu. Každou část budeme potřebovat 
dvakrát.

4 5

Obě části ocasu a ploutví můžeme přiložit  
k sobě a podél okraje slepit lepidlem na textil. 
Ploutve a ocas vycpeme a konec uzavřeme 
slepením.

6

Tělo velryby sešijeme. Nejprve spojíme dvě 
části hřbetu a poté přišijeme ze stran poloviny 
břicha velryby. Do spoje vložíme z obou stran 
ploutve.

Přišijeme oči a vycpeme tělo velryby vlnou 
nebo vatou ze zadní části, kde jsme si nechali 
dostatečně velký otvor. 

Riflovina má rozdílnou barvu z lícové a rubové 
strany. Pohlídáme, aby byly například obě části 
hřbetu z tmavé látky (je třeba otočit šablonu). 

1

8

Máme po ruce vhodný nástroj, kterým vycpá- 
vací materiál posunujeme do potřebných čás- 
tí, aby měla hračka pěkný plný tvar.

9

Na konci látku zahneme kousek dovnitř a ten- 
to okraj obšijeme či slepíme. Vložíme dovnitř 
konec vycpaného a uzavřeného ocasu. Pevně 
prošijeme.

7

Pomačkáním hračky v dlaních upravíme vy- 
cpávku uvnitř a máme hotovo. 

MATERIÁL A POMŮCKY: 
staré dětské rifle, nůžky, papírová šablona, horkovzdušná pistole, knoflíky na oči, jehla a nit, lepidlo na textil (www.tvorivyamos.cz), 
vlněné rouno nebo vata na vycpání, korálky na oči
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TIP: Použijeme spíše silnou pevnou tkaninu nebo plátno, pokud je látka příliš tenká, barva se dostane snadno pod těsto  
a nevykryje potřebnou plochu. Barvu ředíme co nejméně.

BATIKA POMOCÍ TĚSTA
Autor, foto / výtvarná dílna Amos
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4 5

Těsto nalijeme ihned do pevného igelitového 
pytlíku. Na konci igelit pevně zakroutíme. 

6

Těsto natlačíme do jednoho cípu a konec ige- 
litu zajistíme kolíčky. Ustřihneme malý rožek, 
kudy bude těsto vytékat.

8

Po zaschnutí a ztvrdnutí těsta (můžeme urych- 
lit na topení nebo fénem) naneseme na lát- 
ku barvu na textil širokým štětcem (příliš ne- 
ředíme). 

9

Po zaschnutí barvy suché těsto rozlámeme na 
kousky a odstraníme z látky. Látku přes no- 
viny vyžehlíme, aby se barva zafixovala.

2

V nádobě si připravíme směs, kterou bude- 
me vykrývat bílé plátno před následným obar- 
vením. 

3

Smícháme 1,5 menšího hrnku hladké mouky, 
1 hrnek vody a 4 lžičky kamence (nebo 5 lži- 
ček jemné kuchyňské soli). 

7

Motiv malujeme pomocí těsta, které vytéká od- 
střiženým rožkem. Je třeba pracovat svižně, 
těsto se stává pomalu lepivým.

Dobře rozmícháme na polotekuté těsto. Lepší 
je použít ponorný mixér, aby směs byla oprav- 
du bez hrudek.

1

Pokud vytvořený motiv zarámujeme jako 
obraz na zeď, není nutné žádné praní, jen bar- 
vu zafixujeme žehličkou, viz bod 8.

MATERIÁL A POMŮCKY: 
bavlněné plátno, noviny, fix, papír, hladká mouka (1,5 hrnku), voda (1 hrnek), kamenec – síran hlinitodraselný (4 lžičky nebo sůl 5 lžiček), pevný 
igelitový sáček, nůžky, kolíčky, barva na textil tmavě modrá, štětec, žehlička, fén
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www.fler.cz/dancak

„Jak určitě potvrdí každý, koho baví dělat něco „rukama“, člověk se při tvor- 
bě dostává do velmi příjemného stavu „flow“, kdy nehledí na čas, existuje 
v přítomném okamžiku, nekalkuluje, jen si to tak krásně užívá a relaxuje.“ A to 
přesně dělá Daniela Klusáčková, která nám prozradila něco o svém tvoření  
a technice suchého plstění.

