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Úvod

Každé roční období má své kouzlo, a� už 
jsou to Velikonoce na jaře, či letní prázdniny 
s rozkvetlými loukami plnými lučního kvítí. 
Podzim nás zase očaruje kouzelnou paletou 
barev i rozmanitou nabídkou zralých plo-
dů a zima, to jsou především Vánoce: vůně 
pečeného cukroví, zdobení perníčků a toulky 
zasněženou krajinou či procházky tichými 
ulicemi, kdy se z nebe sypou drobné sněhové 
vločky…
Mnozí z nás si chtějí kousek ze střípků pří-
rody donést domů a vytvořit si tam skvělou 
atmosféru, kouzlo, které by nám v době všed-
ních dnů dávalo radost. Právě proto vznikla 
tato kniha, s jejíž pomocí si můžete vytvořit 
své vlastní bytové dekorace. Jistě pak budou 
dělat radost nejen vám, ale i vašim známým 
a kamarádům, které milým, vlastnoručně 
vyrobeným dárkem potěšíte.

Mnoho krásných zážitků s knihou Vám přeje
                

autorka Iva Hoňková
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Praktická rada na úvod

Pokud rádi tvoříte a podnikáte procházky do přírody, berte si vždy s sebou malou krabičku 
s víčkem a sbírejte do ní „vzorky“, které vám příroda nabízí. Doma si můžete udělat malé 
skladiště krabiček, kde budete mít věci pro vaši tvorbu vždy po ruce. Mnohokrát se mi totiž 
stalo, že jsem během nejednoho dlouhého zimního večera dostala skvělý nápad, ale s jeho 
realizací jsem musela bohužel počkat až do dalšího podzimu, protože jsem pro daný výro-
bek neměla vůbec žádný materiál. 
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