BYDLET JAKO V harmonii

uPohled od barokní skříně
Postel Somnus Imperator, 180 × 200 cm, čelo
Hereford, 186 500 Kč, červené a hnědé povlečení na
polštář, 3 300 Kč/2 ks, červené a hnědé povlečení na
peřinu, 14 260 Kč/ks, bílý přehoz Graziano, 12 940 Kč,
vše Dreambeds, www.dreambeds.cz; black-out
závěsy a záclona na míru, Arco Interier, 15 541 Kč;
stojací lampy Captain Flint, Flos, 26 935 Kč/ks, a noční
stolky Sag, 10 193 Kč/ks, vše Konsepti; výmalba světlá
šedá G6.04.66 a tmavší šedá H1.05.54, Dulux; koberec,
křišťálový lustr a ostatní vybavení vlastní

V harmonii

NA ČT 1

13. 10.

Naše čtenářka, psycholožka Tereza, měla doma muže sinologa, zašlý byt, který zdědili po
prarodičích, a v něm opravdu hodně věcí. Spousta je dovezených z Číny.
T E X T PAV LÍ NA B L AH OTOVÁ
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MIRKA DOŠLÁ
Pokoj podle feng-šuej jsem ještě nikdy
nezařizovala, a tak
to byla díky panu
Šmikmátorovi i pro mě
velká škola!

PROSTOR

dříve

Místnost byla zařízená
původním nábytkem,
dřevěné postele po
babičce a dědovi nešly
dát těsně k sobě, pokoj
nebyl spoustu let
vymalovaný.
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HARMONIE

Harmonie interiéru je
velmi důležitá věc, která
je základem spokojeného
rodinného života. Na tak
odpovědnou proměnu si
designérka Mirka přizvala
našeho feng-šuej odborníka
Jiřího Šmikmátora, který
poskytoval konzultace od
samého začátku – nejdříve
telefonicky a e-mailem
a nakonec přijel i osobně na
natáčení, aby s Romanem
pohlídal i doladění detailů.
Ložnice ve starém domě
s vysokými stropy sice
vypadala zpočátku děsivě,
ale ukázalo se, že má skvělý
základ: oblé rohy, původní
křišťálový lustr, dřevěnou
podlahu a spoustu věcí,
které si majitelčin dědeček
s babičkou přivezli ze svých
cest po Číně. Ukázalo se, že
tady je feng-šuej doma.

DŘÍVE Přímo proti posteli byly dveře do pracovny, v čele
pokoje stála velká barokní skříň a velké místo zabíral
i starožitný pracovní stůl po dědečkovi.

NYNÍ Po přesunu barokní skříně, která zcela zakryla
dveře do pracovny, mohla zůstat postel na původním
místě. Pracovní stůl nahradila pohovka s křeslem pro
relax. V ložnici by se nemělo pracovat.
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Ložnice v prvorepublikovém činžovním domě
má krásné vysoké stropy a půlkruhový arkýř
s velkými, repasovanými okny orientovanými
přímo na jih. Jsou zde zachované původní dveře
s ostěním i parkety, místnost má kulaté nejen
fabiony pod stropem, ale i všechny ostatní rohy,
což je z pohledu feng-šuej ideální základ pro
harmonický rodinný život.

nyní

Postel zůstala na stejném
místě, vpravo od hlavního
vstupu. Stěnu za ní jsme pokryli
dekorem, který je nejstarším
grafickým symbolem na světě
právě pro harmonii a rodinu.
Původní koberec i lustr
po vyčištění doslova
září.

BYDLET JAKO V harmonii

SEKTOR PATRONŮ Vpravo u lůžka ženy je místo
pro její ochránce. Soška i obrazy jsou vlastní. Stojací
lampy Captain Flint, Flos, Konsepti, 26 935 Kč/ks;
zlatá mísa, Kare design, 1 439 Kč

M

ladí manželé se do tohoto
bytu přestěhovali před
dvěma roky, ale protože
si nebyli přesně jisti, co se všemi těmi
vzácnými a kvalitními věcmi dělat,
odkládali velký třesk donekonečna.
Terezin manžel mezitím často odjížděl
na studijní pobyty do Číny, a tak čas
běžel. Naštěstí jsme zrovna hledali
zajímavou lokaci na proměnu ve stylu