Jak dlouho se bavíte šitím a plstěním a proč právě tyto tech-
niky?
Mám velmi kreativní a šikovnou maminku, se kterou jsme doma pořád něco 
vyráběly. Šití vždycky hrálo prim, ale zkoušely jsme všechno možné. Asi před 
deseti lety jsem jí věnovala k Vánocům soupravu na suché plstění. Maminka 
ve své dobromyslnosti sadu ihned rozpůlila a část nám vrátila s tím, že si 
tuto úžasnou techniku musíme s dětmi vyzkoušet taky. Zatímco ona se dnes 
věnuje výrobě nádherných textilních květin a také sypanému smaltu, já jsem 
u plstění zůstala. Postupem času jsem si vypracovala osobitou techniku, kde 
kombinuji plstění 2D (do plochy) s ruční a strojovou výšivkou. Vyrábím brože, 
různé taštičky, pouzdra a kabelky a v poslední době mi nejvíce učarovalo 
tvoření obrazů, kde se můžu v plstění a vyšívání dosyta vyřádit. 

Co všechno lze suchým plstěním vytvořit a co je k tomu třeba, 
kdyby si to chtěl člověk vyzkoušet?
Rouno je skvělý přírodní materiál, ze kterého můžete vyrobit hračky, šper- 
ky, sochy, kabelky, čepice, boty, fantazii se meze nekladou. Stačí si pořídit moli-
tanovou podložku (min. 5 cm silnou), plsticí jehly (speciální dlouhé jehly s drob- 
nými drážkami, kterými se vlákna rouna vpichují do látky nebo dovnitř troj- 
rozměrného objektu, kde se „zacuchají“ a už se nevyvléknou zpátky), ba- 
revná rouna a v případě plstění do plochy podkladovou látku, nejlépe nějakou 
silnější, aby držela tvar, ale měkkou, aby do ní jehla snadno pronikla (například 
filc).

Vaše motivy jsou hodně barevné a hravé, je to typické pro 
veškerou vaši tvorbu?
Barvy jsou pro mě opravdu zásadní. Fascinuje mě jejich kombinování, a to 
nejen v plstění. Občas si ráda „odskočím“ k malování, i tam využívám škály 
jasných barev naplno, ať už se jedná o akvarel nebo akryl. Mým výtvarným svě- 
tem je zahrada, někdy spíš džungle, plná nejrůznějších květů a listů, pole-
tují zde ptáci, pobíhají kočky a občas se zjeví i jiná zvěř. Všichni jsou veselí,  
u mě se žádné drama nekoná. Stejně tak, jak mě fascinují barvy při plstění  
a malování, zbožňuji také kombinování látek různých barev, vzorů a struktur. 
Z tohoto pnutí pak vznikají především velké kabelky, které doplňuji různými 
výšivkami, stužkami, prýmky a krajkou. Nejdůležitější u všeho je, abych se dobře 
pobavila a „pohrála si“. 

PLSTĚNÍ JE MŮJ RELAX
Připravila / Michala Šmikmátorová, výroba a foto / Daniela Klusáčková
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4 5

Když jsme s výsledkem spokojeni, vyšijeme 
ptáčkovi drobné detaily. Nejdříve na stroji,  po- 
tom v ruce vyšívacími bavlnkami.

6

Vystřihneme kousek filcu stejně velký, jako je 
ten s ptáčkem. Přiložíme rubovými stranami 
k sobě, ohneme dovnitř kus šňůrky na nohy. 

8

Před dokončením můžeme ptáčka pro větší 
plastičnost vycpat trochou rouna.

9

Ostrými nůžkami vystřihneme ptáčka podél 
prošité linky. Ptáčkovi našijeme na zadní stra-
nu brožový můstek...

2

Připravíme si kus silnějšího molitanu jako 
podložku, různě barevné ovčí rouno a plsticí 
jehlu. 

3

Kousek filcu přišpendlíme na molitanovou 
podložku a pomocí plsticí jehly do něj vpichu- 
jeme rouna různých barev. 

7

Přední a zadní díl ptáčka sešpendlíme a po 
obvodu ptáčka obšijeme na šicím stroji. 

