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Lifestylový magazín postavený na osobních zkušenostech autorského 
týmu provází čtenáře nejkrásnějšími místy naší země, každý měsíc 
připomíná zajímavé tradice i jídla z regionálních surovin. Čtenáři jsou 
zde aktivními partnery, kteří dodávají své tipy na místní zajímavosti nebo 
osobnosti, účastní se anket a soutěží v časopisu i na sociálních sítích.

✷ NÁVŠTĚVA STYLOVÉHO INTERIÉRU ✷ DIY NÁPADY DO INTERIÉRU ✷ SEZONNÍ DEKOR, 
SEZONNÍ PRODUKTOVÉ TIPY A NOVINKY ✷ ŘEMESLO A TRADICE ✷ CESTOVÁNÍ – REPORTÁŽ 
✷ CELOROČNÍ VLASTIVĚDNÁ SOUTĚŽ PRO DĚTI + TIPY NA RODINNÉ VÝLETY ✷ RECEPTY SLADKÉ 
A SLANÉ, JÍDLO – TIPY A NOVINKY ✷ DOMÁCÍ ZVÍŘATA ✷ ZDRAVÍ A KRÁSA 
(TRENDY, KOSMETIKA, BIO A EKO) ✷ KRAJINA, ZAHRADA A LES, ZAHRADNÍ KALENDÁŘ, BYLINKY 
✷ STAVBA A REKONSTRUKCE ✷ RADY ODBORNÍKŮ, ROZHOVORY A ANKETA

PRAVIDELNÉ RUBRIKY

KRÁSNÝ ROK

Vydání Podklady Prodej Témata čísla

1/22 29. 11. 2021 16. 12. 2021

Téma: Dětské pokoje; Zdraví: kosmetika pro děti 
a maminky, Jídlo: z jednoho hrnce a pekáče; 
Cestování v zimě; Zahrada: energie Měsíce 
a zahradní kalendář na celý rok; zviřátko: děti 
a jejich první zvířátko

2/22 10 1. 2022 27. 1. 2022

Téma: zachraňte jídlo, vaření ze zásob a beze 
zbytků, chytré nákupy jídla; ložnice textil, relax, 
osvětlení, barvy, jak zrušit stres; tradice Hromnice: 
svíčky, masopust; Cestování: lázně, prevence proti 
nemocem, masáže, pečující výlety; 
zviřátko: ptačí doktoři

3/22 7. 2. 2022 24. 2. 2022

Téma: Ekologie domácnosti, recyklace 
a upcyklace, třídění odpadu; Nové bydlení, stavba 
a rekonstrukce, okna dveře střechy, finance; 
Příprava zahrady na sezonu, kosmetika: bio a eko 
přípravky; Jídlo: první vitamíny a další zdroje 
energie; zviřátko: divoká kočka

4/22 7. 3. 2022 24. 3. 2022

Téma: Velikonoce a velikonoční zvyky, jídlo: tradiční 
speciality; Speciál: kuchyně a jídelny, podlahy, 
barevné nádobí; Zahrada: trávníky a sekačky 
a hnojení, voda v zahradě, bazény a jezírka; 
kosmetika: hydratace pleti, hojivé masti na úrazy; 
Rekonstrukce: okna a dveře; zviřátko: kachna domácí

5/22 4. 4. 2022 21. 4. 2022

Téma: květiny všeho druhu, květinové vzory na 
nábytku a textilu; Speciál: Koupelny + kosmetický 
speciál, sauny, wellnes, dlažby a obklady; Chytrá 
domácnost + zabezpečení; Jídlo: chřest a první 
zelenina, Zahrada: zahradní nábytek; zviřátko: čmelák

6/22 2. 5. 2022 19. 5. 2022

Téma: piknik a vše kolem: jídlo, skládací nábytek, 
grily, piknikové koše, deky; Zahrada: zahradní 
technika, Zdraví: péče o nohy, jak si vybrat správné 
boty, řemeslo – švec; Zahrada: zahradní technika; 
Bydlení: terasy, zahradní kuchyň, maringotka; 
Auto speciál, zviřátko: putování zvířat, kdo a kam

7/22 30. 5. 2022 16. 6. 2022
Téma: Letní bydlení, chatky a maringotky, obytné 
vozy, Jídlo: zmrzlinové recepty; Voda v krajině, 
muzeum dům vody; Kosmetika: opalování 
a ochrana kůže; zviřátko: vážky a šídla

8/22 4. 7. 2022 21. 7. 2022

Téma: Léto plné hudby – letní festivaly, koncerty; 
cestování: letní amfiteátry; Jídlo: burgery; řemeslo: 
hudební nástroj; Stavba + zvukové izolace, zdraví: 
ochrana sluchu; finance: banky, pojištění; 
zviřátko: zvířata s nejlepším sluchem

9/22 8. 8. 2022 25. 8. 2022

Speciál: podzimní peckoviny, Téma: děti zpátky 
do školy a domácí kancelář; chytré pojištění 
celé rodiny; vzdělávání: od Komenského po 
dnešek; vytápění, kamna krby; Tradice: Sv. Václav, 
Palladium; zviřátko: potravinoví škůdci

10/22 5. 9. 2022 22. 9. 2022
Téma: Tradice: posvícení a hody; 
Speciál: Ložnice, zdravý spánek; Cestování: zámky, 
hrady, muzea s prohlídkou; 
Zahrada: zazimování zahrady; zviřátko: páv

11/22 3. 10. 2022 20. 10. 2022
Téma: Barvy podzimu, Cestování: jeskyně 
Moravského krasu; Jídlo: pravěké recepty; 
Speciál: Koupelny, sauny, dlažby a obklady, 
úklid; zviřátko: noc v lese

12/22 7. 11. 2022 24. 11. 2022
Téma: Vánoce, tradice; Speciál: Bydlení v zimě, 
zateplení interiéru, kuchyně a jídelny; 
Podpora rodiny; zviřátko: vrabci