Pravidelně se protínající kružnice Mirka pro
šablonu navrhla intuitivně. Jiří Šmikmátor ji
ujistil, že zvolila nejlépe, jak mohla.
1/ VYŘEZÁNÍ V pořadu šablonu vyrábí Mirka
s moderátorem Romanem Zachem. Pokud
si chcete usnadnit práci, nechte ji vyřezat
v jakémkoliv grafickém studiu na plotru, je to
snadné a přesné.
2/ PRÁCE PRO DVA Šablona o formátu A3
má ideální velikost, kterou snadno a rychle
zvládnete aplikovat ve dvou, tak jako Mirka
s naším produkčním Honzou Frýdlem. Začněte
od spodního okraje, který je pohledově
nejexponovanější. Horní okraj může mít jen
polovinu dekoru, když to tak vyjde.
3/ VÁLEČKOVÁNÍ Barvu na šablonu nanášejte
buď houbičkou, nebo malířským molitanovým
válečkem lehce namáčeným do barvy. Tak barva
nebude stékat a práce půjde rychle od ruky.
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Symbol rodiny

DOKONALÁ POSTEL

HARMONIE V LOŽNICI ZAČÍNÁ DOKONALÝM
LŮŽKEM. S VÝBĚREM NÁM POMOHL KAREL
VÁGNER, MAJITEL STUDIA DREAMBEDS.
1/ TAŠTIČKOVÉ MATRACE Britská rodinná
značka Somnus je na trhu už 175 let a specializuje
se na ty nejlepší postele na světě. Matrace jsou
vyrobené z vlny, koňských žíní a shetlandské vlny,
pružiny v nich jsou ukryté do textilních kapsiček.
2/ SLOVO ODBORNÍKA „Pro bydlení podle
feng-šuej jsou právě tyto postele ideální, protože
jsou na nožičkách, aby pod nimi mohl proudit
vzduch, a jsou vyrobené výhradně z přírodních
materiálů,“ vysvětluje Karel Vágner.
3/ STĚHOVÁNÍ Modrobíle kostičkované auto
způsobilo v ulici pozdvižení. Chlapci z něho
vytáhli spoustu různých dílů, z nichž nakonec
sestavili vysokou postel s čalouněným čelem.
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BYDLET JAKO V
v továrně
harmonii

BYDLET JAKO V harmonii

nyní

Pohled hrthbergzbhg

V rohu je nyní krásné místo
pro odpočinek i povídání.
Uprostřed stěny proti vstupu
mají být podle feng-šuej umístěné
cíle, proto sem Mirka do starých
rámů instalovala milostné
motivy. Přestříkané zrcadlo
z předsíně odráží
světlo z okna.

produkt lidé věděli o masopustu už jen z vyprávění svých prarodičů. A to
by byla velká škoda; produkt Vždyť masopustAccabori volorpo rehendia
que doloribus que molutatio dolorempora sedipicia si sim; produkt Vždyť
masopustAccabori volorpo rehendia que doloribus que molutatio dolorempora
sedip; produkt lidé věděli o masopustu už jen z vyprávění s

uPohled od lůžka

JAK VYČISTIT KŘIŠŤÁLOVÝ LUSTR Tento lustr visí v bytě od samého začátku a my jsme rozhodně nehodlali riskovat, že ho rozbijeme. Po
oškrábání omítky však i do zakrytého lustru napadaly nečistoty, a tak jsme zvolili chytrou taktiku. Po odpojení od elektřiny jsme ho přestříkali
lešticím sprejem na lustry od HG, misky pak očistili plátýnkem a jen spodní misku odšroubovali a omyli včetně zlatého plíšku uvnitř.
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Pohovka Retro, 20 999 Kč, a křeslo Retro, 10 999 Kč, vše
Kare design; solná lampa, Džoudyho krámek, 2 400 Kč;
stínidlo Ollsta, Ikea, 149 Kč; tisk grafiky, 2 000 Kč/2 ks,
vonné svíčky Yankee Candle, čínské vázy, starožitné
stolky, květiny a koberec vlastní

feng-šuej a Tereza byla poblíž. Její manžel
Martin naopak, opět v Číně, a tak jsme
mu zharmonizovanou ložnici připravili
společně jako překvapení.
ODBORNÍK NA POMOC

