
Od redakce 4 2022

Milí čtenáři,

konečně dostáváte do ruky první článek z nové rubriky Amazonky, kterou jsem inzeroval již v 
prvním letošním redakčním úvodníku. Snad vás zaujme. Spojitost s knihami AR je samozřejmě 
hodně volná, spočívá hlavně v tom, že děvčata a ženy ze svých knížek nevytlačoval, naopak 
mnohdy hrály dominantní roli.

V dalším pokračování rubriky se dočtete o slavné „ostrostřelkyni“ z divokého západu. Žen, 
které uměly dobře střílet bylo více, většina se však pohybovala na hranici či za hranicí zákona. 
Annie Oukley je v tomto ohledu spíše výjimka. Budete si ovšem muset chvíli počkat.

Shromažďuji i podklady o tom jak ženy a dívky pronikaly do vodních sportů, zejména 
jachtingu a veslování. Tady půjde spíše o celkový pohled na 19. století než o medailonek konkrétní 
dámy.

Co bude dál se uvidí podle toho, jaké podklady se mi podaří sehnat. Pokud by někoho z vás 
napadla nějaká inspirace, dejte vědět!

Snad už brzy se dočkáte pokračování z minulosti známé rubriky Dílna. Něco už mám 
napsáno, potřebuji dodělat obrazový doprovod v naší dílně. Zatím je tam dost zima (horší než 
venku), nicméně doufám, že se brzy oteplí.

Do rubriky Dílna by se hodilo i povídání o tom, jak stavět jednoduché modely lodí, či spíše 
hračky. Soutěžní modelářství je náročné na vybavení, trpělivost a zkušenosti a čas. Nám by šlo spíše
o hračky vyrobené z dřevěných odřezků, které není vždy třeba pálit.

Připravuje se i pokračování v poslední době trochu zanedbávané rubriky Dickova laboratoř. 
Tentokrát zavítáme do hájemství fyziky a uvidíte, že to bude mít ke knihám AR opravdu dost těsný 
vztah.

Samozřejmě, pokud by někdo z čtenářů přišel s nějakým vlastním článkem, bude přijatý s 
otevřenou náručí. Možností je spousta a při troše fantazie se dá inspirace AR napasovat na spoustu 
činností. Počasí se nám pomalu vylepšuje a láká k vycházkám i větším výletům. Epidemiologická 
situace se, doufejme, také stabilizuje, tak snad možnosti cestování budou lepší než v posledních 
létech. O tom všem se dá psát a nemusí to být rozsáhlé pojednání. Obrazový doprovod v podobě 
několika (nebo i víc) fotografií je samozřejmě vítaný.

Na závěr vám všem přeji veselé Velikonoce.
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