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EDITORIAL
Milí čtenáři,
taky Vám to léto tak rychle uteklo? Doufám, že jste si to alespoň
stačili užít, děti pohov od školy a dospělí nějakou tu pěknou dovolenou. Jako dítěti se mi zdálo, že prázdniny jsou nekonečně
dlouhé, tolik jsem se těšila na poslední červen, ta představa
dlouhatánského volna, dva tábory, týden u babičky s bratrancem
a ještě k moři a nakonec chata na Vysočině. Na začátku prázdnin jsme si se sestrou zakládaly prázdninový deníček, kam jsme
si všechno zapisovaly, zážitky, výlety, razítka z hradů, mapky. Na
konci prázdnin byl deníček plný, tolik zajímavého se stalo. Na
deníčky jsem narazila při malování bytu. Napadlo mě, jaká je
škoda, že už si dospělí žádné deníčky nepíšou, maximálně hodí
fotky z víkendu na facebook. Ale co by si tam vlastně asi tak
napsali? Malování, úklid sklepa, zavařování meruněk. No, asi ze
mě mluví slepá závist všem odpočatým a zrekreovaným lidem,
protože se za hranice všedních dnů dostanu až na podzim. A víte
co? Mám v plánu si letos vést deníček. Přeji pěkné počtení a inspiraci k podzimnímu tvoření.
Michala Šmikmátorová
šéfredaktorka
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