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O titulu
•  HOBBY MĚSÍČNÍK pro všechny mi-

lovníky květin a zahrady, domácích 
mazlíčků, kreativního tvoření a kuli-
nářských delikates.

•  Skvělá zábava, zajímavé tipy a uži-
tečné rady pro celou rodinu. Inspirace 
nakaždý den. Zkrátka přesně to čtení, 
které vám chybělo. Svůj nový magazín 
si tak zamilujete, že ho nebudete chtít 
pustit z ruky. Musíte si ho přečíst celý, 
stránku po stránce. Znova a znova. 
Tolik rad, návodů a nápadů na jednom 
místě!

•  Máte svou zahrádku, která vás napl-
ňuje štěstím? Chováte chlupatého ka-
maráda, bez kterého si neumíte svůj 
život už představit? Jste kreativní? Mi-
lujete ruční práce? Je vaším koníčkem 
chata nebo chalupa? Pečete a vaříte s 
radostí? Pak se bez nového magazínu 
prostě neobejdete. A budete netrpěli-
vě čekat každé nové číslo a těšit se 
na další dávku zábavného čtení. Ten-
to časopis nikdy nevyhodíte a budete 
se k němu stále vracet. Bude to váš 
osobní užitečný rádce.

Časopis plný šikovných nápadů

Rozsah: 40 stran včetně obálky 
Barevnost: 4/4
Papír – vnitřní strany: 56 g SCA
Čistý formát po ořezu: 215 x 285
Vazba: V1
Periodicita: měsíčník
Cena výtisku: 26,90  Kč

•  CO V KAŽDÉM ČÍSLE NAJDETE?
     

•  TAKÉ SE MŮŽETE TĚŠIT NA:
     

• Povídání se známou osobností o jejích 
   koníčkách
• Inspirace pro okrasnou zahradu
• Rady, jak pečovat o rostliny v bytě, na 
   balkoně nebo na terase
• Praktické tipy, co s užitkovou zahradou 
   a vlastními výpěstky
• Seznámení s přírodní zahradou a pěs-
   továním v bio stylu
• Čtení o bylinkách a zelené lékárně
• Zajímavosti o tom, jak to na zahradě 
   žije
• Kreativní návody na ruční práce a byto-
   vé dekorace
• Koutek pro kutily
• Praktické triky i zajímavé tipy pro chataře 
   a chalupáře
• Rady pro útulný domov
• Hobby a koníčky, které vás baví
• Péče o domácího mazlíčka
• Spoustu skvělých receptů
• Rady našich babiček

• Křížovku
• Zábavný horoskop
• Tipy na nové knihy
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Koktejl trentů ✿  ✿ Koktejl trendů

Má spoustu pohádkových 
názvů, říká se jí třeba 
zimní růže, zimní krá-

lovna nebo postní růže. Řeč je 
o čemeřici (Helloborus), půvab-
né něžné trvalce, která své kvě-
ty vystaví často ještě v době, 
kdy je venku sníh. Tato kráska 
je hodně zajímavá, je jedo-
vatá a není znám žádný druh 

motýla, jehož housenky by se jí 
živily, přesto si na jejím nektaru 
pochutnávají čmeláci. Jestli 
čemeřici ještě na své zahrádce 
nemáte, poohlédněte se po 
sazeničkách. Můžete vysévat 
i semínka, ale těm potrvá určitě 
minimálně tři roky, než ukážou 
první květy. Starší rostlinky se 
rozmnožují dělením trsů. To 
ale můžete zkusit nejdříve po 
šesti letech, kdy je čemeřice 
na záhoně. Jinak byste poničili 
křehké kořínky. A pamatujte, 
že tato zimní královna nemá 
moc ráda slunné stanoviště. 
Dobře ji uděláte, když bude 
růst v kvalitní propustné půdě, 
v polostínu, chráněna před 
větrem. Klidně ji dejte pod 

listnaté stromy a keře. Odmění 
vás za to spoustou překrásných 
květů různých barev, které vám 
budou dělat radost až do té 
doby, než se ze zimního spánku 

probudí další rostlinky. Těm 
čemeřice uvolní místo, aby se 
na záhonku znovu objevila 
napřesrok, klidně už někdy 
v lednu.

listnaté stromy a keře. Odmění probudí další rostlinky. Těm 

Rostlina 
měsíce 

PRávě teď…
Jestli jste na podzim nestačili 

zasadit česnek, je čas připravit 
ho právě teď. Sází se od března 
až do začátku května. Sadbu si 
objednejte výhradně od spoleh-
livých semenářských firem. Jen 
tak se ochráníte před zanesením 
nechtěných parazitů (háďátek 
a vlnovníků). Jednotlivé strouž-
ky je dobré den předem namořit, 
případně si kupte již namořenou 
sadbu. Aby vám česnek krásně 
prospíval, nedávejte stroužky 

moc hluboko, stačí asi 4–6 cen-
timetrů. A nikdy nedávejte další 
rok sadbu na stejné místo.

Toužíte po vlastní květinové de-
koraci? Brzy po zimě nemáme 

mnoho rostlin, které by-
chom mohli k tomuto 
účelu využít. Vsaďte 
proto na minimalistic-
ké aranžování a vyzkou-
šejte japonskou tradiční 
ikebanu. Věnuje pozornost 
nejen květům, ale celé kom-

pozici – soustředí se také 
na listy, stonky, větve, ale 
i na nádobu, v níž je vše 
naaranžováno.  I s mi-
nimem možností se tak 
dočkáte velkolepých 
výsledků.

Poslední dobou se medvědí 
česnek (Allium ursinum) stal 

doslova hitem. Už teď se 
můžete vydat na jeho 
sběr, ale buďte 

ohleduplní k přírodě. Listy trhejte 
velmi opatrně, aby cibulky zůstaly 

v zemi. A hlavně si jej nespleť-
te s jedovatou konvalinkou. 

Česnek poznáte snadno, stačí 
promnout listy mezi 

prsty a česnekové 
aroma ho odhalí. 
Chuť se dá připo-

dobnit k chuti jarní 
cibulky.

Probuďte svůj 
vertikutátor
Zahradníci doporučují pro-

vzdušnit trávník dvakrát 
ročně, na jaře a na podzim. 
Abyste mohli vertikutátor 

✿ Tento měsíc 
budete mít plné 
ruce práce. Vedle 
výsevů přijde na 

řadu také množe-
ní rostlinek, jejich 

dělení a přesazování.
 
✿ Na začátku měsíce připrav-
te své záhony, očistěte je od 
napadaného listí a ostříhejte 
uschlé stonky.
 
✿ Ještě, než jim vyrazí pupeny, 
měli byste rozdělit trsy pivo-
něk. 
 
✿ Jarní řez vyžadují také růže.
 
✿ O jarní sestřih si říkají 
i okrasné traviny a také okras-
né keře.

✿ Shrabejte na zahradě zbytky 
listů a posbírejte spadané malé 
větvičky.
 

✿ V polovině března upněte 
svoji pozornost na trávník, kte-
rý provzdušněte a přihnojte.
 
✿ Ukliďte zahradní domek, 
sklep či garáž
 
✿ Na konci března ošetřete 
záhon jahod a vysejte karotku, 
petržel a cibuli.

