Seznam vystavovatelů výstavy KREATIV Ostrava 2016
Afes.cz – Lucie Musilová

Kamenná Horka 108, 568 02 Svitavy
Tel.: 605 359 520
E-mail: afes@info.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.

AIRBRUSHCENTRUM

Volutova 16, 150 00 Praha
Tel.: +420 773 593 424, +420 734 156 299
E-mail: info@airbrushcentrum.cz, www.airbrushcentrum.cz
Kompletní sortiment pro malování airbrushem (pistole, kompresory, barvy a příslušenství). Chcete-li malovat na dorty,
textil, nehty, obrazy, auta, těla, obličeje a další, ať už airbrushem nebo štětcem, přijďte se k nám poradit, vše Vám
vysvětlíme a pomůžeme s výběrem.

Anna Harrerová

Hlavní 64,749 06 Opava
Tel.: 776 865 611
E-mail: jammers@seznam.cz

Art-Hobby-Kreativ.com

HOTELOVÝ DŮM - 1. PATRO, Výškovická 122m, 700 30 Ostrava
www.art-hobby-kreativ.com
Bižuterní komponenty, japonské korálky MIYUKI, TOHO, mačkané korálky všeho druhu včetně, nejžhavější novinky
"Vario", pomůcky pro Vaše papírové tvoření, vyřezávací šablony, polotovary pro výrobu tzv. "Shaker Cards", sady
vánočních papírů a další ......

ArtCentrum Miluše Lindovská

E-mail: info@artcentrum.net, www.artcentrum.net
Vyrábím originální blahopřání, zápisníky, alba, případně přijímám objednávky na alba dle vašeho přání. E-shop s
materiálem pro scrapbooking a mixed media na www.artcentrum.net.

Artvive.cz

Bítouchov 178, 513 01 Semily
Tel.: 739 593 002, 773 870 890
E-mail: artvive@artvive.cz, www.artvive.cz
Pořádáme kurzy olejomalby a akvarelu různými technikami po celé ČR a SR. Učíme lidi malovat a malování milovat.
S námi to dokáže úplně každý.

Atelier-koira-kissa ( Veronika Kracíková & Tomáš Hvolka )

E-mail: atelier-koira-kissa@seznam.cz
www.atelier-koira-kissa.cz, Výroba autorských 100% recyklovaných šitých kamarádů. Tvůrčí workshopy „ pro malé i
velké „, tvůrčí sady... Eco friendly. Made with Love.

AVE ART Ostrava, soukromá Střední umělecká škola a Základní umělecká škola, s.r.o.
Hasičská 550/50, 700 30 Ostrava – Hrabůvka
Tel.:: 595 782 930
E-mail: aveart@aveart.cz. www.aveart.cz

Bambulky ELPopo

Smetanova 57, 251 69 Velké Popovice

Tel.: 774 161 100
E-mail: lenka.sykorova@elpopo.cz, www.bambulky.elpopo.cz
U stánku Holek Bambulek najdete spoustu barevných klubíček, dekorací, podzimních a vánočních inspirací. Naučíme
Vás plést na rukách a prstech. Přijďte se s námi zamotat :-)

Banner system s.r.o.

Hliněný Újezd 39, 341 01 Malý Bor
Tel.: 739 462 691, 739 446 429
Email: obchod@banner-system.cz, www.banner-system.cz
Český výrobce scrapbookových alb, kreativních sad, fotoalb a zaměstnavatel osob se zdravotním postižením.
Přijďte si vytvořit vlastní fotoalbum, fotorámeček, scrapbook a poznat další výtvarné a kreativní techniky.
Naší činností podporujeme CENTRUM HÁJEK Šťáhlavice - centrum sociálních služeb pro handicapované děti.

Barený svět

Tyršova 22, 702 00 Ostrava
Tel.: 608 828 085
E-mail: barsvet@seznam.cz, www.bs-koralky.cz
Barevný svět působí na trhu od roku 1993 v oblasti kreativní tvorby, se specializací na "korálky a komponenty" dále na
"výtvarné potřeby". Snažíme se oslovit hlavně širokou veřejnost, ty, kteří mají šikovné ruce, chtějí tvořit a neodradí je
ani počáteční neúspěchy. V oblasti korálků a komponentů je naše výjimečnost hlavně v ručně vyráběných korálkách
tzv. vinuté perly, některé vzory jsou speciálně vyráběny jen na zakázku pro nás a nenajdete je nikde jinde.
Také nabízíme velký výběr dřevěných korálků a různých variant korálkových mixů.
V oblasti výtvarných potřeb bychom určitě zákazníky zaujali velmi širokou nabídkou akrylových barev v různých
variantách jako jsou například spreje, tuby, různé gramáže a jiné.

BD-TOVA, s.r.o.

Bohunická 81, 619 00 Brno
Tel.: 547 212 284
E-mail: tova@bd-tova.cz, www.bd-tova.cz
BD-Tova, s.r.o. - český výrobce dekoračních předmětů, hobby produktů a kreativních hraček.
Jako vždycky kromě prodeje našich výrobků si můžete u našeho stánku vyrobit malou dekoraci nebo figurku.

Best AQUA s.r.o.

Klimšová 750, 735 41 Petřvald u Karviné
Tel.: 606 566 999
E-mail: info@bestaqua.cz, www.vodakvam.cz
Firma BestAqua prodává a rozváží balenou pitnou vodu do firem a domácností. Dále nabízí 100 % zelený čaj Matcha
- pochází z Japonska, je 10x silnější než běžný čaj a vy jej můžete na výstavě ochutnat.

Binarová Hana

Ostrava
Tel.: 605 336 618
E-mail: hanka.binarova@gmail.com, www.fler.cz/svadlenka
Jmenuji se Hana Binarová.
V mém prodejním místě nabízím originální textilní výrobky za použití různých materiálů.
Nejčastěji vyrábím doplňky pro ženy, jako peněženky a kabelky.
Na Kreativu nabídnu také galanterii, kterou používám při své výrobě.
www.hana-binarova.webnode.cz

Bílek Jan

Hudební 7, 709 00 Ostrava
Tel.: +420 777 021 770
E-mail: johnybilek@gmail.com

CREATIV Iwanuszková, s.r.o.

Prodej keramických šperků a dekorací.

Creative Lamp

Čapkova 944, Sezimovo Ústí 1
Tel.: 773 972 880
E-mail: creativelamp@seznam.cz, www.creativelamp.cz
Originální lampa, kterou můžete poskládat do různých tvarů to je Puzzle Lamp. Toto stínidlo je skvělá interiérová
dekorace, která rozzáří Váš byt i dům a odhalí fantastické 3D vzory světla a stínů.

Čajové Bytosti

E-mail: lucimacka@gmail.com. www.cajovebytosti.webnode.cz
Čajové Bytosti - čajníčky, mini-konvičky, misky, jídelní mísy a hrnečky.
Každá Bytost je originál a má svou duši, která vzniká v Čarovném Lese.

Česká hračka, s.r.o.

