Seznam vystavovatelů - KREATIV Ostrava 2017
pav. A2 / č. 344

"U mistra mydláře"
www. naturalsoap-bg.cz

pav. A1 / č. 508

Afes – Lucie Musilová
tel.: 605 359 520
e-mail: info@afes.cz
www.afes.cz
Obrázky vysypávané pískem to je kreativní tvoření, které zaujme všechny generace
svou jednoduchostí a nepřeberným množstvím barevných variant. Tvoření rozvíjí
fantazii, barevné cítění a procvičuje jemnou motoriku prstů.

pav. NA2 / č. 259

Aladine.cz
www.aladine.cz

pav. A2 / č. 350

Amazónico design
Petra Dobešová
e-mail: amazonico@email.cz
www.AmazonicoDesign.blogspot.cz
Facebook: Amazónico design
Ručně vyráběné amazonské šperky s drahými kameny a jihoamerickými přírodninami
se silnou vibrací pro harmonizaci čaker; spirálky a náramky z minerálů dle znamení
zvěrokruhu; archandělská kyvadla; šperky z přírodních materiálů pro děti;
energetizační feng shui závěsy do prostoru; mandalové talířky s enkaustickou
malbou; vybrané drahé kameny.

pav. A2 / č. 302

Anna Harerová
www.jammers-home.cz

pav. NA2 / č. 250

ArtCentrum Miluše Lindovská
email: info@artcentrum.net, www.artcentrum.net
Výroba originálních blahopřání, zápisníků, visaček
drobností, tvorba asambláží technikou mixed media.

a

jiných

papírových

Art-hobby-kreativ

pav. NA2 / č. 244

Marcela Šímová
e-mail: marsimova@seznam.cz
www.art-hobby-kreativ.com

Prodej korálků z domácí produkce, především od firmy Preciosa, dále kvalitních
japonských korálků Miyuki a TOHO, komponenty pro tvorbu bižuterie a další. Vše
potřebné pro výrobu papírových přáníček, jako jsou razítka, vyřezávací šablony,
papíry, dekorační prvky, lepidla, barvy apod. Prodej v současné době velice
oblíbeného, Foamiranu, jak klasického, tak i hedvábné pěnovky, pestíky, středy do
květin, olejové pastely a dále akrylové barvy, barvy na textil, ubrousky a vše potřebné
pro techniku decoupage.

ART-MANIA
www.art-mania.cz

pav. A2 / č. 329

ARtoja

pav. NA1 / č. 425

e-mail: ania.raab@centrum.cz
Zastavte se u našeho stánku a přivezte si od nás domů barevnou keramiku nebo
malované sklíčko.
Skleněné andělky a andílci s věnováním nebo se jménem potěší každého a kus Vánoc
na vás koukne z malovaných obrázků, které rozzáří každé okno.
Barevné keramické šperky nebo komponenty pro další tvoření jistě potěší nejen
kreativní duši.

ArtVive.cz

pav. NA2 / č. 213

tel.: 773 870 890, 739 593 002
e-mail: info@artvive.cz
www.artvive.cz
Přijďte si s námi vyzkoušet ten pocit, kdy můžete vytvořit obraz stejně jako
profesionální malíř. Ukážeme Vám, že malování není nic těžkého, že malíři jsme
všichni již od narození. Opravdu všichni. Nepotřebujete k tomu školy ani zvláštní
schopnosti. Potřebujete jen chuť to zkusit a lektora, který Vám krok za krokem ukáže
jak na to. My máme lektora a vy musíte mít tu chuť 😊 Pak to spolu zvládneme.
Připravili jsme pro Vás krátké workshopy (45-60 minut), kde si můžete vyzkoušet
olejomalbu metodou Boba Rosse nebo technikou Dry brush. A co víc. Výsledek své
práce si odnesete domů a můžete se s ním pochlubit.

Ateliér DoTříDoRána

pav. A1 / č. 510

Atelier Ebru – Tess Gemelová

pav. NA2 / č. 230

e-mail: tess@ebru.cz
www.ebru.cz
Facebook: Ebru by Tess
Ve stánku Atelieru Ebru si budete moci vyzkoušet tureckou malbu na vodní hladině.
Rádi vás s touto úžasnou technikou seznámíme, vše vám vysvětlíme a pomůžeme při
vašem tvoření. Budete si moci zakoupit veškerý originální materiál, dárkové poukazy,
Ebru látky, tašky, kšiltovky a další hotové výrobky.

Autopata / Petra Hořejší

pav. A1 / č. 524

http://www.autopata.cz/

AVE ART Ostrava, SSUŠ a ZUŠ, s.r.o.

pav. A2 / č. 301

www.aveart.cz

AVÍZO BAZAR, prodej ekologické plastelíny EKOLÍNA
tel.: 777 073 390
e-mail: mirka.k@avizobazar.cz
www.avizobazar.cz, www.ekolina.cz
Přírodní ekologická plastelína vhodná pro všechny děti od 3 let věku nebo i děti
mladší, ale jen pod dohledem. Přírodní ekologická, nedráždivá. Děti si ji zamilují a
hodiny a hodiny si s ní hrají. Cvičí tak jemnou motoriku (tlačení, mačkání, válcování),
posilování svalů přes hnětení a míchání

pav. A2 / 306

Balážová Martina – stavebnice od Martiny, svetkreativity.eu

pav. NA2 / č. 225

www.svetkreativity.eu

stavebnice od Martiny - autorské dřevěné adventní kalendáře, betlémy,
kreativní stavebnice a omalovánky v jednom - statek se zvířátky, nádraží,
silnice....
Malovaní andělé, krabičky a podnosy.

Bambulky ELPopo – Lenka Sýkorová

pav. NA2 / č. 207

tel.: 774 161 100
e-mail: lenka.sykorova@elpopo.cz
U stánku Holek Bambulek najdete spoustu barevných klubíček, velký výběr Českých
Hobby Špagátů, dekorací a výtvorů z nich. Rádi Vám ukážeme netradiční techniky
pletení, které si můžete i vyzkoušet. Těšíme se na Vás!

Bára Bartošová

pav. A1 / č. 523

www.barabartosova.cz

Barevný svět - bs-koralky.cz

pav. NA2 / č. 237

www.bs-koralky.cz

BD-TOVA, s.r.o.

pav. NA2 / č. 242

tel.: 515 910 003
e-mail: tova@bd-tova.cz
www.bd-tova.cz
BD-Tova, s.r.o. - český výrobce dekoračních předmětů, hobby produktů a kreativních
hraček.
Naše výrobky jsou určené hlavně pro děti, které rády tvoří, pro malé výtvarníky ve
školkách a školách. Rozvíjí jejich dovednosti a fantazii a zároveň pomáhají při
procvičování jemné motoriky. Ale určitě se u našeho stánku zastaví i všichni dospělí,
kteří si rádi hrají spolu s dětmi nebo vyrábí své vlastní originální dekorace do bytu
nebo dárky pro potěšení.
Základním materiálem našich výrobků je točená buničitá vata (papír).
Můžete se těšit na novou podzimní kolekci, a protože v zimě se asi se všemi znovu
nepotkáme, najdete na našem stánku už i kolekci zimní a vánoční.
A jako vždycky kromě prodeje našich výrobků, si můžete u nás vyrobit malou
dekoraci. www.bd-tova.cz

Befany klub

pav. A1 / č. 521

Binarová Hana

pav. NA2 / č. 201

www.hana-binarova.webnode.cz
Moje práce se ubírá dvěma směry. Jedná se o společenskou a svatební módu přímo
na míru a doplňky pro ženy jako jsou kabelky a peněženky. Obě kategorie mám moc
ráda a je příjemné čas od času je prostřídat :-)
Zakázková tvorba závisí na přání zákaznice. Je také možné pomoci s návrhem
a realizace je už na mě. Většinou se jedná o originály s velkým zastoupením ruční
práce. Tento druh práce mi dělá velkou radost.
Druhá část mé práce jsou kabelky a peněženky.