Klíčky jsou malý zázrak 
přírody. Je to bohatý 
zdroj minerálních látek, 

vitaminů, enzymů, stopových 
prvků a rostlinných bílkovin. 
Jsou zdraví prospěšné a nabijí 
vás energií, jsou lehce stravi-
telné, nejsou kalorické a mají 
skvělou chuť. Pusťte je i vy do 
své kuchyně. Semínka k na-
klíčení seženete v prodejně 
zdravé výživy či v zahradnic-
tví. Kupujte jen taková, která 
jsou přímo určená k naklíčení. 
Semínka pro výsev mohou být 
ošetřena chemikáliemi. Víte, 
že má každý klíček jinou chuť? 
A také jinak působí na naše 
zdraví. Tak třeba naklíčená 
čočka obsahuje hojně železa, 
mědi, zinku a velké množství 
vitaminu B6. Pomáhá tvorbě 

červených krvinek. Výborně se 
hodí do polévek. Klíčky rukoly 
působí skvěle na játra a posi-
lují vitalitu. Jsou plné vitami-
nu C a kyseliny listové. Méně 
známé jsou klíčky červeného 
zelí. Jejich hlavním benefitem 
je podpora zdravého vývoje 
buněk. A navíc červené výhonky 
zpestří pokrm i barevně.
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KlíčKy PRo zdRaví

   Co vás v březnu čeká

Živá zahradaUdělejte si svou ikebanupoužít, nesmí být zemina 
promrzlá. Trávník byste také 
nejprve měli poprvé posekat, 
teprve pak přijde na řadu jeho 
provzdušnění.

Okřídlená  
rodina
V březnu budují první ptáci 

svá hnízda. Pokud máte na 
zahradě ptačí budku, je potře-
ba ji vyčistit od zbytku loňského 
osídlení a zamezit tak množení 
nemocí či parazitů. Pamatujte 
také na krmivo. Zimní zásoby 
v přírodě docházejí, a tak se 
bude hodit navracejícím se 
opeřencům.

Srdce zahrady
Jestli ho ještě nemáte, 

založte si vlastní kom-
post. Díky němu zužitkujete 
jak zbytky z kuchyně, tak 
přebytky ze zahrady. Získáte 
ideální půdu k pěstování plnou 

humusu a organismů a s do-
statkem minerálů. Než se do 
jeho založení pustíte, zjistěte 
si, co do kompostu patří a co 
ne. Předem si také rozmyslete, 
jestli bude ze dřeva (a jak bude 
vypadat), nebo zda sáhnete po 
plastových nádobách.

Čemeřice
Víte, že se této 
křehké  krásce také 
říká zimní růže?

Starší rostlinky 
si namnožíte 
dělením trsů. 

Ptačí budku 
je potřeba 
teď po zimě 
důkladně 
vyčistit. 

Na kompo-
stu vzniká 
kvalitní 
zemina plná 
minerálů.

Až do začátku 
května si 
můžete 
vysadit 
česnek.

Před vertikutací 
trávník nejdříve 
posekejte. 

Na dekoraci ve 
stylu japonského 
umění toho moc 
nepotřebujete.

Na své zahradě právě teď 
můžete potkat první ži-

vočichy. Ježci se probouzejí 
po zimním spánku, při kterém 
mohou ztratí i více než dvacet 
procent své hmotnosti. Jelikož 
se živí hmyzem, můžete jim na-
bídnout nejen misku s vodou, 
ale potravu určenou přímo pro 
ně. Protože jsou hmyzožrav-
ci, měla by převažovat masitá 

potrava. Ovšem nedávejte jim 
úplně všechno. Nevhodné jsou 
žížaly, slimáci a šneci (obsahují 
parazity, kterými by se mohli 
ježci nakazit). Vynechte také 
mléko, vepřové maso a uzeniny. 
Naopak si skvěle pochutnají na 
kvalitních kočičích nebo psích 
konzervách. Koupit můžete 
i speciální, přímo pro ježky ur-
čené krmivo.

Květy čemeřice se 
objevují když je 
ještě sníh.

Nabijí vás energií, 
jsou lehce stravitelné 
a mají skvělou chuť. 

Právě teď můžete 
spatřit ježka, který se 
pomalu probouzí ze 
zimního spánku.

Síla medvědího česneku
Pčesnek (Allium ursinum) stal 
doslova hitem. Už teď se 
můžete vydat na jeho 
sběr, ale buďte 

velmi opatrně, aby cibulky zůstaly 
v zemi. A hlavně si jej nespleť
te s jedovatou konvalinkou. 

Česnek poznáte snadno, stačí 
promnout listy mezi 

prsty a česnekové 
aroma ho odhalí. 
Chuť se dá připo

oužíte po vlastní květinové de-
koraci? Brzy po zimě nemáme 

-

-
šejte japonskou tradiční 
ikebanu. Věnuje pozornost 
nejen květům, ale celé kom-

pozici – soustředí se také 
na listy, stonky, větve, ale 
i na nádobu, v níž je vše 
naaranžováno.  I s mi-
nimem možností se tak 
dočkáte velkolepých 
výsledků.

Na dekoraci ve 
stylu japonského 
umění toho moc 
nepotřebujete.

N
vočichy. Ježci se probouzejí 
po zimním spánku, při kterém 
mohou ztratí i více než dvacet 
procent své hmotnosti. Jelikož 
se živí hmyzem, můžete jim na
bídnout nejen misku s vodou, 
ale potravu určenou přímo pro ale potravu určenou přímo pro 
ně. Protože jsou hmyzožrav
ci, měla by převažovat masitá 

Japonské umění 
aranžování se soustředí 
na krásu květů. 
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Chalupa je zdrojem radostí, ale 
i starostí. Jenže i ty nám vlast-
ně přinášejí potěšení. Každý 
jen tu svou, má za jedinou...

Chalupa je zdrojem radostí, ale 
i starostí. Jenže i ty nám vlast
ně přinášejí potěšení. Každý 
jen tu svou, má za jedinou...

Chata a chalupa ✿  

i k užitku

Detaily dodají světnič-
ce hřejivou atmosféru 
a tu pravou nostalgii.

Podlaha z prken 
k chalupě prostě 
patří. A na ni položte 
kusový koberec. 

Chalupu můžeme postavit úplně novou. Když 
ji však zdědíme, nebo koupíme, jako bonus 
dostáváme tajuplný příběh historie, který je 
vetkaný do každého místečka.

Dříve či později se možná odhodláte, že 
na chalupě budete kreativní. A to je dobře, 
protože člověk má kreativitu vetkanou do 
duše. 

Už svou chaloupku máte, 
nebo teprve přemýšlíte, že 
si nějakou pořídíte? Jestli 

se po teprve poohlížíte, určitě si 
dejte dostatek času a promyslete 
si, jaká má být. Důležité je také 
místo, a to nejen vzdáleností od 
vašeho domova, ale i charakte-
rem. Co se vám víc líbí? Kopco-
vitý terén, jako je v Brdech či na 
Šumavě? Nebo raději rovinka, 
kterou nabízí třeba úrodná Po-

labská nížina? Mají být v okolí 
lesy či rybníky?

Který styl se vám líbí
Až budete chodit na prohlídky, 
všímejte si svého pocitu, který 
na vás zavane hned ve dveřích 
a silněji k vám pronikne uvnitř. 
Věřte mu, protože nikdy nelže. 
Kde se ošíváte a „cosi“ vám tu 
vadí, překáží nebo chybí, tam 
se vám ani později moc líbit 
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se vám ani později moc líbit 

nebude. Možná si všimnete, 
že různě reagujete i na různé 
styly. Vyberte si takový, který 
s vámi rezonuje. A důležité pak 
je, nemíchat ho s jiným. Nechte, 
ať chalupě zůstane jednotná tvář 
– bude to typická staročeská, 

Někdy se ve starých chalupách 
najdou úplné poklady. Malované 
truhly mohou zastoupit skříně, nebo 
poslouží jako noční stolek. Určitě se 
jich nezbavujte. 