Žďár 13, 512 63 Veselá
Tel.: 774 346 951
E-mail: info@ceska-hracka.cz, www.ceska-hracka.cz
Česká hračka podporuje a propaguje tuzemskou výrobu hraček. Organizujeme akce, provozujeme eshop a nabízíme
komplexní poradenské služby pro zákazníky i výrobce. Přijměte pozvání mezi kvalitní české hračky!

Danka Ferencová-Baubo

Slívová104/5 , 615 00 Brno
Tel.: :737 447 184
E-mail: difa@centrum.cz, www.baubo.eu
Na mojom stánku si možte vybrať, alebo na magickom kole vytočiť svoju aktuálnu mandalku, s ktorou podporíte svoje
sebaliečenie informáciou uloženou v každej z nich. Tiež u mňa nájdete keramické Venuše na podporu ženskej energie
a obojstranný prívesok s Venouškem na vyrovnanie energií jin a jang. Na vašu návštěvu sa teší Baubo.tvorkyňa
vystavovaného.

Dar&Deco - Staufčíková Lucie

Nákupní 426/1, 736 01 Havířov
Tel.: 776 357 778
E-mail: dardeco@post.cz, www.dardeco.cz
Korálkové dekorace.

DAVONA s.r.o.

Jana Zajíce 484/22, 170 00 Praha 7
Tel.: 777 175 599
E-mail: promo@davona.cz, www.davona.cz
Davona vám přiveze Vánoce! Vyřezávací šablony, razítka, rýžové papíry, Big Shot, embosovací sady a spoustu dalších
kreativních potřeb. Připravili jsme pro vás workshop pro děti a můžete si vyzkoušet Big Shot Plus A4.

Dareceknamiru.cz

Ostrava
Tel.: 727 976 896
www.dareceknamiru.cz

Dárečky s láskou

Myslík 62,739 41 Frýdek-Místek
Tel.: 723 315 967
E-mail: marketa.smalcova@gmail.com
Originální šperky, drobnosti a laskavé pozornosti, které přinesou radost nejen vašim blízkým.

Dětský ráj – Petra Rucká

Jeremenkova 16, 703 00 Ostrava – Vítkovice
Tel.: 602 748 434
E-mail: d.raj@centrum.cz, www.hemel.cz
Kreativní sety pro malé i velké, perličky, drátky, glitry, samolepící ozdoby, děrovačky, barvy na sklo, na textil,
škrabací a pískovací obrázky, výroba šperků, antistresové omalovánky – ukázka sortimentu prodejny Dětský ráj ve
Vítkovicích a také esenciální oleje pro aromaterapii a certifikovaná přírodní BIO kosmetika SALOOS pro péči o
pokožku.

DOHNALOVÁ Renáta – Kreativ Renata

Zahranič. odboje 953, 674 01 Třebíč
Tel.: 777 670 939
E-mail: renatadohnalova@seznam.cz, www.kreativrenata.cz
Bohatý sortiment všeho okolo hedvábí - hedvábné šátky, kravaty, mašle,taštičky, pouzdra na brýle, vitráže, šňůrky,
atd., speciální vějířkovité štětce, sady barev všeho druhu, ncaustické metalické kartony, různé kreativní potřeby, mini
sprej. nádobky, čakrové svíce z palmového vosku, vánoční dekorace-zvonečky a jiné.

Dorota Kubešová

Příborská 23, 720 00 Ostrava-Hrabová
Tel.: 731 874 077
E-mail: dkubesova@volny.cz, www.pletena-moda.eu
Trendem dnešní uspěchané doby je návrat k tradičním technikám. Vyrábím originální ručně tkané šály, plédy, které
nahradí svetry v přechodném ročním období a také osvěží Váš šatník. Kreativní podzim přeje Kubešová.

Drobnůstky k tvoření – Simona Nováková

Moskevská 1104/1E, 736 01Havířov
Tel.: 775 616 974
E-mail: drobnustkyktvoreni @centrum.cz, www.drobnustkyktvoreni.cz
Eshop se spoustou maličkostí pro Vaše tvoření …označení hand made, knoflíky, knoflíčky, stuhy, materiál pro
scrapbook apod.

DŘEVĚNÉ FOTOALBUM

Rožnov pod Radhoštěm
Tel.: 605 369 866, 739 887 786
E-mail: drevene.fotoalbum@gmail.com, www.drevenefotoalbum.cz
Originální ručně vyráběná Dřevěná fotoalba na míru Vašim představám. Až jednou budete vnoučatům ukazovat Vaše
dětství, nevytáhnete paměťovou kartu, ale fotoalbum. Poctivý papír se vzpomínkou, která nepodléhá rozmarům
elektroniky.
Navrhněte si své vlastní fotoalbum, které budete vždy s láskou otvírat.

DUHOVÁ PLANETA, s.r.o.

Palackého 2626, 530 02 Pardubice
Tel.: 494 322 321, 607 656 114
E-mail: info@duhovaplaneta.cz, www.duhovaplaneta.cz
Nabízíme široký sortiment materiálů, doplňků a pomůcek pro kreativní tvorbu.
V rámci dílniček si můžete na našem stánku nasypat vlastní voňavou svíčku v různých vůních a barevných
kombinacích.

ENKAUSTIK.CZ - Petra Chýle

Rudice 76, 687 32 Nezdenice
Tel.: 775 584 428
E-mail: enkaustik@volny.cz. www.enkaustik.cz
Nabízíme prodej veškerých potřeb pro enkaustickou malbu. Připravili jsme pro Vás ukázky této malby i možnost
vyzkoušet si ji. Je možno si vyrobit, krásné vánoční přáníčko :-). Přijďte, budete vítání.

ENCAUSTIC, počeštěno ENKAUSTIKA, je malířská technika objevená ve staré antice, technika, která spočívá na bázi
malování horkým voskem. Úžasně tvořivé malování horkým voskem, krásnými barvami a světlem, přináší spoustu
překvapení a radosti. Umožňuje nejen otevření skrytých schopností a kreativní seberealizaci, ale také spontánní
vyjádření niterních pocitů a uvolnění případných mentálních bloků. Enkaustika je jednoduchá a nenákladná technika,
vhodná pro každého. Díky moderní technologii se otevřela široké veřejnosti a patří k úžasným kreativním formám
malířství.

Erika Trojková

Řeka 209, 739 55 Řeka
Tel.: +420 606 775 051
E-mail: erika.trojkova@gmail.com, www.etwool.cz
E.T.wool – značka čepic z ručně zpracované vlny merino. Čím jsme výjimeční? Předeme na kolovrátku, pak ručně
barvíme, háčkujeme, pleteme, plstíme… a výsledek? Každý kus je originál, který nosíte jen Vy! A co víc? O unikátních
vlastnostech vlny už dnes každý ví. Buďte cool v E.T.wool.

ESHDÉ – handmade šperky a drobnosti

Havířov
Zabýváme se ruční výrobou šperků a drobností technikou šitého šperku, drátování, tepání, drhání, shamballa i
kanzashi, nejen z chirurgické oceli, minerálů, říčních perel ale i kamenů zn. Swarovski.

