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EDITORIAL
Milí čtenáři,
rok pomalu končí a je na čase se zklidnit, bilancovat, vzpomínat
a radovat se a také se s napětím těšit, co přinese ten další. Amos
už je tu celých dvanáct let a že to s ním vždycky nebylo lehké,
párkrát měl dokonce dost na kahánku, ale všechno se podařilo
ustát a díky vám, našim věrným čtenářům, to hrneme stále dál.
Možná jste zvědaví, jak vůbec vznikl nápad na vydávání výtvarného časopisu. Stalo se to jednoho srpnového večera, v kavárně
v Telči na náměstí, kde si k našemu stolu tenkrát přisedl veselý
chlapík s rockerským „chraplákem“ a během dlouhého družného
hovoru jsme tento nápad tenkrát poprvé naťukli. Jirka ještě odzpíval se Sanitkou spoustu koncertů a já prodala ještě hromady
svých malovaných zrcátek a triček na nejrůznějších jarmarcích,
ale asi do dvou let jsme vydali první číslo. I když je to někdy boj
pro každého z nás, tak pro mě je to stejně nejlepší práce na světě
a cením si toho, že jsme v našem malém kolektivu zvládli za ty
roky vytvořit kus práce, která stojí za to. Takže díky šéfe, holky,
Miku a Rago, dělat s vámi je radost a díky posledním dvěma
zmíněným občas i psychická pohoda při pravidelných útěcích do
lesa, s kapsami plnými piškotů a balónků. Nám i vám všem, kteří
nás máte rádi, přeji do toho nového roku jen to nejlepší!
Michala Šmikmátorová
šéfredaktorka
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Krásné tvořivé Vánoce
Přejeme krásné a veselé Vánoce 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.

Plstěné kolotoče z ovčí vlny pro rozvoj dětské fantazie a hravosti – Magdalena Bradáčová / www.fler.cz/mufu

Vinuté perle a šperky z nich vytvořené – Eva Dědečková / www.fler.cz/nonno-vinutky

Květinové a péřové čelenky a ozdoby do vlasů – Věra Vtípilová / www.samodiva.cz

Ručně malované tašky, kapsičky, trička – Alisha / www.fler.cz/pan-mon
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