 Inspiraci, jak si zařídit světničku, mů-
žete čerpat i ve skanzenech a muzeích 
lidových staveb.

s vámi rezonuje. A důležité pak 
je, nemíchat ho s jiným. Nechte, 
ať chalupě zůstane jednotná tvář 

moravský venkov, podhorský 
vzhled nebo něco jiného?

Už máte vybráno?
Vaše místo snů by mělo také 
zapadnout do okolí. Splynout 
s ostatními staveními a sladit 
se s nimi v harmonický celek. 
Vydávejte se proto na nekoneč-
ně dlouhé výlety, podnikejte ex-
kurze, všímejte si chalup v okolí 
blízkém i vzdáleném, nasávejte 
atmosféru a promýšlejte, co se 
vám líbí a co na té své chaloup-
ce mít nemusíte. 

 Nezapomeňte, že chalupě sluší 
nábytek s patinou. Žádná dokonalost 
a perfektní nátěr bez jediné chybičky. To 
by bylo kouzlo poezie hned pryč.

 Na postel či otoman neodmyslitelně 
patří polštářek. Vlastně… ne jeden, 

dejte jich tam určitě víc.

 Klasický starý šlapací šicí stroj mají 
někteří proměněn ve stojan na květiny 
nebo praktický stůl. Jestli je ale stále 
funkční, proč si za něj nesednou a nezačít 
šít? Třeba jen roztomilé kanafasové 
závěsy.

 Tkalcovský stav stával v místnosti 
v mnoha chalupách třeba v Podkrkonoší. 
Jestli máte to obrovské štěstí, že se 
nalézá i v té vaší, je na čase se skamará-
dit. A až se naučíte tkát, můžete svými 
vlastnoručně zhotovenými koberečky 
obdarovat všechny své blízké.

 Jednou z nejoblíbenějších kreativních aktivit je keramika. Pořídit si keramickou 
pec, to už je vyšší investice. Ale keramickou hlínu mít doma můžete. A až zaboříte 
prsty do té mazlavé hmoty a pod vašima rukama začnou vznikat roztomilé keramické 
drobnůstky, už si tohle tvoření zamilujete navždy. Jen si předem najděte místo, kde 
vám keramiku vypálí (často jsou kroužky ve školách nebo v klubech volnočasové 
aktivity). Nebo zpočátku můžete vyzkoušet hmotu, která keramickou hlínu částečně 
nahradí a je samotvrdnoucí.

Chaloupka snů může 
vypadat různě

Detaily dodají světnič

✿ Chata a chalupa

Místo v kuchyni si žádá pořádnou 
polici, na kterou se vejdou krajáče, 
džbány a další nádoby na uskladně-
ní potravin.

vymazlete si 
pohodlí z palet
Dřevěné palety jsou levný a lehce dostupný 
materiál, který se navíc snadno opracovává. 
Aby dobře sloužil, potřebuje ale jednou do 
roka svou dávku péče.

Není divu, že paletové stol-
ky, křesla nebo i postele 
se stávají v posledním le-

tech trendy výbavičkou pro chví-
le pohody v interiéru i pod širým 
nebem. Jak ale o tento typ nábyt-
ku pečovat, pokud je po letech 
už poněkud z formy a chcete mu 
vrátit původní vzhled a šmrnc? 

Nejprve matrace 
a sedáky
Právě na sklonku jara, ještě než 
začnete nábytek v plné sezoně 
používat, si ho dobře připravte. 

Nebojte se, není to nic složité-
ho, co si od vás bude žádat. Péče 
spočívá ve dvou krocích – v práci 
na samotné paletě a v případných 
opravách sedáků, matrací a pol-
štářů. Ty vytáhněte ven, sundej-
te z nich potahy a nechte je na 
slunci pořádně vyvětrat. Potahy 
vyperte a je-li třeba, opravte pří-
padné díry a trhlinky.

A můžete začít 
s paletami
Smirkem vše začíná 
Starý, olupující se a zašlý ná-
těr z palet nejdříve pečlivě 
zbruste smirkovým papí-
rem, aby byl povrch hladký. 
Dřevo zbavte prachu 
a nečistot a opat-

řete jej impregnačním nátěrem. 

impregnace se počítá
Impregnační nátěr zvolte tako-
vý, který nábytek ochrání před 
dřevokazným hmyzem a hou-
bami. Důležité je, abyste se při 
impregnování vždy řídili dopo-
ručeními výrobce. Většinou však 
stačí dřevo opatřit pouze jednou 
vrstvou nátěru. 

Jaký nátěr 
upřednostníte?
Pak je už zcela na vás, jaký typ 
vrchního nátěru použijete. La-
kem, jenž dřevo chrání před vněj-
šími vlivy a zachovává jeho přiro-
zený vzhled, nebo lazurou, která 
jej i částečně obarví, či barvou, jež 
povrch dokonale překryje. Natí-
rání by v každém případě mělo 
probíhat za stálého a suchého 
počasí a při teplotách 5–30 °C. 

Měkké dřevo, 
například smrk, 
borovice nebo 
modřín je nejlepší 

chránit vrstvou tenkovrstvé 
lazury. K dispozici je také 
silnovrstvá, ale ta se 
nedoporučuje. 

Barva je tím, oč běží
Vždy vybírejte barvy vhodné 
na nátěry venkovního nábytku. 
Dřevo ochrání a zároveň zvýraz-
ní jeho strukturu. Nebo vyberte 
krycí lazury k jejichž přednostem 
patří stálost barevných odstínů.

Ke tvoření jsou někdy zapotřebí 
také nepostradatelní pomoc-

níci. Někteří jsou přímo zrozeni 

Kolovrátek se stal poslední 
dobou módní záležitostí. 
Je in mít ho jako dekoraci. 
Pěkně naaranžovaný ně-
kde v koutě pokoje zdobí 
interiér svou majestátností 
a jeho majitel po očku po-
kukuje na hosty, jestli ho 
dostatečně obdivují. Dejte 
mu jeho přirozenou funkci 
a naučte se příst.

K dekoraci

k tomu, ozdobit světničku. 
Mohou tam jen tak stát jako 
bezesporu zajímavá dekorace, 
ale zahálet, můžete na nich stírat 
prach, kochat se jejich vzhle-
dem a pyšně je ukazovat svým 
hostům. Ale to by byla obrovská 
škoda. Naučte se s nimi pracovat 
a uvidíte, jak se vám to zalíbí.

dit. A až se naučíte tkát, můžete svými 
vlastnoručně zhotovenými koberečky 

Vrstva lazury 
na bázi oleje dřevo 
ochrání, ale ponechá 
jeho přírodní vzhled.

Nebojte se, není to nic složité

Posezení z palet je příjemné, pohodlné 
a laciné. Vyrobíte si ho v pohodě sami.
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Dejte si trochu práce 
a svůj sázecí koutek 
si pěkně vymazlete. 
A když si ho natřete 
veselou barvou, 
hned budete mít 
dobrou náladu.

NA ZAHRADU:

DO BYTU:

Stolek na sázení je 
praktický i hezký
Také vás pokaždé, když osazujete květináče, 
bolí záda? Už nemusí. Udělejte si svoje 
vymazlené sázecí zákoutí.

Až si najdete to správné místo, 
které vám bude pravidel-

ně sloužit k sázení rostlinek do 
květináčů a truhlíků, můžete si ho 
postupně vylepšovat. 