Rouno můžeme vrstvit přes sebe, využívat 
různých odstínů jedné barvy, a dosahovat tak 
zajímavého stínování.

1

... nebo ptáčka pověsíme na kousek barevné  
bavlnky jako ozdobu na větvičku nebo na zeď.

MATERIÁL A POMŮCKY: 
kousek filcu, barevné vlněné rouno, plsticí jehla, špendlíky, molitanová podložka, vyšívací bavlnky, šicí stroj, odpovídající barvy nití, 
kousek tenčí šňůrky (např. voskované)



26

 

HRAVÉ TKANÍ NA BRČKU
Autor, foto / Petra Pilná, školní družina ZŠ Liptál, okr. Vsetín

www.pilnatkadlena.cz
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4 5

Několik vláken vlny si spojíme v jeden pra- 
men a smotáme do klubíčka. Do jedné ruky 
seřadíme brčka a druhou rukou si přiložíme 
pramen vlny – útek. 

6

Přízi provlékáme mezi brčky dopředu a do- 
zadu. Na kraji otočíme kolem brčka a dru- 
hou řadu provlékáme zase obráceně – tam, 
kde byla příze vepředu, povede zadem.

8

Ukončení: celou tkaninu stáhneme co nejvíce 
ke spodnímu střapci. Osnovní provázky na- 
hoře odstřihneme, vyjmeme brčka a pevně za- 
uzlujeme. 

9

Stejný postup je i s dřevěnými kolíky – zde 
jde tkaní o něco lehčeji, kolík se neprohýbá 
jako brčko, drží pevně. 

2

Připravíme si jednoduchou pomůcku na tkaní. 
Z plastového brčka si odstřihneme cca 12 cm 
dlouhou část, zbytek brčka nastříháme na cca 
1cm kousky.

3

Brčky provlečeme provázky. Ty mají délku po- 
dle toho, jaký výrobek budeme tkát – na pá- 
sek změříme obvod pasu a přidáme 20 cm. 
Provázky jsou osnovní nitě. 

7

Za utkanou polovinou z délky brček je po- 
vytáhneme nahoru. Tkanina se shrne dolů, 
kde pokračuje z brček provázek – osnova, 
ta podrží tkaninu pohromadě. 

Máme provlečeny provázky čtyřmi brčky. Na 
jednom konci je svážeme na uzel. Na druhém 
konci vytvoříme pojistky přivázáním 1 cm 
dlouhých kousků brček.

1

Čím více tkaninu před zavázáním osnovních 
provázků stlačíme k sobě, tím bude pevnější. 
Konce osnovy za uzlem odstřihneme.

MATERIÁL A POMŮCKY: 
plastová brčka širšího průměru nebo dřevěné kolíky s průvlekem, zbytky různých přízí a vln, nůžky, tenký pevný provázek, ozdobné 
knoflíky, prádlová guma nebo korále na zakončení výrobku



28

 

 www.tvorivyamos.cz

TIP: Pomocí Efkotexu vytvoříme krajinářské modely, divadelní rekvizity, reliéfy. Efkotex je zdravotně nezávadný, při výrobě 
masek nebo forem pro odlévání můžeme modelovací látku tvarovat přímo na těle (použijeme mastný krém pro ochranu kůže).

STŘÍBRNÝ MĚSÍC
Autor, foto / Michala Šmikmátorová
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4 5

Pokládáme všemi směry na formu obalenou 
igelitem. Okraje ústřižků lehce překrýváme 
přes sebe. 

6

Když máme vytvořenu plochu ze 3 až 4 vrstev 
ústřižků, necháme schnout. Okraje nemusíme 
začišťovat, necháme mírně roztřepené. 

8

Vytvoříme cákance černou barvou pomocí  
starého zubního kartáčku nebo štětce.

9

Místy mázneme štětcem disperzní lepidlo a při- 
ložíme stříbrnou metalickou fólii. Po uschnutí 
lepidla zbytky fólie ometeme suchým štětcem. 

2

Modelovací látku Efkotex si nastříháme na 
10 cm dlouhé kousky. Připravíme si větší talíř 
jako formu.

3

Formu obalíme igelitem. Do mělké plastové 
misky nalijeme studenou vodu. 

