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EDITORIAL
Milí čtenáři,
pojďme zahnat podzimní depresi tím nejlepším způsobem, a to
tvořením krásných věcí, praktických doplňků a originálních dárečků pro přátele. V novém čísle Amose najdete super tašky Mustaches s příběhem od dvou sympaťáků Jiřího a Ivana, kteří vám
povypráví, jak se to tak stane, že dva kluci začnou šít tašky z použitých autoplachet. Myslím, že vás jejich výrobky prostě musí
nadchnout, každý kus je jedinečný originál a díky kvalitnímu materiálu a šití téměř nesmrtelný. Není divu, že s parádním skloubením jejich dovedností, pracovitosti a vtipu je zaděláno na úspěch.
Další zastávkou je tiskařská dílna plná linorytových razítek a šablon, barev, špachtlí a válečků Barbory Heřmanové, kde je určitě
také na co koukat. Pokud by na vás přece jen lezly chmury, špatná
nálada nebo dokonce smůla, pořiďte si jednoduše Smůložera
Andrey Tanaki Fejtkové, která vyrábí tyto nepostradatelné pomocníčky ve své dílně, kam jsme za vás krátce nakoukli.Tímto rozhovorem se otevírá poslední část našeho časopisu, která patří nově
výrobě šperků. Pěkné babí léto a příjemné počtení.
Michala Šmikmátorová
šéfredaktorka
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podzim / 2015

Krásný tvořivý podzim
Přejeme krásné babí léto plné barev a létajícího pápěří všem našim milým čtenářům a rádi bychom představili další čtyři zajímavé české tvůrce. Navštivte jejich
virtuální obchůdky a udělejte radost sobě nebo svým přátelům.V případě zájmu o vaši vlastní prezentaci pište na e-mail smikmi@tvorivyamos.cz.

Autorská keramika v přírodním duchu – Lenka Turková / www.fler.cz/lettuce

Netradiční bižuterie z minerálů a skla – Hana Fučíková / www.fler.cz/lacrimosa

Ručně vyráběné originální ptačí budky, hmyzí hotely a krmítka – Boleslav Tomšík / www.dilnahammer.cz

Originální ručně šité drobnosti z filcu, šperky a přáníčka – Eva Drahovzalová / www.fler.cz/efik
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