➜ Skvěle poslouží i deska, na-
příklad ze starého psacího stolu. 
Položte ji na kozy, které koupíte  
v hobby marketu.

 Místo po žebříku sáhněte po 
štaflích. Doplňte je o desky a stojan je 
hned na světě.

 Také v koupelně najde starý 
žebřík své uplatnění. Postup 
přichycení na zeď je stejný, jako 
u „police“ v obýváku.

Bydlení pro hmyzáky

kouzla 
z ruliček

I broučci musí někde 
bydlet a těch míst 
je čím dál míň. Ale 
i vy můžete těmto 
užitečným tvorům 
trochu pomoci.

 Nejdůležitější je podložka, 
stačí stůl nebo deska. Tady budete 
pracovat, přesazovat i sázet, tvořit 
květinové variace do truhlíků, 
vymýšlet dekorace...

 Pak přijde na řadu polička, která 
poslouží k ukládání pomůcek a ná-
řadí. Na poličku si můžete postavit 
koše, do kterých se pohodlně ve-
jdou zahradnické rukavice, drobné 
nářadí, různé popisovače a mini 
tabulky, balíčky se semínky, 
hnojiva a třeba i hobby časo-
pisy pro inspiraci.

 Nakonec si pořiďte nej-
různější háčky a skoby. Ty 

poslouží k zavěšení všech pomů-
cek, které potřebujete mít hned 
po ruce, jako jsou nůžky, provázky 
a další užitečně věcičky.

Postavte jim útulek, do které-
ho se mohou schovat. Vyu-
žít ke stavbě můžete leccos. 

Stačí jednoduchá konstrukce 
z prken či desek,  a pokud si na 
ni netroufáte, jistě najdete starou 
skříňku. Použít se dá i květináč či 
plechovka. V domečku by měly 
vzniknout boxy, které budete 
vyplňovat připraveným materiá-
lem. Pokud máte v okolí hodně 
datlů, strakapoudů, a podobných 
ptáků, kteří potravu získávají ze 

dřeva stromů, překryjte domeček 
sítem. Nebudujete přece krmítko. 

Co dát dovnitř
Fantazii se meze nekladou. Na-
sbírejte mech, suchou trávu, kůru, 
šišky, drobné větvičky, bukvice, 
žaludy, prázdné makovice, ku-
kuřičné šustí... Každý druh má 

rád něco jiného. V šiškách a su-
chém listí se bude líbit beruškám 
a škvorům,  v chodbičkách z kla-
cíků či stébel  najdou ubytování 
včely samotářky a zlatoočka.

Kam ho postavit
I ten nejmenší domeček musí mít 
střechu s dostatečným přesahem, 
aby jeho obyvatelé byli v suchu. 
Teď už zbývá jen místo. Zvolte 

suché a slunné, nejlépe v blízkosti 
záhonů, ale zároveň tak, aby vám 
domek nepřekážel. Hmyz nebývá 
zase tak moc citlivý na pohyb lidí, 
umístění domečku do méně frek-
ventovaného místa na zahradě by 
ale mohli ocenit obyvatelé, kteří 
se možná usadí v přízemí – sle-
pýši, ještěrky nebo ježci. A když 
kolem nestihnete sekat trávu, ne-
bude to rozhodně na škodu. 

Jako výplň je možné použít dutá 
stébla, poskládejte jich několik 
dohromady a spojte je kouskem 
provázku. 

Postavte domeček 
na klidnější místo 
s dostatkem kve-
toucích rostlin. 

Hmyzí chaloupku 
můžete natřít 
barvami.

Žebřík – hezká 
i praktická dekorace
Když ze starého vyrábíme nové, má to hned 
několik benefitů. Šetříme přírodu, tvoříme za 
pár korun a většinou je to tak snadné, že nás 
to bude bavit.

Po použití je vyhazujeme, občas s nimi někdo 
zatápí v kamnech. Přitom se z obyčejných 
prázdných ruliček od toaletního papíru dají 
dělat doslova kouzla.

Takový „obyčejný“ žebřík 
můžete vmžiku proměnit 

na užitečného pomocníka, nebo 
si z něj vytvořte stojan, třeba na 
květiny, nebo na knihy či různé 
dekorace.

 Můžete ho nechat v přírodním 
provedení, stačí ho jen osmirko-

Desku ke kozám 
nepřipevňujte 
napevno, udrží se 
i tak a na zimu bez 

problémů kozy složíte 
a i s deskou je uklidíte třeba do 
garáže. Tak prodloužíte její 
trvanlivost.

Zpočátku si vystačíte se star-
ším, vyřazeným stolem.

2 Vytvořte si plastickou růži. 
Ruličky z jedné strany rozstřih-

něte a vystřihněte z každé „okvětní 
lístek“. Jednotlivé lístky pak slepte 
k sobě. Jestli bude hodně materiá-
lu, tohle se může vyhodit.

3 Další květina se hodí jako 
zápich do misky. Postupujte 

podle návodu, vyrobený květ 
připevněte na špejli netřenou na 
zeleno a tu zapíchněte do aranžér-
ské hmoty, kterou si připravíte do 
misky a přikryjete mechem.

4 Proč si 
z ruličky 

nevytvořit 
i kouzelný šperk. 
Stačí jen přidat 
perly a výtvor 
připevnit na 
aranžérský drá-
tek a ten zavěsit 
na stuhu.

Nasbírejte si je a pusťte se  
do tvoření.

1 Nejčastěji se z ruliček tvoří růz-
né ornamenty. Začněte tím, že 

si ruličku nastříháte na stejně velké 
pruhy. Pak se inspirujte obrázky 
a vytvořte si kytičku, čtyřlístek 
a z něj pak postupně složitější 
obrazce. Ornamenty můžete dát 
na stěnu, obložit jimi zrcadlo nebo 
okno, složit věnec, nebo je využít 
k jiné dekoraci bytu.

Jestli chcete mít 
ornamenty barev-
né, namalujte si celé 
ruličky ještě 

předtím, než je rozstříháte.

vat a nalakovat. Použijte speciální 
voskový olej, který krásně zvýraz-
ní kresbu dřeva, nežloutne a ne-
zapáchá..

 Nebo ho nabarvěte. Skvělou 
službu odvede kvalitní vodou ře-
ditelná barva. Barvu natírejte ve 
2 vrstvách, mezi kterými nechte 
odstup alespoň 4 hodiny.

  Předem si také rozmyslete, 
jaké police použijete. Měly by la-
dit se stylem místnosti. A nemusí 
být žádné.

 V předsíni může žebřík plnohod-
notně zastoupit věšák. Stačí ho 
připevnit na zeď a opatřit háčky.
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Také schůdky si říkají o využití. Co si 
z nich udělat květinový stolek?

Místo žebříku 
použijte násady 
od smetáku 
a udělejte si 

zajímavý věšák, který 
můžete mít nejen v předsíni, 
ale třeba i v ložnici na 
zavěšení županů.

Stačí přidat 
špejle  
a květiny jsou 
hotové. Do středu 
květu přilepte 
korálek.

Věnec můžete použít 
jako rám zrcadla, 
nebo jen tak zavěsit 
na zeď.

Co jsou vychytané nápady? Užitečné věcičky, 
které si vyrobíte sami a vlastníma rukama. 
Šikovní pomocníci, které hravě zvládnete 
vytvořit a kteří vám budou k užitku. Perfektní 
a praktické vychytávky za pár kaček.
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Chystáte se na jarní úklid, při kterém 
budete smýčit každičký kout? Využijte této 
činnosti k proměně pokoje. Může být rychlá, 
jednoduchá, ale příjemná překvapivá. 

