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Dárky za dopisy
Opět nám přišlo do redakce mnoho krásných dopisů a přání, jsme 
za ně opravdu moc rádi. Za všechny děkujeme a pište nám i nadále! 

I v dalším čísle Pěkného bydlení opět odměníme pět z vás novinkami 
z nakladatelství Euromedia – těšit se můžete na některou z kuchařek: 
Tajemství dobrého vývaru s podtitulem Dobrodružná cesta 
ke zdraví, kráse a dlouhověkosti nebo Vaříme trochu jinak – bez 
lepku a bez cukru. 

Psát nám můžete na adresu: peknebydleni@provolnycas.cz, nebo 
poštou na adresu: Pěkné bydlení, Táborská 5, Praha 4, 140 00.

„Vážená redakce,

jsem Vaší stálou čtenářkou a vždy se už 
moc těším na nové číslo. V době, kdy jsme 
zařizovali náš rodinný domek, nebyl zdaleka 
takový výběr obkladů, dlažeb a nábytku, jako 
dnes. Přesto se i teď nechávám inspirovat 
nápady, které najdu v každém vydání Vašeho 
časopisu. V tom dubnovém jsem obdivovala 
nejen krásné zimní zahrady, ale také jsem zde 
našla užitečné rady k nákupu nových barev 
k obnovení nátěru na zahradě, jak pergoly 
tak plotu. Zahrada, především pěstování 
skalniček, je můj veliký koníček, zde nacházím 
největší relax v dnešní tolik uspěchané době...
Přeji Vám pohodové jarní dny a hodně tvůrčích 
nápadů.“

Vaše čtenářka z Valašska Liba Miklasová.  

„Hezký jarní den do redakce,

musím říct, že dubnové číslo bylo opravdu 
nadupané!!! Tolik inspirací, krásných 
doplňků a fotek! Přiznám se, že jsem si 
občas kupovala drahé zahraniční časopisy, 
abych se nechala inspirovat k rekonstrukci 
našeho domku, ale musím říct, že ve Vašem 
časopise najdu mnohem víc za méně peněz. 
Líbí se mi moc Váš styl, hned jak jsem viděla 
jarní velikonoční dekorace, nakoplo mě to 
a pustila jsem se do sázení jarních kytiček 
do truhlíků, do výzdoby bytu velikonočními 
ozdobami a hned mám lepší pocit, že tu 
máme konečně jaro!
Mimochodem, ty dekorace z vlnitého papíru 
jsou nádherné, opravdu originální nápad!
Děkuji moc a už teď se těším na další číslo!“

Veronika Frymlová, Dobruška 

Balíček aviváží z exkluzivní řady Silan Suprême posíláme paní Libě Miklasové z Brumova - Bylnice, 
paní Veronice Frymlové z Dobrušky, panu Jiřímu Novotnému z Poděbrad, paní Monice Chvátalové 
z Prahy a paní Kamile Nové z Počátek. Blahopřejeme!

PB Vaše doPisy
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Velikonoce jsou pro některé z nás svátky jara, pro jiné nejvýznamnější 

křesťanský svátek. V každém případě jsou po dlouhé zimě radostnou změnou, 

kdy se probouzí příroda, prodlužují se dny a přibývá slunečního svitu. Mnozí 

z nás pocítí potřebu pěkně si doma uklidit a patřičně vše vyzdobit. Připravila: Mirka Vernerová

Spolupráce na textu: Markéta Keclíková (autorka knihy Můj květinový ateliér)

Foto: archiv fi rem a www.bulb.com
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PB ak Tuálně

PrO DObré ránO!

Nastartujte svůj den s ovesnými kašemi Goji, 
Açaí a Rakytník! Věděli jste, že ovesné vločky 
jsou významným zdrojem beta-glukanů? Právě ty 
přispívají k udržení přirozené hladiny cholesterolu 
v krvi. Příznivý účinek pozorujeme při konzumaci 
3 g beta-glukanů z ovsa denně, a proto bychom 
měli vločky pravidelně začleňovat do našeho 
jídelníčku. 
Ovesné kaše se lněnými semínky Dr.Oetker 
v atraktivních příchutích obsahují vysoký podíl 
celozrnných ovesných vloček, ve kterých 
najdete právě tyto tělu prospěšné beta-glukany 
a vlákninu. Ceny od 79,90 Kč. Více na 
www.oetker.cz.

Kuchyně PODlE 
trEnDů?

Pro někoho by celá černá kuchyňská linka 
byla moc extravagantní. Ale když se černý lesk 

zkombinuje s vysokým leskem v barvě Aqua, 
vznikne elegantní kuchyň podle nejnovějších 

módních trendů. Pak je o eleganci postaráno... 
Oboje skříňky jsou z linie Musa (13 197 Kč/bm) 
z prémiové třídy Livanza. Více na www.oresi.cz

KnIhy na létO

Pokud jste příznivci zdravého a aktivního životního 
stylu, neměly by ve vaší knihovně chybět tyto 

novinky z nakladatelství Esence. Naučí 
vás nejen naslouchat vlastnímu tělu, 
ale poradí vám i to, jaký druh stravy 
je právě pro vás ideální, případně, jak 
jednotlivé potraviny kombinovat tak, 
abyste z nich vytěžili maximum a to 
vše v souladu s přírodou. A můžete 
se i inspirovat i při přípravě sladkých 
makových pochoutek! 
Florian a Andrea Überallovi: Projezte se ke 
zdraví, 208 stran, 199 Kč
Hanka Sekulová: Darujme si zdraví 
z vlastní zahrady, 256 stran, 399 Kč
Mária Abrahámová, Gabriela Čechovičová: 
Maková kuchařka – Příběh máku a 71 skvělých 
receptů, 224 stran, 299 Kč
Více na www.dobre-knihy.cz.

nEJlEPŠÍ  
Z nEJlEPŠÍch

Dokonalá chladnička? Nejspíš ano. 
Produkty značky LG Electronics získaly 

na letošním předávání prestižního ocenění 
Red Dot Design Award dvacet cen, dva 

z nich se pyšní oceněním Best of the Best. 
Vedle televize Signature OLED TV W je 
to právě chytrá chladnička InstaView. Je 

vybavena dotykovým LCD displejem, který 
se po poklepání stane transparentním  
a umožní tak nahlédnout dovnitř bez 

nutnosti otvírání dveří. Funkce Smart Tag 
nabízí možnost psaní poznámek nebo 
uložení seznamu potravin v lednici. Lze 

dokonce zadat datum doporučené jejich 
spotřeby nebo narození členů domácnosti. 
Pokud se některý z termínů přiblíží, lednice 

vás na to upozorní. Více www.lg.com

064_067_Dopisy+AKTU .indd   66 19.4.17   10:43



064_067_Dopisy+AKTU .indd   67 19.4.17   10:43


