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EDITORIAL
Milí čtenáři,
je tu podzimní číslo Amose. Doufám, že jste měli fajn prázdniny a vydařenou dovolenou. My jsme mezitím pilně pracovali na dalším čísle a zasloužené volno si užijeme až později
na podzim. Už je třeba zase na chvíli vypnout, pořádně si
odpočinout a hlavně nabrat novou inspiraci pro další tvoření.
Tentokrát se opět vracím do milované jihovýchodní Asie,
a tak se brzy můžete těšit na zajímavé tipy, články o starých
tradičních řemeslech a exotických umělcích z druhého konce
světa. Běžný člověk by se nejspíš snažil na svoji práci během
dovolené naprosto zapomenout, ale já to prostě neumím.
Takže už teď brouzdám na internetu, kde se co zajímavého
vyrábí, jaké dílny by se daly navštívit a co se kde tvořivě zajímavého děje. Dost snění, ráda bych vás nyní pozvala do dílny Funantik, kde dostávají staré kousky nábytku, pod rukama
Lenky Širancové, druhou šanci a nový originální design. Máme
pro vás spoustu nápadů na podzimní tvoření nejen pro děti.
Vyzkoušejte krásnou mandalu z pestrobarevných listů, super placičkový náramek z Fima nebo pájenou krabičku na
poklady vykládanou minerály. Děkujeme, že nás odebíráte,
a přejeme krásný podzim.
Michala Šmikmátorová
šéfredaktorka

Značka AMOS je registrovanou ochrannou známkou.
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podzim / 2014

Příjemně tvořivý podzim!
Přejeme krásně barevný podzim všem našim čtenářům a rádi bychom představili další čtyři zajímavé české tvůrce. Navštivte jejich virtuální obchůdky
a udělejte radost sobě nebo svým přátelům.

Hnízdilky Švambi a Lind – ručně šitý a zdobený textil / www.fler.cz/hnizdilky

Michaela Gerhardová – Magaela – květinové čelenky, věnečky a dekorace / www.fler.cz/magaela

Ivana Ottová – ručně šité a malované polštáře / www.fler.cz/ifaan

Iva Kozová – ručně předené příze, pletené výrobky / www.fler.cz/tvorim-z-vlny
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