Záclony dodají vašemu interiéru patřičný 
šmrnc, ale jsou také skvělým pomocníkem, 
který dokáže ochránit vaše soukromí. 

Ušák si zamilujete. 
Poskytne vám totiž 
dokonalou relaxaci. 7+1proměna

obývacího pokoje

N ěkdy stačí opravdu 
maličkost, nový úhel 
pohledu, špetka kre-

ativity a pokoj je rázem 
jako vyměněný. Popusťte 
uzdu své fantazii a pusťte 
se do toho.

Konferenční stůl 
dekorujte
Odkládací stolek před sedač-
kou bychom měli udržovat 
stále v čistotě a pěkně ukli-
zený. Také by měl být pevný 
a kvalitní. Na konferenč-
ní stolek postavte vázu, 
misku s  ovocem, nebo 
dvojici svícnů, a tím ho 
krásně dozdobíte. Stále 
populárnější jsou i stejné 
stolky ve třech různých velikos-

tech, které můžete dát jako se-
stavu k sobě a vyhrát si s jejich 
kompozicí dle nálady.

Stojací lampa 
doplní celek

I osvětlení má vliv na to, 
jak se v místnosti cítíte 
a jak ji vnímáte. Stojací 
lampa umístěná v rohu 
pokoje do interiéru vná-

ší příjemnou atmosféru. Do 
obývacího pokoje jsou vhod-
né ty se stmívačem, kterým 
regulujete míru světla. Na-
vodí vám klid a domácí po-
hodu. Vybírejte ze široké 
škály stínítek, která mo-
hou být z papíru, kartonu, 
bavlny, bambusu či skla.

Sedací soupravu
 převlečte

Pohodlná pohovka je v obývací 
místnosti tím nejdůležitějším 
prvkem. Tady se uvelebíte a tady 
strávíte s rodinou společný čas. 
Máte doma starší kousek, kte-
rého se ale nechcete z nostalgie 
zbavit? Máme pro vás řešení! 
Přehoďte přes sedačku moderní 
pléd. Nebo vhodný potah. Tento 
zajímavý textilní prvek můžete 
i měnit dle ročního období, nebo 

momentální nálady. Dají se se-
hnat textilie jednobarevné, 
nebo krásné vzorové. 

přidejte také
zrcadlo
Zrcadlo v  mo-
derních, nadčaso-
vých interiérech 
přinese zajímavý 
prvek nevšednosti 
a někdy i tajemna. 
Dobře vyplní prázdný 
prostor například nad sedací 
soupravou. Právě zrcadlo dokáže 
dodat přesně ten pravý nádech 
jedinečnosti. A umí ještě jedno 
kouzlo – zvětší každý prostor.

Využijte 
i zapomenutý 
prostor
nad sedací sou-

pravu můžete zavěsit polič-
ky. nebo to vymyslete ještě 
kreativněji: odsuňte ji od zdi 
a postavte za ni knihovnu.

převlečte povlaky 
na polštářky
I tak zdánlivě obyčejná věc, jako 
je dekorativní polštář, dokáže 
velkou proměnu. Pár sladěných 
polštářků, které naaranžujete na 
pohovku, oživí její vzhled. Ob-
lečte polštářky do jasných a pes-
trých barev, které připomínají 
přicházející jaro.

posuňte křeslo do rohu
Křeslo můžete 
také postavit 
o  kousek dál 

od pohov-
ky, třeba 
do rohu, 
a   v y -

tvoř it  s i 
tak pohodl-
ný koutek na 

čtení nebo re-
laxaci. Přidejte 

malý stoleček a lampičku. Tuto 
příjemnou oázu klidu si prostě 
zamilujete.

Víte, že…
… je třeba do 

místnosti přinést 
trochu života? Jsou to 
rostlinky, které celý 

prostor oživí. I s těmi 
si pohrajte, vymýš-

lejte různé kompozice. 
Svěžest dodají řezané kvě-

tiny i pokojovky.

ZáKoutí dotvoří nástěnné tetovačky
Říká se jim samolepky na zeď. Jejich efekt je okamžitý 
a rychlý. Vnesou do místnosti hravost a originalitu. 
Jaké vybírat a kam je umístit?

Jedinou 
podmínkou 
k aplikaci 

nástěnných 
samolepek je 
suchý, rovný 
a čistý povrch. 
Většinu z nich 
můžete po čase odlepit a znovu 
přilepit jinam, aniž byste poško-
dili stěnu. Také co se ceny týče, 
budete mile překvapeni.

Vyhrajte si 
s pohybem
Každou místnost 
chceme občas tro-
chu rozveselit. Vsaďte 
v tomto případě na vše, 
co je zobrazené v pohybu. 
Hodí se odkvetlé pampelišky, jež 
opouštějí semínka s padáčkem, 
dále bubliny z bublifuku, které 
stoupají vzhůru, vlnící se květiny, 
nebo třeba ptáci.

Jako v lese
Milovníci přírody a pestrých květů 

i stromů, si mohou pořídit 
jako dekoraci v podobě sa-

molepky na zeď strom, 
nebo listy. Vmžiku se 
tím váš interiér posune 
o level výš!

Citáty pozvednou 
náladu

Když vybíráte samo-
lepku s citátem nebo 
mottem, volte nad-
časová sdělení, která 
povzbudí či pobaví. 

Citáty, nad kterými je potřeba 
se zamyslet, jsou vhodné do 
klidnějších zón 
domova. 

Zvýraznění
chladné 
místnosti
Pás výrazné 
tapety se hodí 

za sedací sou-
pravu i za postel. Barevně 

i stylově ji laďte s vy-
bavením interiéru. Ve 
stejných tónech pak 
volte i ostatní dekora-
ce v místnosti. 

Dejte svému 
oknu nový háv

Než se vydáte nakupovat, 
je dobré sledovat trendy 
a vědět, co teď právě frčí. 

Tak třeba příliš krátké záclo-
ny už nejsou tak moderní. Čím 

je záclona delší, tím vypadá ele-
gantněji. Pokud chcete mít větší 
výhled z okna, použijte třeba zá-
clony uprostřed svázané. Vypadají 
originálně a velmi vkusně.

Nebojte se jemných barev
Už dávno neplatí, že záclony musí 
být jen bílé. Především interiér 
s okny orientovanými na sever lze 
pocitově zpříjemnit, když vyberete 
materiál s lehkým zabarvením do 
teplého odstínu. Může to být žlutá, 
zelenkavá, oranžová nebo staro-
růžová. Studené ladění pokoje se 
tím proteplí. Pokud chcete doladit 
barvu závěsu k barvě sedací 

soupravy, vezměte si s sebou na 
nákup vzorek látky ze sedačky, 
nebo potah polštáře.

Není bílá jako bílá
Chcete přeci jen klasiku? Na trhu 
najdete od sněhově bílé přes 
přírodní až po smetanovou nebo 
třeba režnou. Ideální je proto vy-
dat se přímo do obchodu a barvu 
záclony vidět na vlastní oči.

Vzdušná organza 
působí elegantně
Tento hladký a lesklý 
materiál podpoří 
především vzhled 
leštěného nábytku. Pro 
minimalistický moderní inte-
riér je ale vhodnější organza 
hladká, která bude odpovídat 
velkoplošnému lesku nábytku.