Tam hodně záleží na druhu materiálu, nebo vzoru na látce a tam inspirace přichází
téměř sama. Na podzim používám více koženkových materiálů (dnes lze vybrat
z široké škály velice kvalitních koženkových metráží), naopak v létě se nabízí na
kabelky a tašky použít barevné a veselé vzorů.
Svou práci mám moc ráda a věřím, že stejnou radost z výrobků a modelů mají také
spokojené zákaznice.
pav. A2 / č. 349

Bižuterie Arabela
tel: 604184259
email: arabizu@seznam.cz
www.arabizu.cz
Ručně vyráběné originální šperky, klíčenky, záložky do knih, zrcátka.

BOIO
tel.: 774 406 993
e-mail: info@boio.cz
www.boio.cz
Boio jsou opasky vyrobeny z použitých cykloduší a cykloplášťů.
Některé duše a pláště sjížděly těžké terény, jiné brázdily ulice měst. Mají za sebou
část příběhu, který s opasky pokračuje dál. Každý náš výrobek je ručně vytvořený
originál. Tvoříme pro vás v Beskydech a kousek od Polických pískovcových stěn.

pav. NA1 / č. 432

Bylinky – dekorace.cz

pav. NA1 / č. 418

Cedulky na přání

pav. NA1 / č. 422

Blanka Kupčáková
tel.: 739 521 751
e-mail: keg@seznam.cz
Facebook: Cedulky na přání
Vyrábím cedulky s různými citáty a také jmenovky na dveře, věšáky a cedulky
s fotkami Vašich dětí, mazlíčků, rodiny atd. Základní materiál je sololit nebo překližka,
ručně malovaná a patinovaná, pak dozdobovaná :-)

Čechová Eva Pepito

pav. A2 / č. 339
pav. A1 / č. 517

Černé sklo Liberec
www.cernesklo.cz

pav. NA1 / č. 420

Česká hračka

pav. NA2 / č. 215

tel: 774 346 951
e-mail: info@ceska-hracka.cz
www.ceska-hracka.cz
Česká hračka jako portál českých výrobců hraček má tu čest se podruhé prezentovat
na veletrhu Kreativ Ostrava. Představujeme návštěvníkům služby našeho
informačního portálu a průřezovou nabídku sortimentem českých hraček. Pro rok
2017 budeme mít kromě nabídky plechových hraček KOVAP také sortiment od firmy
Efko – deskové hry pro malé i větší; legendárního Igráčka se sortimentem novinek
a tvořivé puzzle. Tvořivou sekci na našem stánku pak také doplní známé sety

Krasohrátky designérky Pavly Petrnouškové a tvořivost také budeme rozvíjet
s pomocí dřevěné stavebnice s druky Klik-Klap, kterou si návštěvníci budou moci na
našem stánku vyzkoušet.

DÁREČEK NA MÍRU

pav. A2 / č. 347

www.dareceknamiru.cz

Davona s.r.o.

pav. NA2 / č. 221

tel.: 734 592 596
e-mail: info@davona.cz
www.davona.cz
Davona přiveze do Ostravy sortiment, který si návštěvníci oblíbili už na minulých
výstavách. Vyřezávací a embosovací stroj Big Shot a spoustu vyřezávacích šablon
a příslušenství na tento stroj. Nebude samozřejmě chybět široká nabídka materiálu
pro papírové tvoření, především cardmaking a scrapbooking a také pro mixed media
techniky. Těšit se můžete také na vánoční zboží!

Dětský ráj – Ostrava-Vítkovice
tel.: 602 74 84 34
www.hemel.cz
Ukázka sortimentu prodejny Dětský ráj ve Vítkovicích, která je nejen partnerskou
prodejnou sítě prodejen Bambule, ale již 25 let si svým sortimentem zachovává půvab
klasického hračkářství.
Najdete zde klasické hračky, autíčka na ovládání, panenky a doplňky pro holčičky,
kočárky, stavebnice tradičních českých značek např. Merkur, Seva, Blok… ale také
oblíbené Lego, puzzle a společenské hry.
Součástí prodejny je také oddělení dětských knih, karnevalových kostýmů
a papírnictví, včetně kreativních sad a doplňků pro rozvíjení fantazie vás i vašich dětí.
V široké nabídce zde najdete také přírodní českou kosmetiku Saloos, která bez chemie
pomáhá udržet vaši pokožku zdravou a mladistvou, esenciální a aromaoleje pro
pohodu a vůní vašeho domova.
To vše s odborným, usměvavým a příjemným personálem.
Těšíme se na vaši návštěvu.

Divadlo loutek Ostrava

pav. A2 / č. 335

alternativní scéna Divadla
loutek Ostrava

www.dlo-ostrava.cz
Napij se a hraj si
- tvorba kelímkových loutek
10. listopadu od 13.00 do 18.00 hodin

Dohnalová Renáta
tel.: 777 670 939

e-mail: renatadohnalova@seznam.cz
www.kreativrenata.cz
Jsem již přes 15 let lektorkou kreativních kurzů pro děti i dospělé a zároveň floristkou.
Pro vzdělávací střediska vedu akreditované semináře rukodělných činností – pro
učitele, vychovatele, sociální pracovníky. Také vedu kurzy na přání.
Můžete mě potkat na kreativních veletrzích, workshopech, seminářích,
předvánočních a jarních akcích, v akreditovaných vzdělávacích střediscích, ale taky ve
třídách základních škol při vyučování nebo při akcích rodičů a dětí.

pav. NA2 / č. 268

DOMINOK * knoflíky pro radost

pav. A1 / č. 504

e-mail: dhrasek@gmail.com
www.fler.cz/dominok
Facebook: Knoflíky pro radost
Knoflíky pro radost, mašličky, rolničky, handmade štítky, bobbiny, prstýnky a jiné
barevné radosti najdete u Dominok na stánku 504 napravo od vstupu, v přízemí.

Dorota Kubešová

pav. NA2 / č. 257

www.pletena-moda.eu
www.fler.cz/dorina
V roce 1992 jsem založila firmu s pletenou módou a působila na trhu celých 23. let.
V roce 2016 jsem se oprostila od strojové výroby a pokračování seberealizace jsem
našla v ruční tvorbě – tkaní, pletení.
Zkušenosti s materiály při své dlouholeté praxi, nyní využívám při práci na ručním
tkalcovském stroji. Věřím, že mé současné zákaznice budou spokojeny tak, jako i ty
v minulých letech.
Těším se na vás Dorota Kubešová.