Eva Mrkvová - MrkEv

Tel.: 730 511 877
E-mail: mrkvik@centrum.cz
V mém stánku najdete s láskou ručně vyráběné brože, přívěsky na krk či na kabelku.
Budu ráda, když se přijdete podívat a mezi mými výtvory najdete ten, který si zamilujete na první pohled.

Eva Pálková – Báječné šití

Frýdek-Místek
Tel.: 725 091 756
E-mail: e.palkova.t@gmail.com
Nabídneme vám české i zahraniční bavlněné látky, galanterii, kovovou galanterii pro vaši tvorbu, šité výrobky,
strojovou výšivku a spoustu dalších maličkostí pro tvorbu či radost.

Evaseli – bytové dekorace, Ing. Eva Šeligová

Boční 1465, 735 32 Rychvald
Tel.: 725 842 423
E-mail: eva.seligova@atlas.cz, www.fler.cz/evaseli
Konvičky, krabičky, šperkovnice, záložky, cedulky a další bytové doplňky zdobené decoupage.
Ubrousky a dřevěné předměty na zdobení.
Podnosy a košíky pletené z pedigu.

Fajna Galanterka - Ivana Chovancová

Lubojaty 99, 742 92 Bílovec
Tel.: 607 871 258
E-mail: choiva@seznam.cz, www.ivachovancova-eshop.cz
U nás najdete vše pro patchwork- látky, pomůcky pro patchwork a šití tašek, kovová galanterie, metrážové zipy,
popruhy, krajky, výplně a výztuhy. Nakoupit si můžete i šité patchworkové věci např. polštářky, tašky, obaly na knihy.
Náš stánek je umístěn ve vstupní hale u výstavy Quilt Ostrava 2016

FEJTKOVÁ Darí

Tel.: 603 803 437
E-mail: dfejtkova@dari.cz, www.dari.cz
- studium v Korálkové škole
- kurzy korálkování naživo v Praze a jiných městěch ČR.

- návody na výrobu bižuterie
- originální bižuterie k dennímu i slavnostnímu nošení

FIALA - PRAHA s.r.o.

Plzeňská 2622/12, 100 30 Ostrava – Hrabůvka
E-mail: fialaostrava@seznam.cz, www.fialapraha.cz
Nabízíme široký sortiment kvalitního zboží pro začátečníky i profesionální cukráře. Širokou škálu pomůcek, esence,
čokolády, polevy, sypání, marcipán atd.

FloriArt

Ostrava
Tel.: 773 485 757
E-mail: floriartcz@gmail.com, www.fler.cz/shop/floriart
Návštěvníkům nabídneme nový kreativní materiál určený pro výrobu realistických umělých květin. Pěnová guma
Foamiran, znáte ji? Pokud ne, navštivte náš stánek, seznámíme vás s ní!

Galanterie Švadlenka, Komínková Jana
Hlavní třída 5679, 708 00 Ostrava-Poruba
E-mail: esvadlenka@volny.cz, facebook.com/esvadlenka
Co u nás najdete?
Klasickou galanterii (zipy, gumy, nitě, šikmé proužky ...), stuhy, krajky, příze, háčky, jehlice atd.

Golíková Eva
Ostrava

Gubancová Božena

Nad Lučinou 10/14, 717 00 Ostrava 17
Tel.: 604 305 872
E-mail: naturalsoapbg@seznam.cz, www.naturalsoap-bg.cz

Hakan Sayak (O'yes)

708 00 Ostrava-Poruba
Tel.: 722 546 594
E-mail: o-yes@seznam.cz, www.o-yes.cz
Pro Český a Slovenský trh vybíráme zajímavou, kvalitní a cenově dostupnou pečující kosmetiku od tradičních a léty
prověřených tureckých firem jako jsou: EST 1923 a Olivos.

Helena Těthalová

696 71 Blatnička 174
Tel.: 603 10 86 83
Prodej přírodní hojivé kosmetiky a přírodních mýdel

HOBBY-PATCHWORK
Urbaníkova 976/22, 721 00 Ostrava-Svinov
Tel.: 724 062 064
E-mail: hobby-patchwork@seznam.cz
Náš stánek nabízí materiál pro patchwork - metráž zahraničních výrobců, velký výběr panelů, výztuhy, patchworkové
polštáře, ubrusy, prostírky, obaly na knihy....

Hobza Libor
Lesonice

Horáková Zuzana
Bílov

Hudečková Lenka

Ostravská 101/ 87, 748 01 Hlučín
Tel.: 605 730 747
E-mail: hudlova@seznam.cz, www.Prata.cz, www.facebook.com/lenka.hudeckova.370
Prata - to je autorský smaltovaný a cínovaný šperk, s kterým se stanete nepřehlédnutelná.

Huzlová Veronika

Malování na obličej
www.facebook.com/veronika.art.73?fref=ts

Hyperion s.r.o.

Horňátecká 1772/19, 182 00 Praha 8 - Kobylisy
www.kufrik.cz
Loutková divadla MARIONETINO
MARIONETINO je česká značka loutkových divadel, které vyvíjí a vyrábí rodinná firma Hyperion s.r.o. již od roku 2008.
Zakladateli a hlavními myšlenkovými architekty celého konceptu jsou manželé Drdlovi. Na nápad vyrábět loutková
divadla přišli ve chvíli, kdy chtěli svým vlastním dětem k Vánocům pořídit veselé, barevné loutkové divadélko s milými
a přátelskými loutkami, se kterými by děti rády komunikovaly. Nenašli žádné, které by odpovídalo jejich představám a
rozhodli se tedy pro vývoj a výrobu divadla vlastního. Od samého počátku bylo hlavní snahou autorů nabídnout
zákazníkům kromě loutkového divadla především jeho obsahovou náplň. Jinými slovy - nabídnout dětem známé
pohádky upravené pro loutková divadla, se všemi loutkami, kulisami, rekvizitami ale i texty. Z loutkového divadla se
tak stává nejenom kreativní hračka, ale i edukativní nástroj, který nenásilně a hravou formou rozvíjí vyjadřovací
schopnosti dětí a významně rozšiřuje jejich slovní zásobu. Všechny loutky i kulisy MARIONETINO jsou velmi pevné,
odolné, vysekávané z nejkvalitnější knihařské lepenky. Design je nadčasový, postavy veselé, hravé a přátelské, velmi
srozumitelné i pro nejmenší děti.

CHRPA sociální firma Slezské diakonie o.p.s.

Hlubčická 18, 734 01 Krnov
Tel.: 733 142 405
E-mail: chrpa@sdk.cz, www.chrpakrnov.cz
Výroba bytových doplňků, dárkových a reklamních předmětů. Obchody BAREVNÝ DOMOV Ostrava (Kuří rynek),
Krnov (Hlavní náměstí). Originální ruční práce.

Chytrošová Věra
Ostrava

Idea Creative s.r.o.