Voály z módy
nevyjdou
Bývají vzorované, 
někdy barevné, 
zdobené aplikacemi, 
výraznými nitkami či výšivkou. 
Místnost zjemní. Novinkou jsou 
crashové a batistové záclony. Ty 
první mají pomačkaný efekt, ty 
druhé vypadají přirozeně.

Trendy ombre efekt
Je efektní, zajímavý a upoutá 
každého na první pohled. Řeč 
je o ombré efektu. Oblíbený je 
i u záclon a krásně vynikne přes 
světlo z oken. Sáhněte po mod-
rých nebo růžových odstínech. 
Aby ombré efekt opravdu vyni-
kl, volte delší záclony, ideálně 
až na zem.

Jak správně umístit tyč?
Tyč na záclony má přesahovat 
přes okraj okna aspoň o 20–30 
centimetrů. Chcete okno 
opticky rozšířit? Dejte ji dál od 
stropu. Naopak strop opticky 
zvýšiíte, když ji umístíte výš.

Šperk interiéru
máte široký parapet 
nebo na něm stojí 
květiny? zvolte vkusné 
obloukové záclony. 
experimentujte. Vhodně 
zvolené řešení pomocí oblouků 
a nařasených 
voálů může 
být šperkem 
interiéru.

zvolené řešení pomocí oblouků 
a nařasených 

BalKon jaKo další míSto 
pro relaxaci a odpočineK 
Ne všichni máme to štěstí mít zahradu, ale pokud 
vlastníte balkón, máte vyhráno! Zařiďte si ho podle 
svého vkusu a budete zde trávit čas opravdu rádi.

Máte jen malinký balkon? Po-
stavte sem romantický malý 

stoleček s židlí. Na větším pro-
storu si bez problémů vytvoříte 
útulné posezení s větší sedačkou. 
Pamatujte na drobné doplňky, 
jako jsou podsedáky a pohodlné 
opěrky, aby lenošení bylo ještě 
pohodlnější a příjemnější. 

relaxace a soukromí
Skrz zábradlí už nemusí být vidět, 
když na něj připevníte dřevěné 
laťky nebo ratan. V létě se pak na 
balkóně můžete i opalovat. Určitě 

se poohlédněte i po slunečníku, 
pro balkony jsou vhodnější ty, 
které se dají sklápět a naklánět. 
Spolehlivě slouží i markýzy. 

Variabilní nábytek
Při výběru nábytku myslete na to, 
že bude umístěn venku. Nábytek 
z oceli je odolný a nenáročný na 
údržbu, dřevěný je zase lehký, ale 
je třeba věnovat pozornost jeho 
impregnaci a lakování. 

Květiny balkón probarví
Vhodné jsou třeba muškáty, 
petúnie, begonie a další. Z balko-

nu se tak stane skutečná zelená 
oáza, v níž se bude příjemné od-
počívat. Květiny si dejte na pře-
dem připravené police, nebo si je 
zavěste v květináčích na zábradlí. 

I světlo je důležité
Příjemné světlo doladí celkový 
efekt a celek bude působit har-
monicky, Vsaďte na romantiku. 
Zvolte závěsná světla a svítidla. 
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Pléd vaši sedačku dokonale 
promění.

Stolek složený ze dvou částí může-
te podle potřeby zvětšit či zmenšit.

Zrcadlo dodá pokoji nádech jedi-
nečnosti. A také ho opticky zvětší.

Záclony nemusí být jen 
bílé. Experimentujte  
a zkoušejte dle fantazie.

Ombre efekt je 
dnes hitem. 

Také bílá má 
své odstíny. 
Sáhněte po tom, 
jež bude ladit  
s pokojem.

Záclony dokážou 
zjemnit a 
zútulnit každou 
místnost v bytě.

Balkon je skvělé 
místo pro pěstová-
ní bylinek. Budete 
je tak mít stále 
čerstvé a voňavé.

I světlo je důležité 
Vsaďte na roman-
tické LED řetězy, 
půvabné lampionky 
či lucerny.

Postarejte se  
o to, abyste měli  
na balkoně tolik 
potřebné soukromí.Te
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Možná vás napadne, že je 
pro venkovskou zahra-
du typické nepravidel-

né uspořádání, protože tento za-
hradní styl v mnohém připomíná 
ten přírodní. Prapůvodně ale za-
hrady u venkovských usedlostí 
představovaly spíše účelný pro-
stor, zatímco na okrasu tu zbyla 
většinou jen předzahrádka nebo 
jeden záhon na hlavní zahradě. 
Venkovská zahrada byla vždy 
hlavně praktická, hospodář totiž 
neměl moc času na její údržbu.

Od záhumení zahrady 
až po hospodářský dvůr
Velikost zahrad nebyla vždy 
zrovna velkolepá, často dům ob-
klopovalo jen menší zatravněné 

prostranství, ale 
větší statky měly 

typické stupňovité 
uspořádání. Na hospo-

dářském dvoře bylo většinou 
dost místa pro jeden větší strom, 

ale jinak to byl hlavně prostor 
pro převádění zvířat nebo jiný 
provoz, rozkvetlé záhony bys-
te tu hledali marně. Jinak už to 
vypadalo na předzahrádce, která 
fungovala jako poloveřejný pro-
stor. Tady už paní domu pěsto-
vala květiny nejen pro okrasu, ale 
také pro výzdobu domu. Největší 
část zahrady pak měla spíše užit-
kový charakter. Na zeleninovou 
zahradu často navazoval ovocný 

sad, dále pak polnosti a pří-
padně pastviny nebo květ-
naté louky na produkci sena.

Současnost je jiná
Pěstování zeleniny i ovocných 
stromů je opět oblíbené, ale už se 
na každé zahradě najde mnohem 
více místa na okrasné výsadby. Je 
jen trochu škoda, že se tento styl 

nesmyslně mísí s tím městským, 
takže určitě neplatí, že by každá 
zahrada na vesnici byla ta pravá 
„venkovská“. 

CO Sem 
přirOzeně  
patří

Zahrada na venkově by měla 
plnohodnotně respekto-

vat okolí, určitě by se neměla 
uzavírat do sebe, což je mnohdy 
typické pro malé zahrady v ruš-
ných městech. Pokud se v okolí 
nachází zajímavé stavby nebo 
další krajinné prvky v podobě 
zemědělské půdy, starých alejí 
nebo lesů, podpořte do okolí 
výhledy, i malá zahrada se tímto 
způsobem neskutečně zvětší.

➜ Protože je tento styl ve velké 
míře propojený s přírodním, určitě 
sem pozvěte bylinný trávník či 
louku. Na „plevel“ se tentokrát 
snažte pohlížet jako na pomocní-
ka, trávník je díky němu mnohem 
odolnější proti sešlapu i suchu, 
navíc ho nemusíte hnojit a odpadá 
třeba i náročná vertikutace. 

➜ Zvláště na velkém pozemku 
pak spoustu práce při údržbě ušet-
ří květnatá louka, kterou založte 
třeba v podrostu ovocného sadu.

➜ Zahradu si užijete nejvíce 
tehdy, když si s ní přinesete i něco 
k snědku, pro chuť i zdraví. Drobné 

prostranství, ale 
větší statky měly 

typické stupňovité 
uspořádání. Na hospo

dářském dvoře bylo většinou 
dost místa pro jeden větší strom, 

ale jinak to byl hlavně prostor 

Téma  
čísla

Téma měsíce ✿  ✿ Téma měsíce

Vítejte na kousku 
přírody, který v sobě 
snoubí krásu 
a praktičnost... 
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venkovské zahrady
Ovocné stromy, rozkvetlé 
trvalkové záhony, květnatá 
louka, nebo menší záhonek, na 
kterém dobře poroste zelenina 
i bylinky. Vítejte na venkovské 
zahradě, která v sobě snoubí 
krásu i praktičnost.