„Kvůli škrábání padesát let staré omítky
a výmalbě bylo třeba celý pokoj totálně
vystěhovat. Když naši produkční
Honzíkové dokázali pohnout i tou těžkou
skříní, o které majitelka Tereza tvrdila,
že s ní nikdo nikdy nehnul, získala jsem
naději, že se nám podaří i nově a správně
rozmístit nábytek,“ vzpomíná designérka
Mirka. „Docela mě překvapilo a potěšilo,

BAROKNÍ SKŘÍŇ Před proměnou byla plná knih po
babičce a dědečkovi – byly pečlivě narovnané ve třech
řadách za sebou a mnoho let se jich nikdo nedotkl. Knihy
z této skříně zcela zahltily vedlejší pokoj, ale zpátky se už
nevrátí, půjdou do antikvariátu. Zůstanou jen ty aktuální
a na skříni je nově výstava krásného skla. I tady najdete
čínské vázy a konvičky z dědictví po prarodičích.

že pan Šmikmátor zhodnotil umístění
postele jako správné, jen bylo třeba zakrýt
dveře do pracovny, proti nimž nyní stála.
Tak totiž manželé spali v poloze, které se
říká poloha smrti – nohama ven,“ dodává
designérka. Naštěstí Tereza se zakrytím
dveří do pracovny neměla problém.
Do pracovny vedou hlavní dveře přímo
ze vstupní haly a oni ji prý často využívají
jako pokoj pro hosty, a tak se větší pocit
soukromí bude oběma stranám i hodit.
Jiří také nelítostně nakázal vystěhovat
z ložnice pracovní stůl, ten může být buď
v pracovně, nebo v rohu obývacího pokoje,
byt je totiž poměrně prostorný, a tak ani to

Šedá výmalba
Dulux, světlá
G6.04.66 a tmavá
H1.05.54

Červená na
povlečení
a vzorku na
koberci.

Zlatá je na
závěsech,
rámech obrazů
a detailech lustru.

BAREVNÁ PALETA

DO LOŽNICE PATŘÍ ZLATÁ, EVOKUJÍCÍ
LUXUS, ČERVENÁ JAKO ENERGETICKÝ
OHEŇ A ZKLIDŇUJÍCÍ MODRÁ.
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Tereze nevadilo. „Jestli má proměna náš
domov vyladit do ještě větší harmonie,
proč bych se měla bránit?“ usmívala se
nápadu feng-šuej poradce.

kčním

„S polu s na ším proindduust riá lní

VZÁCNÉ DĚDICTVÍ
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Designérka Mirka měla krásnou
práci, kromě vybrání postele, závěsů
a sedacího nábytku mohla jen lovit
v rodinných pokladech. Čínské vázy,
čajové konvice i vzácný obraz malovaný
na hedvábí byly vděčnými doplňky,
zvlášť když jsme nenápadný obrázek
v růžové paspartě nechali v rámařství
Frame-it zarámovat do jednoho
z rodinných rámů a on doslova zazářil.
I při výběru dalších obrazů si vystačila
se zásobami v bytě. Jen pro osvěžení
přidala dvě moderní grafiky.

, de sig né r
Pe tr Šl ej m ar

KONTAKTY A PRODUKTY,
KTERÉ SE NÁM OSVĚDČILY

Postel Vispring Zvýšené lůžko s kvalitní matrací
a čalouněným čelem je výhradně z přírodních
materiálů, vlny, bavlny a koňských žíní, více na
Dreambeds, www.dreambeds.cz.
Rámařství Frame-it Přerámovali nám obratem
paspartu do starého rámu, www.frame-it.cz.

Kolik to stálo

Postel............................................. 186 500 Kč
Nábytek...........................................54 918 Kč
Osvětlení........................................ 56 870 Kč
Textil.................................................70 201 Kč
CELKEM.............................. 368 489 Kč

Jak financovat?

3 body k úspěchu

1

POSTEL Kvalitní
postel na ideálním
místě, díky skříni už
nestojí proti dveřím,
což bylo špatně.

2

BARVY Příjemné
odstíny šedé
a zlaté osvěžuje
energetická červená
v dokonalé harmonii.
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3

OBRÁZKY
V ložnici mají být
inspirující milostné
motivy a ochránci
rodiny. Vše tu je!

ÚVĚR ............................................. 370 000 Kč
SAZBA ........................................................4,59 %
MĚSÍČNÍ SPLÁTKA
po dobu 22 let .....................................2 325 Kč
RPSN této půjčky ...........................5,24 %
NÁKLADY CELKEM .................611 718 Kč

