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EDITORIAL
Milí čtenáři,
vítám vás u jarního čísla! Velikonoce se blíží a je nejvyšší čas pustit se do
výroby dekorací pro zkrášlení bytu nebo domečku, zasadit pažitku a petržel, naklíčit řeřichu, začít trénovat pečení nádivky, obarvit alespoň kopu
vajec, nechat si od chlapa nadělit náruč tulipánů na jarní výzdobu nebo si je
při nejhorším dojít koupit sama. Já jsem se letos nechala zlákat úspěchem
při pečení svého prvního chleba, a tak se pustím snad i do mazance. Moje
máma by chytla z této informace asi záchvat smíchu, ale já se toho nebojím
a jdu do toho.
Takže hurá do tvoření, obarvíme vajíčka pomocí pravého hedvábí, upleteme košíček z pedigu pro malé koledníky, upečeme perníková vajíčka
i hnízdečka z kynutého těsta, protože pečení je také velmi kreativní činnost
a tvořivý duch je proto nezbytný. V rámci návštěvy českých zajímavých
dílen a ateliérů zavítáme za Svatavou Jirmusovou, kterou si možná pamatujeme ze starších čísel, kde s námi pravidelně batikovala, barvila a tiskla
na textil.Tentokrát nás pozve do svého sítotiskového ateliéru Lotr. Možná
vás, stejně jako mě, navnadí i krásné kožené kabelky Petry Reimannové.
Navrhuju letos nechat okna okny a udělat si doma pěkný tvořivý „čurbes“.
Hurá do vyrábění a jaro může přijít!
Michala Šmikmátorová
šéfredaktorka
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tvořivé jarní svátky!
Přejeme krásné jarní svátky všem našim čtenářům a rádi bychom představili další zajímavé české tvůrce. Navštivte jejich virtuální obchůdky
a udělejte radost sobě nebo svým přátelům.

Alexandra Čadová – originální ručně šité oděvy / www.fler.cz/caoba

Linda Rottová – ručně malované tenisky, balerínky a pásky / www.fler.cz/rolinda

Krásné čelenky a květinové dekorace značky Maria Accessories / www.fler.cz/maria-accessories

Iveta Hochmanová – autorské dřevěné polotovary k dalšímu tvoření / www.fler.cz/ivetule-h
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