Rostliny v hlavní roli
Jsou korunou krásy každé zahrady, a na té 
venkovské to není jinak. Jaké stromy si tu 
můžete dovolit, jak by měl vypadat živý plot 
a jaké trvalky měly v oblibě už naše babičky?

Městem se moc nein-
spirujte. Před několi-
ka desítkami let se to 

i stalo, všechno venkovské jsme 
radši překryli tím modernějším, 
tedy městským. Zeleninové zá-
hony vystřídaly záhony šlechtě-
ných jehličnanů a celý pozemek 
se schoval za tvarovaný živý 
plot. Klasické staré druhy trva-
lek jsme vyměnili za šlechtěné 
kultivary s plnými květy nebo 
s pestrými listy. Některé omyly 
se ještě nepovedlo vymýtit, pro-
tože tu pevně zakořenily. Přitom 
to jde tak jednoduše, jak je to 
tedy správně?

Sáhněte po venkovsých 
trvalkách
Nebojte se pestrých barev, kte-
ré patří i do typické venkovské 
zahrady. Chloubou každé za-

hradnice je trvalkový záhon. 
Založte si ho, trvalky k venkovu 
jednoznačně patří. A jaké dru-
hy vybrat? Inspirujte se naším 
seznamem. 

zahrada 
se špetkou nostalgie
Krásu typické venkovské za-
hrady lze najít také v ovocných 
stromech, a  to hned víckrát. 
Stromy totiž na jaře krásně 
kvetou, čímž potěší nejen nás, 
ale především včely i čmeláky 
brzy na jaře. V létě se pak za 
péči odvděčí sklizní a na pod-
zim se většina z nich převleče 
do hávu barevného listí. Zkuste 
trochu zavzpomínat a pořiďte si 
i několik starých odrůd hrušní 
nebo jabloní. Každá se hodí pro 
trochu jiný účel. Zatímco na ně-
kterých si pochutnáte hned při 
sklizni, další zase vydrží dlou-
hé skladování a některé budou 
nejlepší v povidlech nebo jako 
křížaly.

Ačkoliv se nemusíte stranit ani 
moderním odrůdám, určitě 

to moc nepřehánějte například 
s jehličnany strohých forem 
nebo s rostlinami panašovanými. 
Opatrní buďte i s červeným nebo 
sivým olistěním, všechno výraz-
né tu nebude působit dobře. 

Stromy sem patří
Třeba i jediný strom se posta-
rá o měřítko, které žádná jiná 
rostlina nedodá. Jen to chce 

vybrat správný druh. Vyhněte 
se druhům a odrůdám s ne-
přirozenou korunou, dokonce 
i jehličnany tu nebudou působit 
přirozeně. Na velký pozemek ale 
patří i opravdoví velikáni v po-
době lípy, javoru nebo dubu. Na 
menší zahradu raději volte méně 
odvážný sortiment v podobě 
stromového muchovníku či 
okrasných jabloní.

Živý plot úplně jinak
Určitě by neměl ohraničovat celý 
pozemek. Zeravům sem vstup 
rovnou zakažte. Pokud trváte 
na tvarovaném živém plotu, 
s jeho délkou šetřete a založte 
ho z opadavých listnáčů. Dobrou 
volbou bude javor babyka nebo 
habr obecný. Mnohem lépe ale 
uděláte, když plotu dopřejete 
volnější formu a založíte ho 
z více druhů okrasných keřů. 

ovoce, zelenina i bylinky sem jed-
noduše patří a místo pro ně najdete 
i na malé zahradě.

 Vybírejte trvalky, které si oblíbily už naše babičky, 
například vlčí bob,  kopretinu, orlíček a další.

I venkovské zahradě sluší bylinky.

Pořiďte si i několik starých odrůd 
hrušní nebo jabloní. Na jaře krásně 
kvetou a na podzim přinesou úrodu. 

kohoutek VěNcoVý 
 Lychnis coronaria

orlíček obecNý
Aquilegia vulgaris

zVoNek klubkatý
Campanula glomerata

stračka
Delphinium x cultorum

šater latNatý
Gypsophilla paniculata

koPretINa VelkokVětá 
Leucanthemum maximum

leN VytrValý
Linum perenne

VrbINa tečkoVaNá
Lysimachia punctata

PIVoňka lékařská
Paeonia officinalis

mák VýchodNí
Papaver orientale

třaPatka zářIVá
Rudbeckia fulgida

PlaméNek
 Clematis

trvalky prO 
peStrOu kráSu

• Keřové růže 
a levandule
• Keřové růže  
a jednoleté ostrožky 
stračky 
• Keřové růže  
a popínavé plaménky

nejkráSnější 
SOuSedé prO růŽe

Jak JI založIt
do založení každé zahrady se 
můžete pustit už od jara. důležité 
je myslet na několik věcí, díky 
kterým bude mít zahrada hlavu 
i patu.

✿ Abyste na zahradě při údržbě 
nenechali ruce, snažte se vše dělat 
v jednoduchých tvarech. Prapů-
vodně měla venkovská zahrada spíše 
formální uspořádání, nicméně dnes 
je přípustné i to nepravidelné, moc 
to ale nepřehánějte se složitými tvary 
záhonů, zbytečně byste si komplikovali 
život.
 
✿ Na větších pozemcích se inspirujte 
našimi předky, ti totiž na údržbu 
nejnáročnější části zahrady přiblížili co 
nejvíc domu, zatímco třeba sad nebo 
louka vybíhaly do volné krajiny.
 
✿ Zbytečně zahradu nepřehlcujte so-
litérně vysazenými keři do trávníku, 
špatně se obsekávají a výsledek působí 
chaoticky.
 
✿ Výběr rostlin podřiďte specifikům 
stanoviště, rostlinám se tak bude 
mnohem lépe dařit a vy nebudete 
muset vynaložit tolik energie i času na 
úpravu půdy i dalších podmínek.

Výběr vhodných keřů

Velký návrat

bez zbytečné 
údržby, to je 
krédo venkovské 
zahrady. 

trvalkový záhon 
je chloubou každé 
zahradnice.  ale 
městem se moc 
neinspirujte.

Jestli máte velký 
pozemek, vysaďte si 
lípu, javor nebo dub.

se složitými tvary 
záhonů to moc 
nepřehánějte. 
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Velký návrat
Tradiční česká jídla dokážou člověka 

vždycky potěšit. Vyzkoušejte 
recepty, při kterých se vám vybaví 

dětství a babiččina poctivá kuchyně.

Uvařte rodinně v neděli vý-
tečný oběd. Jako příloha se 
hodí brambory nebo kynutý 
houskový knedlík.

Suroviny na vývar
 750 g hovězího maso z krku
 1 cibule  sůl
 
Suroviny a omáčku
 600 ml hovězího vývaru
 200 ml šlehačky
 6 lžic octa  40 g másla
 40 g hladké mouky
 čerstvý kopr  
 cukr krupice
 sůl

1Hovězí maso zbavte 
tučných částí a dejte do 

kastrolu. Zalijte 2,5 litru vody, 
přidejte očištěnou cibuli, osol-
te a pomalým varem táhněte 
4 hodiny. Uvařené maso 
vyjměte a nechte chvilku 
vydýchat. Asi 250 ml vývaru 
odeberte a nechte trochu 
zchladnout.

