
V našem časopise se tematice zdravého bydlení věnujeme dlouhodobě. 

Proto se celá naše redakce se zájmem zúčastnila společné tiskové 

konference společností Baumit, výrobce stavebních materiálů, a Vekra, 

českého výrobce oken, uspořádané na toto téma. Dozvěděli jsme se 

mnoho důležitých informací o účinku vlhkosti a plísní v interiéru na naše 

zdraví a odborníci od Vekry nám „in natura“ předvedli ukázku chybného 

a správného osazení oken do okenního otvoru tak, aby ke vzniku plísní 

nedocházelo. Víte, že udržet v bytě zdravé ovzduší dokáží například 

speciální nové omítky Baumit Klima? Podstatně vylepšit je mohou i nové 

malířské barvy od téhož výrobce s neomezeným ionizačním efektem.  

MÓDNÍ DESIGNÉRK A MARTINA K AŇKOVÁ 
nás pozvala do svého nově otevřeného butiku mARTina v Praze-Karlíně 

(Sokolovská 62), jehož součástí je i dílna pro pořádání nejrůznějších 

tvůrčích workshopů (viz educorn.cz). Jedním z nich je i kurz šití, takže 

pokud byste si například chtěli zkrátit záclony a ze zbytků látky ušít barevně 

sladěné polštáře na sedačku, nebo snad vyrobit válecí pytle s kuličkovou 

náplní, ubrus či prostírání, neváhejte se na Martinu obrátit, naučí vás, jak 

na to. A možná si kromě návodu odnesete z butiku i něco originálního 

na sebe nebo do svého bytu…

UZNÁVAN Ý DESIGNÉR PETR NOVAGUE 
navrhl pro pelhřimovskou společnost Spojené kartáčovny a.s. (SPOKAR) 

novou produktovou řadou s názvem SPOKAR HOME, která obsahuje 

smetáček s lopatkou, smeták, WC set, stěrku na okna a kartáč na nádobí. 

Za první tři jmenované produkty získala fi rma mezinárodní designové 

ocenění German Design Award 2020.

„Cílem kolekce je, aby se zbytečně nevyhazovaly výrobky. Jde tedy proti 

laciným tenkostěnným výliskům, u kterých se vám brzy zlomí například 

lopatka. Zvolili jsme pevnou konstrukci, kolekce má ostré hrany, je přísně 

logická a jednoznačně rozpoznatelná od konkurence. Jako u všech 

mých designů pracuje s ergonomií, to je vidět především na lopatce se 

smetáčkem, kdy se uživatelům dobře oddělují oba výrobky a usnadňuje to 

jejich používání,“ vysvětlil nám Petr Novague.

ŠKOLA ZDR AVÉHO BYDLENÍ

JAK SI UŠÍT POLŠTÁŘE

ŠÉFREDAKTORK A MARKÉTA KLOCOVÁ 
A EDITORK A J ITK A PÁLKOVÁ 
vyrazily na party do pražského 

showroomu značky Miele, kde vařila 

jedna z největších hvězd našeho 

kulinárního nebe Zdeněk Pohlreich. 

Losos s citronovou omáčkou 

a saltimbocca v jeho podání 

chutnaly opravdu skvěle a součástí 

večera byla i kulinární soutěž čtyř 

novinářských týmů, které vařily podle 

jeho receptů. Byla to malá předehra 

nové soutěže pro zákazníky, kteří si 

do konce listopadu zakoupí jeden 

z vybraných spotřebičů značky 

Miele. Kromě nákupních voucherů 

a výrobků mohou vyhrát i netradiční 

cenu – vstupenky na speciální VIP 

party se šéfem. Všichni, kdo uctívají 

kulinární umění Zdeňka Pohlreicha, 

se dozvědí více informací na 

www.miele.cz 

NA PART Y SE ŠÉFEM
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