DŘEVĚNÉ FOTOALBUM

pav. A2 / č. 323

e-mail: drevene.fotoalbum@gmail.com
www.drevenefotoalbum.cz
Naším mottem je "S láskou ke dřevu, s úctou k Vašim vzpomínkám". Každý člověk
zanechává na světě svou unikátní stopu, své vzpomínky, energii a vášeň.
Přetechnizovaná doba nám sice umožňuje pořídit snímek kdykoli se nám zamane,
ale... Až jednou budete vnoučkům ukazovat, jaké bylo vaše dětství, vzpomínat, jak šli
vaši puberťáci poprvé do školy nebo jaké kolosální úlovky přinesl tatínek domů, když
byl na rybách... Nevytáhnete paměťovou kartu, ale fotoalbum. Poctivý papír se
vzpomínkou, která nepodléhá rozmarům elektroniky, avšak zanechává hřejivý pocit
časů, ve kterých jste byli dokonale šťastní.
My tyto jedinečné vzpomínky vážeme a uchováváme v dřevěných deskách, kam si
můžete nechat vyrýt, cokoliv budete chtít, nebo si rovněž můžete vybrat z naší stálé
nabídky či se jí jen inspirovat.

DUHOVÁ PLANETA, s.r.o.

pav. NA2 / č. 227

tel.: 494 322 321, 607 656 114
e-mail: info@duhovaplaneta.cz
www.duhovaplaneta.cz
Velkoobchod s materiály pro volný čas a kreativní tvorbu.

Emílie Vontorová

pav. NA1 / č. 431

Esence šambaly – DaJana tvoří

pav. NA1 / č. 409

ESHDÉ – handmade šperky a drobnosti
e-mail: eshde@seznam.cz

pav. A2 / č. 333

http://eshde.webnode.cz
Facebook: Eshdé Šárka Dvořáková
Tvoření je naší velkou vášní, které se věnujeme ve volném čase v duchu hesla: Tvoření
všechny smutky zahání, tvoření je lék :D Zabýváme se ruční výrobou šperků
a drobností technikou šitého šperku, drátování, tepání, wire wrapping, drhání

(macramé), shamballa, tsumami kanzashi atd. Vyrábíme z různých materiálů např.
z chirurgické a nerezové oceli, železného či měděného drátu, používáme stuhy,
látky, minerály, říční perly, skleněné broušené kameny zn. Swarovski, dále dřevěné,
kožené i plastové komponenty apod. V naší nabídce naleznete dámské a pánské
šperky, ozdoby do vlasů, drátovaná velikonoční vajíčka, mísy, obrázky či zápichy.

Euromedia Group a.s.
www.euromedia.cz

Eva Holeszová - JEŽIBABKA, dárkové zboží Bohumín

pav. NA1 / č. 414
pav. A2 / č. 300

tel.: 604 443 054
e-mail: eva.holeszova@seznam.cz
Srdečně vás všechny zvu k mému stánku A2 č. 300, kde vám nabídnu vše pro výrobu
adventního věnečků. Budu mít velké množství dekorací, například slaměné korpusy,
svíčky, bodce, skořici dlouhou i krátkou, plátky pomerančů, hvězdičky, andělské vlasy,
zelené dráty, lepidlo do tavné pistole. Pro začátečníky i pistole, stuhy a mnoho
dalšího. Ráda vám pomůžu s výběrem, ale i poradím, jak si takový věneček vyrobíte.
NA mém stánku budu mít i ručně háčkované zvonečky a andělíčky a krásné perníčky.
Moc se na všechny těším. Ježibabka

Eva Mrkvová - MrkEv

pav. A2 / č. 317

Eva Pálková – Báječné šití

pav. A2 / č. 300

EVASELI – Eva Šeligová

pav. NA2 / č. 246

tel.: 725 842 423
e-mail: eva.seligova@atlas.cz
www.evaseli.webgarden.cz
www.fler.cz/evaseli

Nabízím bytové dekorace vlastnoručně vyráběné, dekorované technikou decoupage
a dalšími technikami. Krabičky na kapesníky, na psací potřeby, na kuchyňské potřeby,
čaje, koření, šperkovnice, věšáčky. Také plechové konvičky a květináče. Všechny
výrobky jsou nejen dekorativní, ale i plně funkční. Těším se na Vaši návštěvu v mém
stánku.

Fajna Galanterka
tel: 607 871 258
e-mail: choiva@ seznam.cz
www.ivachovancova-eshop.cz
Facebook: Fajnagalanterka
Na KREATIVu můžete navštívit náš obchůdek Fajna Galanterka, který je zaměřený na
galanterii a pomůcky pro patchwork.
Máme širokou nabídku zipů v metráži, kovovou galanterii, látky a výztuhy.
e-shop: www.ivachovancova-eshop.cz
Najdete nás v hale A1 vedle výstavy Quilt Ostrava 2017
Těšíme se na Vaši návštěvu Iva a Klára Chovancovy.

pav. A1 / č. 505

FESTAD – Výukový festival Architektury a Designu

pav. A2 / č. 343

e-mail: info@festad.cz
www.festad.cz

Příprava na vysoké a střední školy s uměleckým zaměřením - architektura, design a
umění. Výuka kresby, kreativního navrhování, dějin umění, dějin architektury a
designu.

FloriArt

pav. A2 / č. 330

e-mail: info@floriart.cz
www.floriart.cz
FloriArt - oficiální dovozce a distributor pěnové gumy Foamiran. Zabýváme se
prodejem zboží určeného pro výrobu květin. Na našem stánku najdete žilkovače,
pestíky do květin, floristické potřeby a další související zboží. Letos návštěvníkům
nabídneme novinku - hedvábnou pěnovku. Nebudou chybět ani workshopy. Těšíme
se na vás!

Gabriela Bajtková

pav. NA1 / č. 424

Galanterie Švadlenka
– obchůdek pro tvoření a fantazii

pav. NA2 / č. 270

e-mail: esvadlenka@volny.cz
Facebook: esvadlenka
Náš obchůdek galanterie Švadlenka je plný drobností pro tvoření, fantazii, kreativitu
a Vaše běžné drobnosti pro opravy a úpravy.
Najdete u nás jehly, nitě, příze, zipy, stuhy, háčky, jehlice, knoflíky atd. atd.
Na Kreativ máme pro Vás připravené nové stuhy, nové příze pro pletení i háčkování
a další drobnosti. Tentokrát přivezeme i předtisky pro vyšívání.

GECCO

pav. NA2 / č. 244

www.gecco.cz

Golíková Eva

venku / č. 601

Hakan Sayak (O'yes)

pav. A2 / č. 319

Hana Šlocarová

pav. A1 / č. 513

tel.: 605 968 034
e-mail: slocarova@email.cz
www.slocarova.cz
Facebook: originalni.odevy
Jmenuji se Hana Šlocarová, jsem z Liberce a vytvářím módní originální oděvy pro
ženy různého věku.
V ateliéru šiji modely vhodné pro běžné denní nošení, ale i pro společenské
a slavnostní příležitosti. Látky zpracovávám pomocí různých technologických
postupů ručního barvení a malování. Proto je každý kus originál!
Oděvy Vám zhotovím v klasických velikostech S až XL, ale i v nadměrných velikostech
XXL až XXXXXL. V mém ateliéru neexistují věty typu "to je jen na hubené" nebo "to je
jen pro silné". Vyjdu vstříc všem!