2 V kastrolu rozpusťte máslo. 
Až začne pěnit, zasypte ho 

hladkou moukou. Za stálého 
míchání metličkou zahřívejte 
a připravte jíšku. Přilijte část 
zchladlého vývaru a metličkou 
stále míchejte, aby se nevy-
tvořily hrudky. Poté přilijte 
další hrneček vývaru (tento-
krát už může být horký) a zase 
míchejte metličkou. Nakonec 
přimíchejte ještě jeden hrne-
ček a zvolna vařte 20 minut. 
Průběžně míchejte. Nakonec 
přimíchejte šlehačku, lžičku 
cukru a povařte 5 minut.

3   Dle chuti dolaďte omáčku 
zredukovaným octem, solí 

a případně ještě cukrem. Ještě 
minutku povařte a stáhněte 
z plotny. 

4 Z kopru otrhejte nej-
jemnější části, posekejte 

je a přimíchejte do omáčky. 
Maso nakrájejte na plátky. 
Ihned servírujte.

KoproVá omáčKa s hoVězím

Kulaté knedlíky naplněné 
dobrým uzeným a přelité vo-
ňavou cibulkou jsou skuteč-
nou lahůdkou.

Suroviny na knedlíky
 800 g brambor
 180 g hrubé mouky
 60 g krupice  1 vejce
 ½ lžičky soli
 400 g vařeného uzeného 
masa
 
Suroviny na zelí
 500 g červeného nebo  
bílého kysaného zelí
 2 cibule 
 2 lžíce sádla
 sůl 
 cukr

1 Den předem si uvařte bram-
bory ve slupce. Oloupejte 

je a nastrouhejte najemno. 
Vmíchejte do nich mouku, kru-

BramBoroVé KnedlíKy s uzeným
pici, vejce a sůl a rychle spojte 
v těsto. 

2 Z těsta vytvořte na po-
moučeném vále válec 

a rozdělte ho na 16 dílů. Každý 
stlačte do placičky. Do středu 
každé placky dejte pokrájené 
maso a utvořte knedlík. Hoto-
vé knedlíky vkládejte do vroucí 
vody, uvolněte je ode dna 
a vařte 10 až 12 minut. 

3 Na lžíci sádla zpěňte na-
drobno nakrájenou cibuli 

a vmíchejte slité a překrájené 
zelí. Chuť dolaďte solí či cuk-
rem. Druhou jemně nakráje-
nou cibuli opečte zvlášť na 
sádle dozlatova. 

4 Knedlíky naservírujte na 
talíř, posypte zlatavu 

cibulku, přidejte zelí a zbytek 
uzeného masa.

Svíčková na smetaně je pokrmem, který by měla sem tam 
připravit každá dobrá kuchařka.

 800 g zadního hovězího
 300 g kořenové zeleniny 
(mrkev, celer, petržel)
 1 cibule
 50 g plnotučné hořčice
 1 lžíce cukru 
 1 lžíce octa
 100 ml oleje

 1 lžíce másla
 100 g uzené slaniny
 250 ml šlehačky
 3 bobkové listy
 5 kuliček pepře
 5 kuliček nového koření
 citronová šťáva  sůl 
 hovězí vývar

1Maso prošpikujte hranolky 
slaniny a opečte na ole-

ji s máslem. Vyjměte a na 
výpečku opečte nahrubo 
nastrouhanou zeleninu a po-
krájenou cibuli. Jakmile mrkev 
pustí barvu, přidejte cukr 
a nechte zkaramelizovat. 

2 Poté přidejte hořčici, 
koření, přilijte kapku oeta, 

vložte maso a všechno zalijte 

vroucím vývarem. Hrnec při-
klopte a vložte ho do trouby. 
Pečte při 180 ºC přibližně 
100 minut. Poté maso i koření 
vyndejte. 

3Maso nakrájejte na úh-
ledné plátky a omáčku 

rozmixujte a zjemněte šle-
hačkou a dochuťte citronovou 
šťávou. Servírujte s houskovým 
knedlíkem.

BaBiččina sVíčKoVá

Kousky šťavnatého masa a na 
povrchu sladko-slaná křupa-
vá kůžička. Tuhle kachničku 
si zamilujete.

 1 kachna 
 3 lžíce medu
 2 lžíce balzamikového octa
 tymián  sůl  kmín
 
Suroviny na zelí
 1 menší hlávka červeného 
zelí
 50 g sádla  1 cibule
 120 ml vody  hrst rozinek
 150 ml červeného vína
 4 hřebíčky 
 1 bobkový list
 sůl  hnědý cukr a ocet 
podle chuti

1 Kachnu omyjte, osolte, 
posypte tymiánem a potřete 

medem smíchaným s balzami-
kovým octem. Pečte přibližně 
80 minut při 210 ºC. V průběhu 
polévejte kachnu výpekem. 

2 Zelí očistěte a nastrouhej-
te. Na rozpáleném sádle 

nechte zesklovatět na kostičky 
nakrájenou cibuli. Přidejte zelí 
a chvíli poduste. Přilijte horkou 
vodu, přidejte koření a sůl. Dus-
te asi 90 minut. Přidejte rozinky 
a dochuťte cukrem, octem 
a červeným vínem. 

3 Kachnu servírujte na nahřá-
tém talíři se zelím a bram-

borovými knedlíky.

medoVá Kachna s čerVeným zelím

Rodině 
i hostům 

můžete  nabídnout 
různé delikatesy 

nadnárodních 
kuchyní. Když ale 

uvaříte klasiku, 
uděláte radost 

úplně všem.

skvělé recepty ✿  ✿ skvělé recepty
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4 porce
náročné
2 hodiny 10 minut

4 porce
středně náročné
30 minut

4 porce
nenáročné
4 hodiny 40 minut

4 porce
středně náročné
1 hodina 50 minut
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•  UKÁZKY RUBRIK: 

RF HOBBY MŮJ ČAS NA KAFÍČKO HOBBY
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Ceník inzerce

Standardní formáty plošné inzerce

1/1
celostrana
215 x 285

1/2
horizont.

215 x 140

1/2
vertikálně
105 x 285

1/3
horizont.
215 x 92

1/3
vertikálně
69 x 285

1/4
horizont.
215 x 69

1/4
klasicky

107 x 142

Obálkové pozice
2. strana obálky 199 000 Kč
3. strana obálky 159 000 Kč
4. strana obálky 249 000 Kč

Standardní formáty inzerce
1/1 – standardní strana 149 000 Kč
1/2 str. – vertikálně 99 000 Kč
1/2 str. – horizontálně 99 000 Kč
1/3 str. – vertikálně 79 000 Kč
1/3 str. – horizontálně 79 000 Kč
1/4 str. – horizontálně (podval) 49 000 Kč
1/4 str. – klasicky 49 000 Kč

Vkládání a vlepování
Volné vložení do 10 g 2 Kč/ks
Volné vložení do 20 g 3 Kč/ks
Volné vložení do 30 g 4 Kč/ks
Vkládání na tit. stranu od 3 000 Kč 
Vlepování a všívání od 1 500 Kč
3D vkládání na tit. stranu od 3 000 Kč 
Zatavení do fólie 1 200 Kč

Slevy
2–3 opakování –5 %
4–5 opakování –10 %
6 a více opakování –15 %

Příplatky
Grafi cké zpracování – výroba inzerce +10 %
Konkrétní umístění 
nebo redakční strana, není-li objednán 
formát s umístěním na redakční stranu +10 %

RF HOBBY MŮJ ČAS NA KAFÍČKO HOBBY
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Důležité termíny uzávěrek
Ročník 2023
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