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EDITORIAL
Milí čtenáři,
je tu nové číslo vašeho Amose. Nějak se nám nechtělo loučit se s létem,
což je v tomto vydání asi docela znát, ale tak snad nám to prominete.
Každé číslo vzniká docela s předstihem, takže jsme využili krásného počasí
a vytáhli výtvarnou dílnu ven na vzduch. Zbrusu nové nápady na podzimní
tvoření pro vás chystáme na webu www.galerieta.cz, kde najdete tipy na
výrobu a články o zajímavých autorech a kam můžete vkládat také svoje
originální výrobky.
Říkám si, že by bylo dobré sem asi občas hodit nějakou úvahu, zamyšlení,
veliké moudro nebo alespoň myšlenku dne, to prý dělá úvodník úvodníkem. Poznatkem letošního léta a potažmo vlastně i mojí životní filosofií je být v maximální možné míře v klidu a duševní pohodě, nehonit
se od rána do večera jako blázen, nestresovat se prací, protivnými lidmi
a všelijakými problémy, co se na nás valí. Umět si najít čas pro sebe, svoje
milé lidi a koníčky, říct si stop, teď budu odpočívat a basta fidli. Život je
krátký na to ho celý prožít v zabijáckém pracovním poklusu. Tedy pojďme
relaxovat, tvořit a radovat se ze života.
Michala Šmikmátorová
šéfredaktorka
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