Chrustenice 201, 267 12 Loděnice
Tel.: 724 860 811
E-mail: pachmanova@idea-creative.cz, www.idea-creative.cz

Ing. Dagmar Kaločová

Tel.: 606 458 746
E-mail: kalocovadagmar@seznam.cz, www.krasnazena.snadno.eu
Učím ženy, jak být krásné – v každém věku, každý den.

Ing. Enver Gutiérrez

Tel.: 603 107 044
E-mail: Dobesova69@seznam.cz, www: salomepetradesign.blogspot.cz
Ručně vyráběné originální šperky z polodrahokamů a amazonských plodů; harmonizační dekorační předměty a talířky
s mandalou. Workshop: macramé náramky a přívěšky.

JAMIL

J. Kotase 1183/9, 700 30 Ostrava

Tel.: 702 918 330
E-mail: 031957@seznam.cz
Výrobky z pedigu nabízíme hotové výrobky i na objednávku.
Dětské, kojenecké, dámské pletené oděvy a doplňky.
Ručně šitá bižuterie.

Jana Palle, s.r.o.

Stěbořice - Jamnice 66, 746 01 Opava
Tel.: 739 220 688, 731 413 676
E-mail: info@svicky-janapalle.com, www: svicky-janapalle.com
Jana Palle nabízí širokou škálu materiálů pro výrobu svíček, koupelových solí a mýdel. Vosky, knoty, soli, barvy,
parfémy, formy, ubrousky a mnoho dalšího.

Ježibabka

Alešova 1070, 735 81 Bohumín
Tel.: 604 443 054
E-mail: eva.holeszova@seznam.cz
V Adventním čase bude velký výběr dekorací pro výrobu adventních věnců - hvězdičky, věnečky, skořice, stuhy, svíčky,
bodce, sušené plody, slaměné dekorace, dále háčkované andělíčci a zvonečky. Vše bude ve velkém výběru.

Jijinkův svět

Uhlířov 96, 747 84 Uhlířov
Tel.: 607 143 656
E-mail: jitkaweissuhlirov@seznam.cz, www.facebook.com/jijinkuvsvet
Jijinkův svět je plný barevných postaviček, zvířátek, polštářků, mazlíků, nákupních tašek, batůžků a dalších milých věcí
z látek. Nabízíme šité výrobky pro Vás a Vaše nejbližší.

JIMI Harlenderová Jitka
Náměšť na Hané

Jindřich Obšívač

Masarykovo nám. 1131, 763 12 Vizovice
Tel.: 602 412 585
E-mail: j.obsivac@seznam.cz

Jiří Nehyba
Ostrava

JK Styl CZ s.r.o.

Slatina 109, 742 93 Slatina u Bílovce
Tel.: 556 427 278, 777 563 698
E-mail: info@jkstylcz.cz, www.jkstylcz.cz
Společnost JK Styl CZ vyrábí a obchoduje s potřebami pro výtvarníky. Nabízí široký sortiment kvalitního zboží pro
začátečníky i profesionální výtvarníky, např. malířské stojany, umělecké štětce, barvy, rámečky s plátnem a mnoho
dalšího.

KALIA

Smetanova 1199/20, 737 01 Český Těšín
Tel.: 558 746 151, 724 118 838
E-mail: eshop@kalia.cz, www.kalia.cz
Prodejce výtvarných, školních a kancelářských potřeb. Nabízíme širokou škálu pomůcek pro hobby a kreativitu,
dekorační děrovačky a jiné produkty dpCraft, oboustranné ABT fixy na Manga komiksy, hlínu pro keramiky, glazury,
modelovací hmoty FIMO a ASTRA. Organizujeme rovněž produktová školení, výtvarné kurzy a workshopy na různých
místech ČR.

Kamila Mučková

E-mail: info@malujemese.cz, www.malujemese.cz
Přijďte se namalovat. V mém barevném stánku najdete také mé výrobky, jako jsou obrazy, omalovánky a dekorace.
Těším se na vás.

Kateřina Jopková

Komenského 263, 735 81 Bohumín
Tel.: 722 922 155
E-mail: katka.jopkova@centrum.cz

KATYV BABY

Novodvorská 3052, 738 01 Frýdek-Místek
Tel.: 774 824 297
E-mail: katyvbaby12@gmail.com, www.katyvbaby.cz
Moderní látkové pleny a oblečení pro miminka, doplňky pro maminky a hravé spodní prádlo pro tatínky.

Keramický ateliér MINET
Mnich 76, 394 92 Mnich
Tel.: +420 777 556 477
E-mail: keramicky@atelier-minet.cz, www. atelier-minet.cz
KERAMICKÝ ATELIER MINET si pro Vás na letošní Kreativ připravil zážitkový workshop s hlínou – točení na kruhu,
modelování a také malování na hrnečky a jiné keramické věcičky.

Kočky Bohumín z. s.

Ostravská 84, 735 51 Bohumín
Tel.: 739 880 626
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

tř. 17. listopadu 2358, 734 01 Karviná
facebook - Dárek pro radost - ručně vyřezávané svíčky
Naše svíčky jsou ručně vyřezávané, vyrobené z těch nejkvalitnějších materiálů, krásně voní, netečou, každá je
originál a hlavně nádherně prosvítají a vypadají jako lampiónek.

Korálky a hobby Rooya

Blanická 6, 120 00 Praha 2
Tel.: 773 699 503
E-mail: sarka@rooya.cz, www.rooya.cz
Pražská a internetová korálkárna Rooya vám tentokrát přiveze svůj hobby sortiment a workshopy plné zázračných
věcí uvnitř malých skleněných baněk a lahviček. Těšit se můžete na sortiment polymerového tvoření - Fimo, Premo,
Sculpey a pomůcky, scrapbookové papíry a doplňky, silikonová razítka, akrylové barvičky, barvy a fixy na textil, křídové
barvy, štětce, křišťálová pryskyřice, kreativní beton a časopis Korálki. Přijďte si pro svůj výtisk zdarma.

Korálkový obchůdek

B.Četyny 15, 700 30 Ostrava-Dubina

www.koralkovyobchudek.com
Krásné, inspirativní, kreativní a … tvoření mandal a dětských obrázků pomocí písku. Technika, kterou si zamilují děti
i dospělí. Máme připravené velké množství šablon mandal a obrázků, zdarma budou k dispozici písky, vše si můžete
na místě vyzkoušet i nakoupit.

Kreativ-Ostrava.cz

Koksární 1152, 702 00 Ostrava-Přívoz
Tel.: 604 591 881

E-mail: obchod@kreativ-ostrava.cz, www.kreativ-ostrava.cz
Ke koupi bude plsť a ovčí rouno.

KREATIVNÍ DÍLNIČKA Jana&Vlastimil Kučerovi

Vrutice 51, 411 47 Polepy
www.kreativnidilnicka.cz
Výroba kreativních dřevěných předloh, šablon a dekorací k dotvoření.

Kreativní tvorba - Martina Bilkova

Mosty u Jablunkova 134, 739 98 Mosty u Jablunkova
Tel.: 739 401 536
E-mail: bilkova.m@seznam.cz, www.martina-bilkova-kreativni-tvorba.webnode.cz
Mou radostí je - grafický papír, průhledka, kousek drátku, pár barevných perliček a malý nápad, který realizuji na mých
přáníčkách a jiných kreativních výrobcích.