Z materiálů nejčastěji používám viskózový úplet s příměsí elastanu, který se velmi
příjemně nosí, nemačká a snadno udržuje.
Všechny modely Vám mohu ušít na míru. Teď už si jen vybrat.
Naleznete mne i na Facebooku, ráda si Vás přidám do přátel! :)

HOBBY-PATCHWORK

pav. NA2 / č. 241

www.fler.cz.cz/smetanova-lenka

CHRPA sociální firma Slezské diakonie o.p.s.

pav. NA2 / č. 236

www.chrpakrnov.cz

Chytrošová Věra

pav. A1 / č. 512
pav. NA2 / č. 266

Idea Creative s.r.o. - výtvarné a kreativní potřeby
www.idea-creative.cz

Zabýváme se prodejem kreativních a výtvarných potřeb, provozujeme maloobchod a
velkoobchod. Na výstavu přivezeme velkou dávku inspirace v podobě připravených
vzorků
a předvedeme vám jejich výrobu. Vyzkoušíte si práci s křídovými barvami na sklo
a přenos transferových obrázků na textil. Nabídneme pestrý výběr dekorací
a doplňků pro adventní tvoření, filci, barvy, dekorační knoflíčky, potřeby pro
scrapbooking, rýžové papíry, šablony a mnohé další. Těšíme se na Vás!

Ing. Dagmar Kaločová

pav. A2 / č. 334

www.krasnazena.snadno.eu

Ing. Vítězslav Růžička, CSc.

pav. NA1 / č. 433

Iveta Bizonová

pav. NA1 / č. 407

e-mail: i.bizonova@seznam.cz
Decoupage na dřevěné krabičky, pletení z papíru.
pav. A2 / č. 324

Jan Kocmanek
Jana Kantorová

pav. A2 / č. 331

Jana Palle s.r.o.

pav. NA2 / č. 229

www.jcandles.com

Jijinkův svět
Weissová Jitka
tel.: 607 143 656
e-mail: jijinkuvsvet@seznam.cz
www.fler.cz/jijinkuvsvet
Šití nás baví…šijeme pro Vaši radost - zvířátkové polštářky a dekorace, vaky, nákupky,
šálky na krk, heboučké deky, vybavení do dětských pokojů i do postýlek.

pav. A2 / č. 311

JIMI Jitka Harlenderová

pav. A2 / č. 348

tel.: 604 962 464
www.fler.cz/jimicek
Originální tašky a oděvy. Prodej látek.

Jitka Veverková – Šijeme pro děti

pav. NA1 / č. 428

Facebook: sijemeprodeti
Šijeme pro děti rostoucí tepláčky, čepice, sukýnky, kraťásky, softshellové kalhoty
a jiné.

JK Styl CZ s.r.o.
tel.: 777 563 698
pav. NA2 / č. 269
e-mail: info@jkstylcz.cz
www.jkstylcz.cz
Pokud malujete rádi a hledáte vybavení pro svou tvorbu, zavítejte do stánku č. 269
na výstavě KREATIV, kde naleznete malířské stojany, umělecké štětce, barvy a mnoho
dalšího.
Těšíme se na Vás! Tým JK Styl CZ s. r. o.

Kalia.cz
tel.: 724 118 838
e-mail: eshop@kalia.cz
www.kalia.cz, www.kalia-sklep.pl
Firma Kalia působí na trhu od roku 2002 jako velkoobchod kancelářských, školních a
výtvarných potřeb. Firma je dodavatelem několika významných značek na českém
trhu, jako jsou 3M, TESA TAPE, KORES, STAEDTLER a od roku 2014 je výhradním
dovozcem japonské značky Tombow.
Kalia nabízí kromě školních a papírenských potřeb také širokou škálu pomůcek pro
hobby a kreativitu (včetně hlíny pro keramiku, glazury, modelovací hmoty, pomůcky
pro ruční psaní, kreativní potřeby a mnoho dalšího).

Kamila Vavrošová - Ozdoby z perliček
tel.: 777 766 272
e-mail: vanocezperlicek@seznam.cz
www.ozdobyzperlicek.cz
Facebook: Ozdoby z perliček
Ručně vyráběné ozdoby z perliček v různých barevných kombinací navlékané na
měděný drátek.
Jiné barevné kombinace jsou po domluvě možné.

pav. NA2 / č. 264

pav. A1 / č. 511

Karel Gocman

pav. NA1 / č. 412

Keramický atelier MINET

pav. NA1 / č. 400

www.atelier-minet.cz

Kludský Jiří

venku / č. 600

Kočky Bohumín z.s

pav. NA2 / č. 261

e-mail: kockybohumin@seznam.cz
www.kockybohumin.cz
Kočky Bohumín, z. s. jsou neziskovou organizací, která se stará o opuštěné a týrané
kočky.

Kopeček Jiří

pav. NA2 / č. 247

Facebook: dárek pro radost, ručně vyřezávané svíčky
pav. NA2 / č. 233

Korálkárna Rooya
tel.: 774 210 969
www.rooya.cz
Korálkárna a hobby obchod s dílnou Rooya. Sídlíme v centru Prahy a můžete si u nás
koupit vše pro korálkování a některé další kreativní hobby. Celý sortiment prodejny
je na e-shopu. V naší dílně probíhá mnoho kreativních kurzů: výroba skleněných perlí,
různé korálkování, modelování z polymerů, cínování, kreativní beton, modelování ze
stříbra, malování EBRU a další.
Vydáváme tvořivý dvouměsíčník Korálki.

KOŠÍKÁŘSKÁ DÍLNA Světlany Řezankové

pav. A1 / č. 514

e-mail: s.rezankova@seznam.cz
www.kosikarstvi-eshop.cz
Obchod pro moderní košíkáře - prodej přírodního i barevného pedigu, dýnek,
pedigové i keramické polotovary na domácí tvoření, kreativní sady, hotové košíky,
keramické ozdůbky.

Krámek u Rybků

pav. A2 / č. 309

Kreativní dílnička J&V Kučerovi

pav. NA2 / č. 234

www.kreativnidilnicka.cz

KUPENDO

pav. NA2 / č. 262

tel.: 737 307 410
e-mail: info@kupendo.cz
www.kupendo.cz
Už se na Vás těšíme! Jako každý rok spousta
DŘEVĚNÝCH POLOTOVARŮ PRO DALŠÍ ZDOBENÍ – na ubrouskovou techniku,
malování, mozaiku, dekorování vším možným. Krabičky malé i velké, skříňky na klíče,
tužkovníky, drobné výřezy hlavně vánoční, také ubrousky. Můžete si objednat již nyní
a na výstavu Vám dovezeme bez účtování dopravného.
Těšíme se na setkání se stálými zákazníky i těmi, kteří chtějí jen vyzkoušet. ♥

