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EDITORIAL
Milí čtenáři,
vítejte u zimního čísla. Rok utekl jako voda a máme tu zase Vánoce za
dveřmi. Závidím všem dětem, které se zkrátka jen půl roku těší na Štědrý
den, kdy dostanou hromadu dárků, mohou se nacpat sladkostmi až
k prasknutí a jejich jediná starost je, jestli napadne sníh a pod stromkem
budou lyže. My dospělejší jsme od podzimu ve stresu, jestli bude dost
dárků, všechno se včas stihne, bude dost jídla, pití, cukroví, všeobecné radosti. Jsem z lidí, kteří Vánoce dvakrát neprožívají, ale nenechte se mnou
otrávit. Já to přečkám někde v Alpách na sjezdovce a budu na vrcholu
blaha myslet na všechny vaše stromečky, kapry, saláty a rohlíčky a možná
nakonec budu i trochu závidět. Pro vás, naši milí čtenáři, máme spoustu
tipů na vánoční tvoření, představíme originální projekt Au Revoir, který
nabízí krásné staré i nové věci pro radost novým majitelům. Pan Mon vás
nechá nahlédnout do svého barevného veselého světa kabelek, zrcátek,
placek a bláznivých modelů. Také doporučíme pár dárků od šikovných
českých tvůrců, které máme rádi. Jste správně naladěni na vánoční jízdu?
Tedy pěkné svátky všem a hlavně pohodu a klid, vystřídané bujarým silvestrovským veselím. Děkujeme za vaši přízeň a podporu, kterou nám koupí
časopisu Creative Amos projevujete. Přeji za náš malý tým krásné Vánoce
a jen to dobré do následujícího roku.
Michala Šmikmátorová
šéfredaktorka
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