
Milí přátelé Klobouku,

Zdravíme Vás v novém roce. Kéž je pro Vás hravý a radostný, inspirující k tvoření a hře.

Před dvěma tisíci  lety se o Vánocích zrodilo světlo pro všechny další  věky. A malé světlo svitlo
o těchto Vánocích i na Klobouk.

Nebývalý  zájem o naši  dosavadní  tvorbu přinesl  naději  pro vznik dalšího čísla  z  řady publikací
Klobouk na pařezu.

Měli jste poslední dobou pocit, že k Vám přišla zajímavá literární nebo umělecká myšlenka či pnutí,
která nebyla dobře vyslyšena? Věřím tomu, že ano a mnohokrát. A tudíž jistě s radostí přivítáte, že
se pro Vaši tvorbu opět otevírají stránky Klobouku na pařezu. Ten se totiž probouzí a jeho nové
číslo se chystá již letos na jaře.

Volným tématem pro toto již sedmé vydání je v posledním čísle oznámené téma (z)rození resp.
(s)tvoření. Jak ho ve svém příspěvku pojmete, je jen na Vás. Bude to zpracování probouzející se
přírody? Jarní  pohádka? Příběh stvoření  světa?  Tvůrčí  zpracování  tématu  rodících se nápadů a
myšlenek? Notový zápis (Vaší) jarní písničky nebo příběh toho, jak se rodí tón? Zrození člověka?
Křížovka se všemi zvířecími drobečky, co se jen na jaře rodí? Povídání o knížce, která s tématem
nějak souvisí? Vašemu rozletu nebrání žádné hranice a my se budeme jen těšit.

A teď ty praktické záležitosti!

Hledáme lidi od 0 do 110 let věku, kteří:

 mají nápad (povídky, pohádky, námět na výlet, výrobek, kuchařku... vše viz výše),

 rádi kreslí, malují, fotí, skládají nebo jakkoli tvoří, i když zrovna neví co.                   

V obou případech neváhejte a kontaktujte nás, ať Vám můžeme držet místo ve Vašem vydání.

Uzávěrka: 31. března 2019

Prosili bychom v ideálním případě rukou kreslenou a psanou dvojstránku naskenovanou v nejvyšší
kvalitě a rozlišení, poslanou na e-mail info@klobouknaparezu.cz např. přes leteckou poštu.

Všechny podrobné pokyny pro Vaší tvorbu najdete přehledně zde:  klobouknaparezu.cz/koncept-
casopisu.

Pro jakékoliv upřesňující dotazy jsme Vám k dispozici na kontaktech níže. S pravopisem Vám rádi
poradíme.  Ještě  než  svá  slova  zvěčníte  v obrázku,  s radostí  s Vámi  zkonzultujeme  jakékoliv
autorské nejistoty!

Těšíme se, co z Vaší fantazie vzešlo!

Za Klobouk na pařezu

Bára
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