Látky Gábinka.cz
www.gabinka.cz

pav. NA2 / č. 226

Laura Coffee, rodinná pražírna & kavárna

pav. A1 / č. 518

www.lauracoffee.cz, eshop.lauracoffee.cz
Facebook: kavarnaLauraCoffee
Výstavu obohatíme mobilní kavárničkou Laura Coffee, kde si můžete odpočinout
u lahodného cappuccina, dětem dopřát teplé bio kakao nebo horkou čokoládu z pravé
čokolády.
Laura Coffee je Ostravská rodinná pražírna, kterou založil Ivo Ptáčník a pojmenoval
po své starší dcerce Lauře. Každé ze svých dvou dcer věnoval kávovou směs, Laura
a Valentina. Pražíme pouze 100% Arabicu z různých koutů světa (nejvíce z Brazílie).
Kávu si vybíráme dle jejího chuťového profilu. Naši pražiči i baristé se neustále
vzdělávají v nových kávových trendech.
Na této výstavě připravíme espresso ze směsi variet Brazilských káv. Máme nastaven
tzv. Laura coffee standard, protože takto prostě chutná naše káva nejlépe. A máme
pro Vás i mléčné varianty se sojovým či mandlovým mlékem.
Zrnkovou kávu pražíme nejen pro své kavárny, ale dodáváme ji do desítek dalších
kaváren, restaurací, ale i firem po celé České republice. Umíme napražit kávu "na
míru" danému zákazníkovi, i kávu speciálně praženou pro automatické kávovary.
Překvapit můžete našimi (nejen vánočními) dárkovými balíčky svou rodinu a přátele,
ale i firemní klienty či zaměstnance.
S našimi pojízdnými kofíky („coffee cart“) včetně špičkových kávovarů vyrážíme na
firemní akce, VIP setkání s klienty, slavnosti, svatby, veletrhy, poutě a další akce.
Podrobné informace budou dostupné na www.kavovy.cz, který právě připravujeme.
Pro širokou veřejnost pořádáme veřejné kurzy přípravy kávy a techniky latte art, nebo
individuální tréninky na míru. Více info na www.kafekurzy.cz
Máme z kávy dětskou radost.

leiluska.cz

pav. NA1 / č. 427

tel.: 733 362 479
e-mail: leiluska@centrum.cz
www.leiluska.cz
Originální šperky ve formě motýlích křídel a mandal s použitím komponentů
z chirurgické oceli. Svíčky z krystalického palmového vosku různých barev a tvarů
např. sošek andělů různých velikostí.

Libor Hobza - dřevěné květy

pav. A1 / č. 515

LILLE-Vasilová Anna

pav. NA1 / č. 436

www.lilleegyptskahlinka.sk

LiPoTvorba

pav. NA1 / č. 415

tel.: 777 145 581
e-mail: lipotvorba@gmail.com
www.fler.cz/shop/lipotvorba
Facebook: LiPoTvorba
Sklu a konkrétně technice Tiffany se věnuji od roku 2007. Navrhuji
a zhotovuji převážně vitráže na zakázku do interiéru (do oken, dveří, dělících příček
a nábytkových dvířek). Pro radost vytvářím Tiffany lampy a drobné závěsné vitráže,
svícny, misky, lucerny, se kterými jsem i začínala.

Lolo- Kreativní šití

pav. NA1 / č. 423

Lucie Štěrbová

pav. NA1 / č. 402

www.fler.cz/kosatec

Lucie Volná – Ldesign

pav. NA2 / č. 211

www.kreativnisiti.cz
Dobrý den, představuji Vám mé výrobky, které jsou navrhovány do dětských
pokojíčků. Výrobky jsou šité tak, aby šly ruku v ruce s praktičností a dětem vykouzlily
útulný domov.

Mačkaná keramika

pav. A2 / č. 337

Malování jehlou - Vladimíra Pravečková

pav. A2 / č. 310

MANDALAS

pav. NA1 / č. 434

Barbora Sobotková
tel.: 778 039 932
e-mail: barbora.sobotkova@outlook.com
www.sobotkovabarbora.com
Aktivní stánek MANDALAS Vám nabídne ručně vyráběné mandalové produkty.
Všechny použité a zobrazené mandaly jsou originálním a autorským dílem
vystudované designérky Barbory Sobotkové.
Ve stánku si odpočinete a odreagujete při vybarvování mandal, ze kterých si na místě
budete moct vyrobit vlastní jedinečnou placku.
Dále si budete moct pořídit originální energetické mandalové obrazy malované
s láskou a precizností nebo si objednat mandalu malovanou na zakázku přímo pro
Vás!
Přijďte si užít mandalového tvoření a načerpat pozitivní energii skrz sílu mandal ♥

Mandaly a obrázky z písku

pav. A2 / č. 308

www.koralkovyobchudek.com

Mandaly pro děti – mandaly a obrázky z barevného písku

pav. NA2 / č. 245

www.mandalyprodeti.cz
Předlohy k pískování kreslíme a sami vyrábíme od roku 2012. Začínali jsme mandalami a
postupně jsme přidávali další obrázky k pískování a velké vzory pro dospělé. Od ostatních se
odlišujeme tím, že naše předlohy jsou předtištěny ofsetem, takže vzor, který pískujete je
velmi dobře vidět a předloha je jemně šedá. Máme dva druhy předloh, předlohy s konturou
a předlohy bez kontury. Nabízíme jak jednoduché motivy pro nejmenší děti, tak složitější
vzory pro starší děti nebo maminky či babičky v dárkových baleních. Najdete u nás také
mandalové magnetky a kalendáře.

Manikury, nůžky, pilníčky

pav. NA1 / č. 421
pav. A2 / č. 313

Marcela Hradecky
www.mandaland.cz

Margalit Design

pav. NA1 / č. 426

tel.: 737 463 823
e-mail: marketasikorova@centrum.cz
www.fler.cz/margalit-design
Facebbok: Margalit Design
Vítejte ve světě bytových a oděvních doplňků zhotovených plstěním ovčí vlny.
Najdete u nás vhodný dárek pro děti i dospělé – stolní lampy, světelné řetězy, víly,
šperky. V dílničce si můžete zhotovit plstěné náušnice. Vlna je ze všech textilních
vláken lidskému organismu nejvíce příznivá. Má antibakteriální účinky, samočistící
schopnosti, je hypoalergenní, nechutná roztočům.

MARIONETINO – loutková divadla s pohádkami
e-mail: kufrik@kufrik.cz

pav. NA1 / č. 419

www.kufrik.cz

Mluvené slovo, kreativita a především fantazie patří k nejcennějšímu kapitálu
každého člověka,“ říká Hyperion s.r.o. – ryze česká rodinná firma, která už 13 let vyvíjí
a vyrábí loutková divadla s příslušenstvím. A vědí, o čem mluví: na myšlenku rozšířit
pohádkový loutkový svět přivedly její zakladatele totiž jejich vlastní děti.
Posaďte se i vy se svým mládětem na koberec a postavte si v pokojíčku dějiště
kouzelných příběhů. Základ divadla tvoří pevná krabice s dvěma přidanými díly –
portálem a zády. Složení i rozložení divadla je velice jednoduché. Skládá se ze čtyř dílů
a snadno to zvládnou i malé děti. Materiál je pevný, odolný proti oděru, unese váhu
i toho nejvehementnějšího malého loutkáře. Oproti dřevu karton nabízí nesrovnatelně vyšší kvalitu tisku, takže výsledkem jsou nádherné, živé barvy. Velikost
divadla je vhodná pro rodiny či malé kolektivy dětí. Divadlo je variabilní a lze ho
neustále doplňovat o nové loutky a kulisy.
Přejeme příjemnou zábavu! Váš Kufřík.cz

Marián Mečiar

pav. NA1 / č. 403

Markéta a Petr Vránovi

pav. NA2 / č. 202

www.vranovi.cz
Kratochvilné vystřihovánky - Vystřihovánky pro hravé dospělé i děti. Písničkové
kalendáře, pohlednice, pomůcky na vystřihování. Autorská ukázka vystřihování.