Kubová Dominika

Syrovice 559, 664 67 Syrovice
Tel.: 605 111 395
E-mail: dhrasek@gmail.com, www.fler.cz/dominok
Dominok ♥ knoflíky pro radost - přijďte si ke mně vybrat knoflíky pro Vaše tvoření a přihlaste se o 10% vánoční slevu

KULIG Břetislav

Šperky pana Břetislava Kuliga jsou originální a velice ojedinělé. I přes svůj zdravotní hendikep dokáže vytvořit
vystavené šperky a dávat tak radost ostatním lidem.

Kupendo – dřevěné polotovary

sklad ul Čáslavská, 737 07 Český Těšín- Svibice
Tel.: 737307410
E-mail: info-country@seznam.cz, www.kupendo.cz
Dřevěné polotovary k dekorování ubrouskovou technikou /decoupage/, malováním, drobné dekorační předměty.
Barvy, laky, ubrousky i dekorační papíry. E-shop pro dovedné ruce.

Látky Gábinka.cz

náměstí Antonie Bejdové 1809/2, 708 00 Ostrava
Tel.: 777 189 486
E-mail: info@gabinka.cz, www.gabinka.cz
Prodej metráže v Ostravě – specialista na kočárkoviny, časopisy Ottobre, dětské látky, úplety, teplákoviny, plyše,
fleece, viskózy, koženky a další krásné látky. Jsme zde pro Vás od roku 2009, nabízíme odborné poradenství a
příjemnou obsluhu

LILLE-Vasilová Anna

Jilemnického 28, 038 52 Sučany, Slovensko
Tel.: +421 918 542 057
E-mail: lillepouder@gmail.com, www: lilleegyptskahlinka.sk
Liečivá a dekoratívna kozmetika zn. LILLE-Egyptská hlinka je 100% prírodný produkt, ktorý zanecháva pokožku
vláčnu, vyživenú s opáleným efektom. Výrobca: Nemecko-Kryolan/profesionálna kozmetika/

Lina Shvets

Polská republika
Tel.: 773 485 757
E-mail: floriartcz@gmail.com, www.facebook.com/lina.shvets
Návštěvníkům nabídnu kreativní workshopy, na kterých se naučí vyrábět realistické květiny z pěnové gumy Foamiran.
Ještě jste neslyšeli o tomto materiálu? Je čas to napravit! Budu se na vás těšit!

Lucie Černochová

Osvoboditelů 1003, 735 81 Bohumín
Tel.: 731 882 594
E-mail: cernochova.lu@gmail.com, www.facebook.com/luckyart.cz
Ručně šité obaly na knihy, sběratelští medvídci, autorské šité didaktické pomůcky pro rozvoj jemné motoriky, bavlněné
kosmetické taštičky, pouzdra, šité dekorace, bižuterie z Fimo hmoty.

Lucie Volná - LDesign

Kirilovova33, 739 21 Paskov
Tel.: 773 962 947
E-mail: designbylucy@seznam.cz, 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.

Magda Lišková

Příborská 33, 720 00 Ostrava
Tel.: 606 768 798
E-mail: magda.liskova@seznam.cz, Prodej látek a textilních výrobků.

Mandaly pro děti - mandaly a obrázky z barevného písku, Martinkovič Adrian

Zahrady 171, 664 84 Babice u Rosic
www.mandalyprodeti.cz
Nabízíme velký výběr předtištěných a předřezaných samolepicích předloh k vysypání barevným pískem.

Markéta a Petr Vránovi

Puškinova 815, 542 32 Úpice
Tel.: 498 100 330
E-mail: vranovi@vranovi.cz, www.vranovi.cz
Markéta a Petr Vránovi - Kratochvilné vystřihovánky - Vystřihovánky pro hravé dospělé i děti. Písničkové kalendáře,
pohlednice, pomůcky na vystřihování. Autorská ukázka vystřihování.

Martina Koucká - Postaráme se
Tyršova 54, 252 29 Dobřichovice
Tel.: 733 723 924
www. postaramese.cz

Mayakae

Šenov
Tel.: 739 038 815
E-mail: mayaka@shop.cz, www.fler.cz/h-lucinka
Oblečky MAYAKA pro děti a jejich rodiče! Navrhujeme vtipné potisky na trička, bodýčka a mikinky pro děti. Trika máme
i pro maminky a tatínky. POZOR! INSPIROVÁNO ŽIVOTEM!

Milada Panáčková

Baráky 2, 696 01 Rohatec
Tel.: 704 752 875
E-mail: miladka.p@centrum.cz
Ručně šité oboustranné kabelky
Ručně pletené kojenecké a dětské zboží
Bižuterní zboží

Miroslav Oroš a Kamila Michálková
Ryslova 1, 703 00 Ostrava
Tel.: 725 155 750

E-mail: kamila.kozarova@seznam.cz, www.vyrobkydrevo.cz
Ukázka soustružení dřevěných výrobků - mísy, vázy, talíře, hračky a jejich prodej.
Zároveň prodej látkových šitých hraček - sovy, kočky, koníci.
Ukázka povrchové úpravy dřeva - olejem, voskem.

Monika Honzková

Špálova 1080/31, 702 00 Ostrava-Přívoz
Tel.: 775 996 991
E-mail: minocka@minocka.cz, www.minocka.cz
Originální šité kabelky, peněženky, kosmetické taštičky, klíčenky, autorské látky a spoustu dalších šitých drobností.

MS GOMA

Kollárova 17, 669 02 Znojmo
Tel.: 776 073 037
E-mail: info@msgoma.cz, www.msgoma.cz
Firma MSGOMA se prezentuje již 3 rokem na trhu s pěnovkou. Pěnovku dováží firma přímo od výrobce a dále ji zde
nabízí, prezentuje hotové výrobky, které se z pěnovky dají tvořit. MSGOMA dále nabízí kreativní sada na výrobu
dekoračních předmětů z pěnovky. Veškeré sady a výseky jsou výrobky firmy. Dále nabízí pomůcky na tvoření.
Novinkou ve firmě jsou formy na tvarování pěnovky. Pro českou republiku jsme výhradními dovozci forem
EUROPRODISNI.

Mydlidědek s.r.o.

Minoritská 476/12, 602 00 Brno
Tel.: 606 402 636
E-email: info@mydlidedek.cz, www.mydlidedek.cz
Naše malá chráněná dílna Mydlidědek s.r.o.. produkuje med a vyrábí svíčky ze včelího vosku. Dalším naším
výrobním programem jsou ručně vyráběná mýdla, hedvábí, pohankové polštářky a další dekorační předměty.

NEJ Šicí stroje

Plumlovska 37, 796 01 Prostějov
Tel.: 581 110 242
E-mail: info@nej-sici-stroje.cz, www.nej-sici-stroje.cz
Řezací plotry, šicí a vyšívací stroje, overlocky, zatkávací stroje. Ukázky vyšívání – strojové výšivky, vyřezávání na
řezacích plotrech. Pomůžeme vám vybrat šicí stroj nebo řezací plotr, poradíme.