7

Talíř je po uschnutí tvrdý a pevný. Houbičkou 
naneseme tupováním černou a bílou barvu na 
celý povrch. Napodobujeme povrch měsíce.

Jednotlivé ústřižky namáčíme krátce do misky 
s vodou. Necháme nad miskou okapat.

1

Povrch přestříkneme lakem ve spreji. Na zeď 
připevníme pomocí oboustranné lepicí pásky 
nebo propíchneme jehlou a provlečeme silon.

MATERIÁL A POMŮCKY: 
modelovací látka Efkotex, talíř jako forma, igelit, nůžky, disperzní lepidlo, bílá a černá akrylová barva, houbička, štětec, starý kartáček, stříbrná 
metalická fólie
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RECYKLOVANÁ VÁZA
 
Autor, foto / Pavlína Dvořáková

4

Do keramického prášku přidáme vodu. Po- 
třebujeme získat řídkou hmotu, kterou nane- 
seme na povrch špachtlí nebo starou kartou.

5 6

1

Vrchní část krabice od mléka odřízneme no- 
žíkem. Výšku vázy zvolíme podle vlastního 
uvážení.

2

Z modelovací látky Efkotex nastříháme 8cm 
kousky. Látku máčíme ve vodě a přikládáme 
na povrch krabice ve dvou vrstvách okraji 
lehce přes sebe.

3

Necháme zcela vytvrdnout. Jakmile je krabice 
suchá a tuhá, připravíme si na úpravu povrchu 
jemnou keramickou hmotu Efkolin. 

MATERIÁL A POMŮCKY: 
krabice od mléka, modelovací látka Efkotex, na konečnou povrchovou úpravu Efkolin, metalická zlatá barva (koupíte v našem e-shopu 
na www.tvorivyamos.cz), nožík, nůžky, voda, štětec, špachtle či karta

Vytvrzenou vázu můžeme dle vkusu ozdobit 
metalickými nebo akrylovými barvami. Vnit- 
řek vázy jsme nechali bez úpravy, takže je 
možné dovnitř nalít i vodu.

Efkolin naneseme na celý povrch vázy. Uhla- 
díme navlhčenými prsty a necháme schnout 
24 hodin. 
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FOUKANÁ STUDENÁ GLAZURA
 
Autor, foto / výtvarná dílna Amos 

4

Přidáme tonery a pečlivě vše promícháme. 
Můžeme kombinovat různé barvy. Doporu- 
čujeme barvy světlejší a tmavší. 

5 6

1

Povrch misky pečivě odmastíme. My jsme po- 
užili trochu odlakovače, ale můžete použít 
nějaký jiný produkt s alkoholem, který máte 
doma.

2

Smícháme studenou glazuru s tvrdidlem. Po- 
měr míchání je 1:1, je třeba si vše přesně od- 
vážit, aby glazura na povrchu pěkně vytvrdla.

3

Směs pečlivě promícháme a rozdělíme do ně- 
kolika dalších kelímků, abychom mohli glazuru 
obarvit různými tonery.

MATERIÁL A POMŮCKY: 
bílé keramické misky, studená glazura, tonery do pryskyřice, brčko, špachtle, odlakovač, hadřík, kelímky na míchání, váha

Hotové misky necháme schnout na plastiko- 
vé podložce. Glazura schne 24 hodin, mezitím 
může trochu stéct a miska by se mohla při- 
lepit.

Po troškách aplikujeme pryskyřičnou glazu- 
ru na odmaštěnou misku. Kápneme trochu 
glazury a brčkem rozfoukáváme barvu po po- 
vrchu.
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SOLNIČKA   
 
Autor, foto / Michala Šmikmátorová

1 2 3 4

Obtáhneme motiv vytvořený tuž- 
kou. Pracujeme opatrně a pájku 
vždy odkládáme do kovového 
stojánku.

Mlýnek byl již lakovaný, pokud 
máte přírodní, naneste ochran- 
nou vrstvu laku na dřevo vhod- 
ného pro styk s potravinami.

Do gravírovací  pájky na dřevo na- 
šroubujeme hrot a necháme na- 
žhavit. Vyzkoušíme stopu hrotu  
na kousku dřeva. 