Martina Koucká - Postaráme se

pav. NA2 / č. 205

www. postaramese.cz

Mega chleba

venku / č. 603

Mgr. Kamila Mučková - malování na obličej

pav. A2 / č. 328

www.malujemese.cz

Mode CESSY s.r.o.

pav. NA1 / č. 429

tel.: 605 182 982
e-mail: s.choborova@seznam.cz
Prodáváme – LEVANDULOVÉ polštáře v různých velikostí, plněné dutým vláknem
a květy levandule z Francie. Voní dlouhodobě. Jsou určeny pro klidný spánek a hezké
sny. Potah na polštáři je bavlna, snímatelný s hezkými motivy. Výběr až 30 motivů.
POHANKOVÉ polštáře, jsou určené k uvolnění svalů. Polštářek je vhodné nahřát, tím
se rychleji uvolní svalové napětí.
KOČIČKY A MEDVÍDCI- jsou šité Rovněž i voňavé měšce pro štěstí a přísun peněz.
Firma se ponejvíce zabývá prodejem: sypaný Zelený čaj s Graviolou, která je velmi
léčivá.
Na KREATIVu Ostrava budeme prodávat i KOŘENÍ v dárkovém balení.

MSGOMA

pav. NA2 / č. 217

www.msgoma.cz

Mydlidědek s.r.o.

pav. A2 / č. 352

www.mydlidedek.cz

NEJ Šicí stroje

pav. NA2 / č. 203

tel.: 581 110 242
e-mail: info@nej-sici-stroje.cz
www.nej-sici-stroje.cz
Uvidíte již tradičně šicí a vyšívací stroje, overlocky, řezací plotr i termolis. Vše vám na
našem stánku rádi ukážeme, můžete si stroje osobně vyzkoušet, poradit se s jejich
nákupem nebo obsluhou. Ukážeme vám krásu strojového vyšívání, které je naším
koníčkem, uvidíte vyřezávání mandal z papíru a z dalších materiálů, na klasických
strojích pro vás chystáme ukázky speciálních pomůcek jako je řasící aparát nebo šicí
kružítko. Uvidíte i horké novinky jako je horem i spodem krycí coverlock Brother CV
3550 nebo úplně nový šicí a vyšívací stroj Brother M280D.
Rádi vám dovezeme zboží bez placení poštovného – stačí si ho objednat přes náš
eshop a do poznámky napsat „Vyzvednutí v Ostravě“.

nezisková organizace Příležitost k podání ruky z.s.

pav. A2 / č. 321

www.pkpr.cz

Nováková Simona

pav. NA2 / č. 209

www.drobnustkyktvoreni.cz

Olbi-mořská sůl..

pav. NA2 / č. 243

OPTYS spol. s r.o.

pav. NA2 / č. 216

www.optys.cz

OV Reklama s.r.o.

pav. NA1 / č. 435

tel.: 725 686 650
e-mail: info@ovreklama.cz
www.ovreklama.cz
Chráněná dílna zabývající se výrobou reklamních předmětů, potisků a tiskovin.
pav. NA2 / č. 249

Paperilla
www.paperilla.cz
Eshop www.paperilla.cz nabízí široký sortiment pomůcek pro scrapbooking, zejména
papíry, samolepky, washi pásky, razítka, dřevěné a papírové výseky, samolepky
a různé dekorace vhodné nejen pro scrapbooking ale i pro jiné tvoření s především
s papírem.
Na našem stánku si budete moci prohlédnout scrapbooking v praxi – ukázky fotoalb,
přáníček atd.

PARADA – Lucie Horáková

pav. A2 / č. 345

www.parada-sperky.cz, www.paradadesigns.cz
PARADA – originální autorské šperky z oceli, ručně malované smaltem, nebo
doplněné polodrahokamy, malované dárkové lžičky, dětské příbory

PATCHWORK cerntrum - Danuše Březinová

pav. NA2 / č. 204

www.patchwork-cz.com

Patchwork Jana
www.patchworkjana.cz
Ráda bych pozvala všechny švadlenky a příznivce patchworku k nákupu na náš stánek
č. 303 v pavilonu A2. Budeme zde nabízet velké množství látek nejen pro patchwork,
ale pro všechno Vaše šití. Velký výběr vánočních vzorů je v tomto období samozřejmý.
Dále budeme mít quiltovací i vyšívací nitě, potřebné výztuhy a pomůcky. Pro ty, kdo
nešijí, budeme mít v nabídce velký výběr patchworkových ubrusů, prostírání,
polštářků, tašek, drobných dekorací, dek a přehozů, takže si u nás také vyberete.
Těšíme se na Vaši návštěvu

patchwork-jitkie

pav. A2 / č. 303

pav. A2 / č. 336

www.patchwork-jitkie.cz

PAVERPOL SLOVENSKO a ČESKO
e-mail: jjantosikova@gmail.com
www.paverpol.sk www.paverpol.cz
Viete čo je PAVERPOL? Kde vznikol? Ako sa s ním pracuje a ako sa to naučíte?
PAVERPOL ja tekúte tužidlo vďaka ktorému môžete spájať rôzne materiáli ako
napríklad textil, prírodné aj iné. Paverpol je metóda ktorá bola vyvinutá v
Holandsku pre umelcov a kreatívcov. Vďaka svojej neškodnosti pre životné
prostredie,ľudí a zvieratá v jednoduchosti práce s ním si už získal umelcov a
kreatívcov na celom svete. Na slovensku a v čechám máme pre vás prirpavené
školenia pod vedením profesionálneho školiteľa, ktorý vám predá svoje skúsenosti,
tipy a triky ako si spravit umelecké dielo nie len pre seba ale ja pre svojich
blízskych. Tešíme sa na Vás TEAM PAVERPOL

pav. NA2 / č. 248

Pekařství Bartovice s.r.o.

pav. A1 / č. 519

e-mail: pekarstvibartovice@gmail.com
www.pekarstvibartovice.cz
Pečeme pro Vás v naší parní peci výborné:
Svatební koláče, mnoho jiného sladkého i slaného pečiva a Náš Bartovický chléb
z přírodního kvásku. Ruční výroba a původní receptury bez chemie, zaručují perfektní
chuť a dobrou volbu pro Vaše zdraví.

PENTART.CZ

pav. NA2 / č. 263

e-mail: info@pentart.cz
www.pentart.cz
Naše produkty jsou úžasné pro rozličné tvoření - jak decoupage technikou, malování
na textil, mix media, tak i pro ostatními kreativní techniky. Najdete u nás také velký
výběr ubrousků.

PRATA

pav. A2 / č. 340

tel.: 605 730 747
e-mail: hudlova@seznam.cz ,
www prata.cz
Pod značkou PRATA najdete smaltované šperky, vypalované v peci na 850 st.
a cínované šperky s drahými kameny či autorskou keramikou a sklem.