Něha Kovu a Lia

Pramenná 132, 735 43 Albrechtice
Tel.: 777 995 670, 737 831 665
E-mail: ketka@post.cz, www.dvevtom.com
Umělecké drátenictví a keramika. Markéta a Andrea. Spolu vytváříme, navrhujeme, prodáváme a těšíme se z
radosti, které druhým naše tvorba přináší.

OPTYS, spol. s r.o.

U Sušárny 301, 747 56 Dolní Životice
Tel.: 553 777 333
E-mail: info@optys.cz, www.optys.cz
Z našeho výrobního sortimentu se můžete těšit na novinky dřevěných a papírových výřezů a ukázky jejich využití pro
výrobu krásných dekorací, které ozdobí váš dům.

PARADA

756 41 Lešná 29
Tel.: 728 853 925
E-mail: parenicka@centrum.cz, www.parada-sperky.cz

Parada jsou především autorské šperky z nerezu a oceli, doplněné smaltem, či polodrahokamy, ale nově také
smaltované dárkové lžičky a dětské příbory. Nabízíme i lžičky s potisky.

PATCHWORK cerntrum - Danuše Březinová

Jeremenkova 846/16, 703 00 Ostrava-Vítkovice
Tel.: 604 360 028
E-mail: duha.brezinova@seznam.cz, www.patchwork-cz.com
Zveme do stánku č 204 v pavilonu NA2. Na tradičním místě u hlavního vchodu vám Ostravská firma nabídneme
vše pro patchworkářky. Látky, pomůcky, kurzy a šicí stroje zn. Brothet, Juki, Janome, Bernina.

Patchwork Jana

Tel.: 723 326 664
E-mail: jana.patchwork@gmail.com, www.patchworkjana.cz
V pavilonu A2 na stánku 307 se na Vás těšíme se sortimentem pro patchwork – bavlněné látky, výztuhy, nitě,
pomůcky, ale také hotové patchworkové výrobky.

patchwork-jitkie
Pekařská 73, 746 01 Opava
Tel.: 776 232 800
E-mail: jitkie@seznam.cz, www.patchwork-jitkie.cz
V kamenné prodejně, v Opavě najdete metráž vhodnou na patchworkovou techniku, ale i na různé šité dekorace.
Pořádáme zde kurzy PATCHWORKU pro začátečníky i pokročilé.

Pavla Čechová

Tel.: 775 965 960
E-mail: info@pavlacechova.cz, www.pavlacechova.cz
Kameny a minerály pro radost i k dalšímu zpracování, kvalitní příze západních značek, jehlice a háčky Knit-pro.

Pavlovský Svatopluk

Potoční 1020/34, 742 35 Odry
Tel.: 603 751 728
E-mail: pe.navratilova@gmail.com, www.kpps.cz

POZITIVUM, s.r.o.

Vraclavská 237, 566 01 Vysoké Mýto
E-mail: ekohratky@pozitivum.eu, info@mandaland.cz, www.malujeme-tvorime.cz
V naší nabídce najdete relaxační omalovánky zejména s motivy zvířat, rostlin a mandal, které kreslí a následně tiskne
výtvarnice Marcely Hradecky na trička, tašky, přání či plakáty. Kromě toho nabízíme pro tvoření dětí kartonové modely
různých velikostí a tvarů (traktory, auta, hrady...) ke složení a domalování.

PRESTOCAFÉ

Nové Lublice
Tel.: 724 177 764
E-mail: prestocafe@email.cz

Příležitost k podání ruky z.s.

U Výstaviště 230/11, 170 00 Praha 7
Tel.: +420 776 858 858
E-mail: info@pkpr.cz, www.pkpr.cz
Prodej přírodních, ručně vyráběných mýdel, přírodních deodorantů, čakrových svíček a dalších různých výrobků z
vosku a mýdlové hmoty.

PUPO design

Elplova 34, 628 00 Brno

Tel.: 733 351 200, 739 092 795
E-mail: pupodesign@centrum.cz, sperkysteampunk.cz/
PUPOdesign-výroba originálních ručně vyráběných šperků ze starých hodinek, strojků, ciferníků a součástek ve stylu
STEAMPUNK. Náušnice s vlastními barevnými motivy zalévané křišťálovou pryskyřicí.

Qítko - hravá korálkárna

Prodejny:
Dolní náměstí 10, Olomouc
Vápenice 19, Prostějov
Pivovarská 1, Přerov
E-mail: info@qitko-hobby.cz, www.qitko-hobby.cz
Komponenty, zapínání, návlekové materiály, voskované perly, broušené korálky, rokail Preciosa, dvoudírkové korálky,
materiál pro výrobu lapačů snů a větru, peříčka, organza, kovové korálky a přívěsky, dráty, nářadí a organizéry,
korálkové podložky a spousta dalších drobností a doplňků.
Novinka na trhu, dvoudírkové korálky "VARIO".

Racio výživa Dagmar
Sportovní 20, 702 00 Ostrava 1
Tel.: +420 604 906 181
E-mail: info@raciovyziva.cz, www.raciovyziva.cz
Nabízíme velký výběr čajů. Koření české výroby bez glutamátu. Bylinné kapky, sirupy a bonbony. Široký sortiment
čokolád a čokoládových výrobků.

Radost v písku

Tichá 195, 742 74 Tichá
Tel.: 777 296 199
E-mail: info@radostvpisku.cz, www.radostvpisku.cz
Radost v písku je malá rodinná firma v podhůří Beskyd. Představí Vám ručně barvený přírodní pídek, šablonky pro
pískování, vysapávání skleniček barevným pískem, nástěné hodiny a další potřeby pro tvorbu. Pískování je kreativní
technika pro tvoření krásných obrázků a mandal. díky pískování probudíte v sobě dětskou tvořivost. Na wwwradostvpisku.cz naleznete podrobné informace nejen o technice pískování.

RAGOS spol. s r.o.

Skácelova 15, 612 00 Brno
Tel.: 549 255 641
E-mail: info@ragos.cz, www.ragos.cz
Nabízíme kompletní sortiment kvalitních pomůcek, látek, výztuh a nůžek pro kreativní tvorbu a patchwork. Jsme solidní
firma s více 20-ti letou tradicí na trhu.

Recová Alice

Zámecká 2315/7, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
Tel.: 603 166 322
www.centrumvitalitynadlani.cz

Renata Pekařová

Nový Hrozenkov 872, 756 04 Nový Hrozenkov
Tel.: 736 457 685
E-mail: Renata@renatapekarova.cz, www.siti-renata.cz / www.renatapekarova.cz / www.kurzysiti-renata.cz
Máme pro vás připravené krásné bavlněné látky v atraktivních barvách a designech od českých i zahraniční výrobců.
Nešvadlenkám nabídneme originální šité výrobky z naší dílny… deky, polštářky, obaly na deníky, tašky…
www.siti-renata.cz / www.renatapekarova.cz / www.kurzysiti-renata.cz

Rodinná pražírna a kavárna Laura Coffee
Horní 55, 703 00 Ostrava 3

Tel.: 773 740 748
E-mail: kava@lauracoffee.cz, www.lauracoffee.cz
V rodinné pražírně a kavárně Laura Coffee se snaží nabízet svým klientům více než jen „kávu“. Káva je prostě baví
a stává se v jejich podání zážitkem. Ostatně se sami přijďte přesvědčit.

