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EDITORIAL
Milí čtenáři,
podzimní číslo otvírá mladý výtvarník, vystudovaný architekt a výrobce originálních hliníkových šperků žijící v Irsku Filip Vaňas.
O tom, jak se žije umělci daleko za našimi hranicemi, zda se výrobou šperků lze v Irsku uživit, a další zajímavosti z výroby se dozvíte hned v prvním rozhovoru.Ve druhém článku se zase dočtete,
jak vznikl projekt Human Moniky Maurové a co všechno lze ekologicky recyklovat a znovu použít pro vybavení našich domovů.
Budeme vyrábět vlastní šperky a originální stojánky na jejich uložení, zatloukat desítky hřebíčků pro trojrozměrný obraz ledního
medvěda, tisknout své vlastní fotografie na dřevěné destičky, vyrábět s dětmi kaštánkové divadlo, šít ptáčky a vyšívat brože, plstit
dredy do vlasů a vyrábět obaly na tablety a mnoho dalšího. Pokud
máte i letos plnou špajzku cuket, máme pro vás senzační tip na
jejich využití při výrobě rychlých a snadných cuketových růžiček.
Pokud jste mlsouni jako já, můžete volně pokračovat výrobou
těch nejlepších čokoládových lanýžů, které jste dosud ochutnali!
Takže dobrou chuť nejen k jídlu, ale i k vašemu podzimnímu tvoření. A jako bonus máte od nás ke každému zakoupenému číslu
podzimního Amose vstupenku na pražský veletrh Hodiny a klenoty, kterou najdete na zadní straně našeho časopisu.
Michala Šmikmátorová
šéfredaktorka
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