PRESTOCAFÉ

pav. A2 / č. 318

PUPO design – šperky a doplňky ze starých hodinek

pav. NA2 / č. 271

tel.: 739 092 795
e-mail: pupodesign@centrum.cz
www.fler.cz/pupo
PUPO design Brno – výroba originálních ručně vyráběných šperků a módních doplňků
ze starých hodinek, strojků, ciferníků a součástek ve stylu STEAMPUNK.
Pro dámy nabízíme např. náušnice, prsteny, náramky, brože, náhrdelníky a další.
Pro pány pak manžetové knoflíčky a spony na kravatu, klíčenky, kožené opasky se
steampunkovou sponou a další.
Dále se zabýváme výrobou náušnic, šperků a doplňků s vlastními barevnými motivy,
které zaléváme křišťálovou pryskyřicí.

Qítko - hravá korálkárna
www.qitko-hobby.cz
Na našem stánku najdete korálky, komponenty, přívěsky, návlekový materiál a vše
pro korálkové i jiné tvoření. Přivezeme stálice v korálkovém světě i úplné novinky,
takže se určitě máte na co těšit. Součástí stánku budou také korálkové dílničky pro
malé i velké. Přijďte se za námi podívat, moc se na Vás těší celé Qítko.

pav. NA2 / č. 233

Radost v písku – Iveta Studníková

pav. NA2 / č. 200

tel.: 777 296 199
e-mail: info@radostvpisku.cz
www.radostvpisku.cz
Radost v písku je rodinná firma z podhůří Beskyd. Pískování, které vám představí, patří
mezi velmi oblíbenou techniku jak u děti tak dospělých. Ručně barvený přírodní písek,
šablonky pro pískování, nástěnné hodiny, které si můžete vypískovat podle vaší
nálady a další kreativní potřeby okolo barevného písku. Vše si můžete samozřejmě
vyzkoušet i v tvořivé dílničce, kterou budou mít pro vás připravenou. Na webovkách
www.radostvpisku.cz naleznete kromě sortimentu pro kreativní tvorbu i zajímavé
články o vzniku pískování, technikách a působení barev na lidskou duši.

RAGOS, spol. s r.o.

pav. NA2 / č. 222

tel.: 549 255 641, 605 112 451
www.ragos.cz
Nabízíme kompletní sortiment kvalitních pomůcek, látek, výztuh a nůžek pro kreativní
tvorbu a patchwork.
Jsme firma s více 20-ti letou tradicí na trhu.

RAW tyčinky

pav. A2 / č. 307

Renata Pekařová

pav. NA2 / č. 210

www.siti-renata.cz
www.onlineskolasiti.cz
www.renatapekarova.cz
Letos se opět těšíme na naše zákaznice. Zveme vás k nákupu krásných bavlněných
látek. U našeho prodejního místa najdete také šicí inspiraci. Vyberou si u nás i
zákaznice, které nešijí.
Přivezeme ušité polštářky, obaly na zápisníky a deky.

Romana Černá

pav. A1 / č. 522

www.manka.estranky.cz

Romana Rašková-atelier Romana

pav. NA2 / č. 260

www.atelierromana.cz

Rukodílná dílnička babičky Karličky

pav. NA1 / č. 502

tel.: 603 897 586
Facebook: Rukodílná dílnička babičky
Dobrý den, dovoluji si vám představit mou práci, která je pro mě velikou radostí.
Vyrábím ručně háčkované hračky převážně z nádherně heboučké příze Dolphin baby,
které plním kuličkovým dutým vláknem. Mohla bych o své práci napsat stovky slov,
ale raději přiložím fotografie, které vám řeknou mnohem více. Děkuji za vaši přízeňRukodílná dílnička babičky Karličky

Scrapyard
www.scrapyard.cz

pav. NA2 / č. 219
pav. NA2 / č. 224

Sekanina Ivan

Sidonie Design

pav. NA2 / č. 214

www.sidonie-design.cz

Simona Mecová – Papírové pletáčkování
tel.: 731 973 280
Raškovice 478
Nezbytné zbytečnosti i velice důležité košíky a ošatky, vánoční dekorativní doplňky,
přijďte se k nám podívat a pokochat se
Vyrobeno ručně a s láskou♥

SOSZKA – Soňa Bára Szkanderová

pav. NA1 / č. 401

pav. NA1 / č. 408

tel.: 734 325 328
e-mail: info@soszka.cz
www.soszka.cz
Jako máma 3 dětí po večerech moc ráda tvořím a teď už se ke mně přidává i nejmladší
dcerka. Začalo to jako potřeba mít sladěné šperky k šatům. A ty se lidem tak líbily, že
jsem je postupně začala dělat i na objednávku. A protože pracuji s energií a miluji vše
přírodní, šperky tvořím vždy s určitým záměrem z krystalů, rudrakshy, lávy, dřeva
a dalších přírodních materiálů a nabíjím je energií.
Časem jsem k tomu začala vyrábět orgonity a když dcerka chtěla pořád nová trička,
tak jsem jí začala malovat na ta stará. A hned byla spokojená. A tak to postupně dělám
co mě baví, co zdobí a co pomáhá 

Společnost pro kreativní život z. s.

pav. A2 / č. 304

www. kreativ-centrum.cz

Stánek Přítomnosti

pav. A1 / č. 520

www.pidifarma.eu

Stanislava Srbová – Biodekorace.cz

pav. NA2 / č. 218

www.biodekorace.cz
Výroba kytiček, hvězdiček, broží a dekorací na kruhovém tvořítku. Prodej přírodních
dekorací. Barevné písky, skleněné kuličky a granuláty.

Stefany

pav. NA2 / č. 235

tel.: 773 114 908
e-mail: stefanyz@seznam.cz
www.stefanyz.cz
Stefany se zabývá tvorbou originálních ozdob do vlasů, květinových věnečků.
Vyrábíme také svatební a tematické dekorace (vánoční, velikonoční, dárkové). Šijeme
dětské a kojenecké oblečení, tutu sukýnky a šaty.

STOJAN Výtvarné centrum Ostrava

pav. NA2 / č. 239

Světlana - tvoření pro radost

pav. A2 / č. 320

Svíčky Lumio

pav. A2 / č. 346

www.svickylumio.cz
Jsme malá rodinná firma, která s láskou vyrábí svíčky z palmového vosku. Nabízíme
svíčky harmonizační (čakrové, speciální, živlové, jiné) autorské svíčky, andělíčky přání,
anděly ochrany a lásky, vílečky a jiné magické bytosti. Nabízíme rovněž internetový
obchod a poradenství v této oblasti.

Šikovnivytvarnici.cz

pav. NA2 / č. 254

tel.: 608 472 873
e-mail: info@sikovnivytvarnici.cz
www.sikovnivytvarnici.cz

Jezdíme po celé ČR do ZŠ, MŠ a na různé firemní akce, naší prací je seznámit děti
s různými výtvarnými a řemeslnými technikami. Nově jsme získali akreditaci od MŠMT
a nabízíme inspirativní workshop výtvarných moderních technik pro pedagogy.
Termíny si můžete rezervovat na webu dle našeho online kalendáře.

Šišipu - www.plenkovniky.cz

pav. NA1 / č. 413

Šperky z chirurgické oceli

pav. NA1 / č. 417

Štěpán Strejc

pav. NA1 / č. 406

Výroba dekorací, technika POWERTEX, šité dekorace, obrázky na zeď s citátama,
dětské čepičky a tepláčky.