Scrapyard

Hájkova 1676/6, 130 00 Praha 3
Tel.: 602 559 219
E-mail : shop@scrapyard.cz, www.scrapyard.cz
Na stránkách našeho kreativního scrapbookového obchodu www.scrapyard.cz, naleznete vše pro Vaší kreativní
činnost. Máme pro Vás potřeby pro scrapbooking, cardmaking, origami, ubrouskovou techniku a další krásné věci.
Dále jsme si pro vás přichystali spoustu zajímavých workshopů nejen s vánoční tématikou.

SHCOM s.r.o. – PENTART

Pivovarská 434, 512 51 Lomnice nad Popelkou
Tel.: 720 549 022, 776 210 874
E-mail: info@pentart.cz, www.pentart.cz
Na našem stánku návštěvníci najdou obrovský sortiment barev akrylových a barev na textil, potřeby pro decoupagedřevěné a papírové výseky, obrovské množství ubrousků. Velkou škálu křídových barev a potřeb pro patinování
nábytku- vosky, tekuté kovy aj.

Sideami – Lucie Ptašková

www.fler.cz/sideami
Originální bižuterie. Šité rokajlové šperky a šperky z polymerových hmot.

Sidonie Design

Střelniční 4, 702 00 Ostrava 1
Tel.: 777 824 292
E-mail: zdenka@sidonie-design.cz, www.sidonie-design.cz
Sidonie Design je nová česká značka působící na českém a slovenském trhu od roku 2010. Zabýváme se ruční
výrobou desénových kabelek, peněženek, kapsiček na kosmetiku a jiné drobnosti

Silesian Quilt Małgorzata Lehmann

E-mail: rulers@silesianquilt.com, www.silesianquilt.com
Šablony pro patchwork a quilting.

Simona Mecová

Raškovice 478, Pražmo
Tel.: 731 973 280
E-mail: irtema@seznam.cz
Pletení z papíru, šité ozdoby – Workshop – Udělej si srdíčko nebo hvězdičku

Skalický Jan

Láz 108, 262 41 Láz
Tel.: 777 669 748
E-mail: likovyorisek@.seznam.cz, www.liskovyorisek.eu
Dobrý den, přijďte se potěšit příjemnou, ručně barvenou ovčí vlnou, ovčím rounem, výrobky z nich a dalším doplňkovým
zbožím, potřebným k jejich zpracování. Těšíme se na Vás Lískovýoříšek.eu

Sladké chvíle

E-mail: sladkechvile@email.cz, www.sladkechvile.cz
Připravujeme na zakázku designové sladkosti té nejvyšší kvality. Sladké bary, cupcakes, makronky, dorty, minidezerty
a spoustu dalších upečeme na vaši svatbu, oslavu nebo jen tak pro radost.

Společnost pro kreativní život, z.s.

Bieblova 406/6, 702 00 Ostrava
Tel.: 605 172 337, 604 429 451
www.kreativ-ostrava.club, www.miniskolicka-ostrava.cz, www.tehotenstvi.estranky.cz
Jsme nezisková organizace, která se věnuje rozvoji kreativní řemeslné a výtvarné činnosti. Naše Řemeslné
volnočasové centrum nabízí krátkodobé i dlouhodobé kurzy a kroužky zejména pro děti a seniory, ale do našich aktivit
se mohou zařadit i všichni ostatní.
Mezi naše další aktivity patří - Miniškolička ro děti od 1 do 6 let, rovněž Těhotenská příprava, Pedagogickopsychologické poradenství a psychoterapeutická ordinace (rodinná terapie dle teorie V. Satirové).

Stanislava Srbová – Biodekorace.cz

Horákov 156, 664 04 Mokrá-Horákov
Tel.: 776 562 502
E-mail: info@biodekorace.cz, www.biodekorace.cz
Výroba kytiček, hvězdiček, broží a dekorací na kruhovém tvořítku. Prodej přírodních dekorací. Barevné písky,
skleněné kuličky a granuláty.

Stánek Přítomnosti

Kujavy 110, 742 45 Fulnek
Tel.: 608 149 798
E-mail: pidifarma@email.cz, www.pidifarma.eu
"Stánek Přítomnosti Vykouzlí Úsměv Každé Bytosti" Podporujeme lokální zemědělce a z jejích výrobku (domácí
kečupy, hořčice, marmelády, chutney)pečeme zdravý neobvyklý a něčím jedinečný chutný vege jídlo.

Stefany - kreativní tvorba
Zatloukalová Jana

671 67 Hrušovany nad Jevišovkou
Tel.:773 114 908
E-mail: stefanyz@seznam.cz, www.stefanyz.cz
Ručně vyráběné ozdob do vlasů a na šaty, dárkové dekorace, tématické dekorace (vánoce, velikonoce, valentýn,...)
Naleznete u mě také tutu sukýnky a šatičky vždy sladěné na přání.
Pro nevěsty vyrábím netradiční neživé svatební kytice a další svatební dekorace jsou samozřejmostí.
Nově šijeme také designové dětské a kojenecké oblečení z kvalitních českých materiálů .

STOJAN Výtvarné centrum Ostrava

Mariánské náměstí 11, 709 00 Ostrava Mariánské Hory
Tel: 608 423 221
E-mail: Tereza.Janackova@seznam.cz, Facebook: Prodejna Stojan
Jsem prodejcem výtvarných potřeb a dárkového zboží vlastní výroby.
Zvu Vás na workshop: pomocí textilních barev, sprejů, šablon a razítek si můžete vyrobit tričko, plátěnou tašku nebo
bavlněný šátek.

Svíčky Lumio
Dr. Martínka 30, 730 00 Ostrava 3
Tel.: 603 540 264, 737 589 773
E-mail: sickylumio@seznam.cz, 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, válečky a jiné magické bytosti.
Nabízíme rovněž internetový obchod a poradenství v této oblasti.

Šikovní výtvarníci

Kollárova 1336, 397 01 Písek
Tel.: 608 472 873
E-mail: info@sikovnivytvarnici.cz, www.sikovnivytvarnici.cz

Již 6. rokem nabízíme kreativní workshopy pro MŠ, ZŠ, firmy a jiné další akce. Malou ukázku workshopů a nový katalog
si můžete vyzvednout na našem stánku. Inspirativní dárky v podobě kreativních sad pro děti i dospělé si u nás můžete
také zakoupit.

Šlocarová Hana
Liberec

ŠUFLODA

Sosnová 364/10, 739 61 Třinec
Tel.: 604 62 59 14
E-mail: sona.radlova@seznam.cz
Naším hlavním sortimentem jsou ručně vyráběné – háčkované a pletené – hračky. Kromě toho také vyrábíme módní
doplňky, obzvláště tašky a kabelky, a bižuterii.