 

MATERIÁL A POMŮCKY:
dřevěný mlýnek na sůl a pepř, gravírovací pájka na dřevo, stojánek na pájku, tužka, ochranný lak Decor (www.tvorivyamos.cz)

Dřevěný mlýnek dobře očistíme  
a namalujeme si na něj motiv tuž- 
kou. Předem si můžeme na papír 
udělat náčrtek.

 www.tvorivyamos.cz
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SOUTĚŽ DŘEVĚNÁ – VYHODNOCENÍ

Milí čtenáři, všem vám moc děkujeme za účast v naší soutěži. Sešla se velká spousta výrobků a opravdu 
podařených. Bylo velmi těžké zvolit mezi nimi 3 nejlepší. Vítěze jsme po hlasování všech členů redakce 
vybrali, moc jim gratulujeme a posíláme jako cenu poukazy na výběr výtvarného materiálu! Všem os-
tatním děkujeme za bohatou účast. 
Nová soutěž má název „Dej oděvu druhou šanci“ a startuje právě teď. Ve zkratce recyklujeme 
staré oblečení, rifle, trička, liché ponožky, věci malé, poničené nebo již nenošené, které dostanou 
druhou šanci a nové využití. Techniku opět vyberte dle svého uvážení. Pokud se vám podaří své 
tvoření podrobněji zdokumentovat, rádi ho zveřejníme na našem blogu www.myamos.cz. Všechny 
soutěžní fotografie zaslané na adresu smikmi@tvorivyamos.cz budou postupně k vidění v naší galerii 
na straně 34. Soutěž končí 31. 12. 2020.

1 2 3 4

5 6 7 8

Kategorie do 15 let

1. místo kroužek Ateliér, SVČ Liška – Lužánky, Bílovice n.S. 

(obr. 1 a 2)

2. místo školní klub při ZŠ Horní Lideč (obr. 3)

3. místo ŠD – děti z 1. a 2. třídy ZŠ a MŠ Štěkeň (obr. 4)

Kategorie nad 15 let

1. místo Martina Žádníková, Praha (obr. 5 a 6)

2. místo Radim Zourek, Pohořelice (obr. 7)

3. místo Jitka Kabátová, Plzeň (obr. 8)

ZNÁME

VÍTĚZE 
SOUTĚŽE
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V této galerii rádi zveřejníme i vaše výrobky. Fotografie zasílejte prosím na e-mail smikmi@tvorivyamos.cz.

Obr. 1 Vlasta Chrápavá, Domov pro seniory Černá Hora

Obr. 2 až 5 kroužek Ateliér, SVČ Liška – Lužánky, Bílovice n.S.

Obr. 6 Romana Vaďurová, Brno

Obr. 7 a 8 Martin Zeman, Písek

Obr. 9 ZŠ TGM a MŠ Hovorany

Obr. 10 až 15 ŠD – děti z 1. a 2. třídy ZŠ a MŠ Štěkeň

Obr. 16 a 17 ZŠ Sopotnice, 1. až 3. třída

Obr. 18 až 20 Jana Nesvačilová, Praha

GALERIE ČTENÁŘSKÝCH NÁPADŮ 

Výrobky do naší soutěže s názvem „Dřevěná“ jsou na obrázku 1, 6, 7, 8 (kategorie dospělí), zbývající výrobky jsou z kategorie děti.
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PŘIJEĎTE ZAŽÍT PERFEKTNÍ DEN
- VYZKOUŠEJTE SI, CO VŠECHNO STROJE DOKÁŽÍ VYKOUZLIT. 
ZA ZKOUŠKU NIC NEDÁTE, ALE HODNĚ MŮŽETE ZÍSKAT.

TVOŘTE MODELY, FORMY, NÁPADY A TISKNĚTE 3D
NA PROFI STROJÍCH ZA CENU HOBBY TISKÁREN.

zbynek.korneta@eurazio.eu dvorakova@efkoart.cz

Kontakt: konzultační a školicí centrum pro 3D tisk
pro Moravu:

Co2 lasery na řezání šablon, krabiček,
výztuží, modelů pro školy i výrobu

Frézky pro mladé nadšence
na obrábění
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