ŠUFLODA

pav. NA2 / č. 240

TechDraw CZ

pav. A2 / č. 351

www.techdrawcz.cz
I letos Vám nabídneme spoustu novinek. Například jedinečné gelové pero PENTEL
Hybrid Dual Metallic, kdy jeho stopa má rozdílnou barvu na bílém a barevném papíře.
Dále dárkové sety – akvarelové, s antistresovými omalovánkami nebo s voskovkami
na textil. Od značky MARVY to budou nové štětečkové popisovače M1100 na vodní
bázi - 71 barevných odstínů. A od značky MONAMI Vám představíme jedinečný
koncept Live Color DIY a nejen to.

TEOREM – autorský vyšívaný šperk a doplňky
e-mail: info.teorem@gmail.com
www.teorem.cz
Facebook: teoremdesign
Značka TEOREM je mladá Ostravská značka zaměřená na design a výrobu autorského
vyšívaného šperku a doplňků. Je reakcí na dlouholetou touhu o spojení šperkařského
řemesla s novými, pro šperk netradičními technologiemi.
T – trvalost, technologie, E – estetika, O – opravdovost, R – ® originál, E – empatie,
M – materiál

pav. A2 / č. 354

Těthalová Helena

pav. A1 / č. 501

TianDe - produkty pro zdraví a krásu
tel.: 721 665 668
pav. A2 / č. 338
e-mail: tiandeov@gmail.com
Facebook: Tiande Ostrava
TianDe – produkty pro zdraví a krásu dle tradičních tibetských, čínských a altajských
receptur starých až 5 tisíc let. TianDe se od ostatních kosmetických produktů výrazně
liší tím, že má silný zdravotní efekt, a to nejenom na pokožku, ale na celý lidský
organismus.
Naše firma se zaměřuje na léčivé vlastnosti unikátních látek a péči o krásu a zdraví,
kterými jsou např. hadí tuk, ovčí placenta, ženšen, Lingzhi, zázvor, lotos, perly atd.
..TianDe... to je kosmetika, která uzdraví Vaše tělo a pohladí Vaší duši...

Tlukot Srdce pro Afriku, z.s.

pav. NA1 / č. 439

Tomáš Hučala

pav. NA2 / č. 238

Tompetka

pav. A2 / č. 306

e-mail: petja.pokorna@seznam.cz
www.fler.cz/tompetka
Letos bude naše kolekce hravější a zábavnější nejen pro děti, ale také pro jejich
rodiče. Těšíme se na vás.
Vy se těšte na mikinky, tepláky, sukýnky, pyžamožrouty, polštářky….

Tvořilka.cz

pav. NA2 / č. 231

www.tvorilka.cz

TVOŘIVÉ SADY A POLOTOVARY K TVOŘENÍ – KRABICE PLNÁ TVOŘENÍ – pav. NA2 / č. 252
sociální podnik KRABIČKY – výrobní družstvo Ostrava
tel.: 604 773 884
e-mail: obchod@krabickyvd.cz
www.eshop.krabickyvd.cz
Tvořivé sady a polotovary k tvoření KRABICE PLNÁ TVOŘENÍ se Vám opět představují
na Kreativu Ostrava 2017… Máte možnost vidět standardní nabídku Tvořivých sad
a také spoustu novinek nejen pro jednotlivce, ale také pro školky, školy a další
organizace. Práci s Tvořivými sadami si můžete vyzkoušet na našem Veselém tvoření.
Těšíme se na Vás.
Při odběru Tvořivých sad nad 2.000 Kč – SLEVA – 10%
Organizace při objednání KPT – POŠTOVNÉ ZDARMA

Věra Zborovská

pav. NA2 / č. 265

Veronika Art

pav. NA2 / č. 256

Facebook: Veronika.art73, sandelskoulaskouvsrdci
Face Painting aneb malba na tváři, která nejen dětské oči rozzáří :)
Malování na sklíčka k zahřátí srdíčka :)
Andělské motivační kartičky, které pomáhají hojit nejen smutné dušičky :)
♥ Těším se na Vás ♥

Victoria energy s.r.o.

pav. NA1 / č. 438

tel.: 604 541 564
e-mail: hobbyna@seznam.cz
www.hobbyna.cz, Facebook: Hobby – Krámek

Violaart – Viola Benešová

pav. A2 / č. 332

www.violaart.com

Vladimír Brych – korálkykomponenty

pav. NA2 / č. 258

www.koralkykomponenty.cz
Tento rok pro Vás kromě obrovského množství korálků a komponentů máme jednu
velkou novinku. Je jí Adventní kalendář se stavebnicemi. V kalendáři naleznete knihu
Adventní korálkování s Dee a k tomu 24 stavebnic. Každý den si otevřete jedno
okénko a ušijete daný šperk. Věříme, že ve Vánočním shonu novinku uvítá každá
korálkářka. Tuto báječnou knihu od Dee je samozřejmě možné zakoupit i samostatně.
Těšíme se na Vaši návštěvu 

VK dekorace

pav. A1 / č. 500

e-mail: vk-dekorace@seznam.cz
Facebook: VKdekorace
Výroba a prodej dekorací pro jakoukoli příležitost (vánoční a adventní věnce, svícny,
podzimní a dušičkové vazby, jarní a velikonoční věnce a dekorace) dále prodej dalších
dekorací a dekoračních doplňků a přízdob pro kreativní chvilky (věnce, bodce, svíčky,
dřevěné a umělé přízdoby, umělé a textilní květiny atd.)
Také nabízím zakázkovou výrobu lžiček s fimo motivem.

Vymazlené občerstvení

venku / č. 604

Vyrobkydrevo.cz

pav. NA2 / č. 206

VÝTVARNÁ DÍLNA Kateřiny Chvílové v Ostravě

pav. A2 / č. 343

e-mail: katka@chvilova.cz
www.vytvarnavyuka.cz
Výtvarná výuka pro děti, studenty i dospělé - se zaměřením na kresbu a malbu všemi
výtvarnými technikami, dějiny umění a přípravu na umělecké školy - architektura,
design a výtvarné obory.

Warewa s.r.o.
www.warewa.cz

Yháček

pav. NA2 / č. 212
pav. A2 / č. 326

pav. NA1 / č. 410

Tel.: 604 511 147
e-mail: yhacek@email.cz
www.yhacek.cz
Yháček je malá firma s velkou láskou k látkám. Naši podnikatelskou dráhu jsme začali
jako výrobci moderních látkových plen. To však našim zákaznicím nestačilo, takže
jsme brzy sortiment rozšířili o tepláčky, čepičky, slintáčky, softshellové kalhoty,
bundičky a botičky pro děti i kabáty pro těhotné a nosicí maminky. No a protože
neustále nakupujeme spousty krásných látek, bylo nám líto se o ně nepodělit. Takže
vznikla menší odnož s prodejem metráže. Takové, jako v Ostravě není – s úžasnými
vzory na teplákovinách, tričkovinách, softhsellech i plátnech. Většina látek je vhodná
pro děti od narození, a tak si maminky mohou „vystajlovat“ i ty nejmenší fanoušky
módy.

Zdeňka Hrbáčková

pav. A2 / č. 342