Tatiana Rychecká Ta-Ry

Růžová 3632, 738 01 Frýdek-Místek
Tel.: 608 980 893
E-mail: email: tary@centrum.cz, www. mimibazar.cz/beatrice-bb
Ta-Ry / BIBI – originální oblečení pro děti i dospělé, doplňky, patchwork, hračky a mnoho dalšího – originály vyrobené
– většinou přímo na přání zákazníka, nebo v malém množství.

TechDraw CZ s.r.o.

Farského 6, 326 00 Plzeň
Tel.: 374 616 123
E-mail: techdrawcz@tdi.cz, www.tdi.cz
TechDraw CZ je dovozce mnoha fixů a popisovačů na různé povrchy. Na textil bez nutnosti zažehlování, na dřevo a
další. Produkty značek: MARVY, PENTEL, LUXOR.

Tereza Gemelová – Ateliér Ebru

Lichnov 147, 793 15 Lichnov
Tel.: 777 826 842
E-mail: tess@ebru.cz, www.ebru.cz
Ebru je turecká technika malby na vodní hladině z 15. století. Přijďte si vyzkoušet tento úžasný zážitek a vytvořit si
vlastní originální papíry, látky a nebo třeba plátěnou tašku.

Tomáš Hučala

Frýdecká 54, 737 01 Český Těšín
Tel.: 775190848
E-mail: tomas.hucala@seznam.cz
Ručně malované kabelky od výrobce.

Tomáš Paleta - pravavanilka.cz

Ostravská 37, 747 70 Opava 9
Tel.: 608 935 043
E-mail: info@pravavanilka.cz, www.pravavanilka.cz
Specializujeme se na čerstvou vanilku za bezkonkurenční ceny. Dále nabízíme prémiové koření ze Srí Lanky, jako je
např. kokos a kokosový cukr, cejlonská skořice, směsi koření, prémiové čaje, muškátový květ, hřebíček a jiné.

Tompetka

Již pět let děláme z vašich dětí originální kousky. A hrozně nás to baví! Pro letošek máme připravenou i hitovku Vánoc
2016 – PYŽAMOŽROUTY Těšíme se na vás!

TOOP design

Čs. legií 6, 702 00 Ostrava

Tel.: 731 077 267
E-mail: info@toop.cz, FB:toop design
Výroba módních a interiérových doplňků z recyklovaných materiálů.

TRUECOLOURS

Příbram
www.truecolours.cz
Firma TRUECOLOURS se specializuje na 100% vlněnou plsť, kterou nabízí ve více než 100 barevných odstínech.
Novinkou jsou kreativní sady na výrobu dětských masek a vánoční dárky v podobě náramků.

Tvořilka.cz

Praha, Plzeň, České Budějovice
Tel.: +420 777 825 597
E-mail: info@tvorilka.cz, www.tvorilka.cz
Síť kamenných obchodů & eshop s kompletní nabídkou bižuterních komponent, obrovským výběrem korálků a všeho
dalšího pro tvorbu šperků (polymerové hmoty, křišťálová pryskyřice, ...).

TVOŘIVÉ SADY – sociální podnik KRABIČKY – výrobní družstvo

Ostrava
Tel.: 604 773 884
E-mail: info@krabickyvd.cz, www. eshop.krabickyvd.cz
Tvořivé sady a polotovary k tvoření – český výrobek, rozvíjí kreativitu a motorické dovednosti dětí i dospělých. V
nabídce sady k domácímu tvoření i nabídka polotovarů pro školy a organizace. Více na ESHOP.KRABICKYVD.CZ
nebo na facebook.com/tvorivesady

Věra Zborovská

Školní 282, 739 24 Krmelín
Tel.: 558 674 274, 774 402 310
E-mail: verazborovska@seznam.cz
Ve stánku č. 219 pro Vás máme připravené bavlněné a dekorační látky, koženky, stuhy, prýmky, nitě a další
materiály pro Vaši tvorbu. Případně hotové výrobky. Těšíme se na Vás.

Vladimír Brych

Jižní 462, 533 03 Dašice v Čechách
Tel.: 737 511 129
E-mail: admin @koralkykomponenty.cz, www.koralkykomponenty.cz
Na stánku k dostání více jak 6000 položek - korálky, komponenty a další. V prodeji knihy o korálkování od Diana
Lázňovská a kalendář 2017 s foto návody. www.koralkykomponenty.cz

Vlněnka a Perlička

T.G.Masaryka 2196, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Tel.: 724 411 539, 608 847 707
E-mail: vlnenka-perlicka@centrum.cz, www.facebook.com/VlnenkaAPerlicka
Korálkové stavebnice Perlička, Workshop Korálkový andílek – vytvořte si netradiční vánoční ozdobu. Z vlny a plsti
tvořivé sady pro děti, pletené, háčkované a šité výrobky a vánoční ozdoby a vlny.

Voňavé šití

Tel.: 603 114 097
E-mail: jolana.rucka@seznam.cz
Voňavé šití to jsou milé dekorace pro Váš domov s jemnou vůní bylinek i koření. Pečlivě vytvářeny s láskou k
bylinkám, materiálům i originální ruční práci. Potěší hned dvakrát :)

VÝTVARNÁ DÍLNA Kateřiny Chvílové v Ostravě
Ing. arch. Kateřina Chvílová

Tel: 603 220 048
E-mail: katka@chvilova.cz www.vytvarnavyuka.cz
Výtvarná výuka pro všechny generace - děti, studenty i dospělé - se zaměřením na kresbu a malbu všemi výtvarnými
technikami, dějiny umění a přípravu na umělecké školy.

Warewa s.r.o.

Orlovská 44, 711 00 Ostrava
Tel.: 724 009 989
E-mail: warewa@warewa.cz, www.Pecemedorty.cz
Warewa – Jsme malé rodinné cukrářství, které si zakládá na kvalitních a čerstvých surovinách. Přijďte ochutnat
světové dezerty vyrobené s láskou a precizností.

www.spirea.sk / výhradní dovozce TOGA pro SR a ČR

Svederník 92, 013 32 Svederník
Slovenská republika
Tel.: +421 911 140 605
E-mail: spirea@spirea.sk, www.voshop.spirea.sk
Kreativní pomůcky a materiál pro scrapbooking francouzské značky TOGA najdete ve stánku www.spirea.sk.
U stánku najdete krásný vánoční a zimní sortiment jako je - papír, výseky, nářadí, samolepky .....
Kromě vánočního sortimentu také celoroční kolekce TOGA.

Yvona Ištoková

747 14 Vrablovec 387/48, Tel.: 737 435 242
E-mail: yvona18.4@seznam.cz, www.yvon.cz
Ručně vyráběná bižuterie z polymerových hmot FIMA, CERNITU od Yvony Ištokové je originální dárek pro sebe či své
přátelé a známé.
Najdete zde: dámskou, dětskou bižuterii, náramky, spony, knoflíky, svícny, solničky, atd.

