
BYDLENÍ

Kouzelná atmosféra 
se nedostaví jen tak 

sama od sebe. Abyste 
na nic nezapomněli 

a váš domov opravdu 
zářil, je potřeba mít 
plán. Odškrtávejte 
si s námi – 13 věcí, 

které učiní vaše svátky 
nezapomenutelné.

TEXT: JANA ŽÁČKOVÁ

Tohle dělá  
      pravé
    VÁNOCE

Někdo dává na vrchol stromku špičku, 
ale jako připomínka betlémské noci tam 

patří hvězda (Le Patio, 1490 Kč).

 Zdobení stromku asi nejvíc podléhá 
trendům. Než každý rok kupovat nové 

ozdoby podle aktuálního barevného 
diktátu, raději vsaďte na kvalitní skleněné 
kousky, co vydrží roky. Mají u nás tradici 

a nic se netřpytí víc.    
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Není nad to vyrobit si něco 
vlastníma rukama. Materiál, 
videonávody i inspiraci najdete 

na koralky.cz.
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JINÝ ČAS
Dětem plyne 

čekání na Štědrý 
den pomalu, 

dospělí nestíhají. 
Zapojte je do 

příprav, vydělají 
na tom všichni.

Bambule 
ant. 

Nulloria 
aut offic 

ten onsedis 
adis simpus.
(quam fugia 

nis) 
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Vytáhněte ze sklepa 
ozdoby z dob, kdy jste 
byli malí. Pokud už je 
nemáte, kupte si takové, 
co je budou připomínat 
(Ptáček na klipu,  
Le Patio, 230 Kč).

Pro tak slavnostní příležitost 
si pořiďte luxusní nádobí. 
Nemusí být přímo vánoční, ale 
musí říkat světu: jsem něco  
extra (foto:Westwingnow.cz).

Každou neděli zapalte 
svíčku na adventním 
věnci. Aby ctil symboliku, 
měl by to být kruh (foto: 
bellarose.cz). 

Klidně zvolte 
i okázalejší variantu 

(věnec Festivity, 
Westwingnow.cz, 

1329 Kč).  

Do dětství vás vrátí 
i roztomilé dózy 
na cukroví (Tchibo, 
299 Kč / 2 ks).  

U jmelí platí, 
že čím má 
víc kuliček, 
tím víc přinese 
obdarovanému 
štěstí. Výhodou 
kovového je, 
že kuličky 
neopadají (foto: 
bellarose.cz).  
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MĚJTE NA PAMĚTI
Tou nejkrásnější vánoční 

dekorací je váš úsměv. 
Dejte všem najevo, že to 
pro ně chystáte s láskou.
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Klasický 
zvoneček má 
větší kouzlo, 

než když necháte 
místo Ježíška 
zvonit mobil 

(Luxurytable.cz, 
385 Kč).

Kolemjdoucí taky rádi 
ocení vaše dekoratérské 
umění. Nebuďte sobečtí... 
(foto: Tchibo).  

Světýlka zavěste, něco jimi 
omotejte nebo je stočte do 

skleněné nádoby Od vynálezu LED 
žároviček nebylo vytváření vánoční 

atmosféry snazší (světelný řetěz 
Twine Lights, Butlers, 299 Kč).  

Vánoční hvězda  
vnese do sváteční nálady 
kousek živé přírody (foto: 

Stars for Europe). 

Na mihotajícím 
se plamínku 
svíčky je cosi 
mystického. 
Některé mají navíc 
aromaterapeutické 
účinky (vonná svíčka 
Ambre Précieux od 
Nicolaï, myskino.cz, 
1190 Kč).  

Betlém 
vypadá 
krásně 

i jako plakát 
(prodejce 

Z lesa, fler.cz, 
166 Kč).  

Nechcete-li světýlka,  
co třeba girlanda s hvězdami 

(Butlers, 379 Kč)? 

Dřevěný knot příjemně praská 
(woodwick.svicky.cz, 799 Kč).  

Velký efekt udělají i malé 
věci, jako třeba polštářky. Jsou 

zábavné, rozmístěte je různě po 
bytě (pletený povlak na polštář Let 
it Snow, 779 Kč, Westwingnow.cz)  
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