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Něco málo úvodem…
Pro někoho je kuchyň jen místností v domě nebo bytě. V tomto případě má asi stejnou důležitost jako třeba 
koupelna nebo ložnice a není jí věnována žádná zvláštní pozornost. Pro spoustu z nás je ale kuchyň něčím 
výjimečným. Je to místnost, která je jakýmsi srdcem celého domova. Ne domu, ale domova. Je to místo, kde 
vzniká láska, teplo, bezpečí a domácí pohoda. Je to kouzelný prostor, na který máme ty nejstarší vzpomínky 
už od dětství. Když zavřeme oči, představujeme si babičku, která stojíc u plotny čaruje dobroty, peče buchty 
a vaří sladké marmelády, nebo maminku, jak vaří nedělní oběd, peče vánoční cukroví a my jako děti tajně 
ochutnáváme a čekáme na všechny ty úžasné věci a už se nemůžeme dočkat. Kuchyň je také místo našich 
prvních kulinářských experimentů, úspěchů i nezdarů, výher i spousty bolestných proher. Co je ale na téhle 
místnosti nejdůležitější, je to, že je středem celého domova, místem setkávání, povídání, zážitků, spousty 
veselých historek i dějištěm těch nejzásadnějších událostí v dějinách každé rodiny. Je místem, kde vzniká 
láska. Zde se rodí domácí štěstí.

Pro všechny, kteří patří do skupiny lidí, kteří si bez kuchyně a vůní se z ní linoucích neumí pravý domov ani 
představit, je zde tato kniha. Obě autorky tvořící pod jménem Dobrá sezóna si důležitost tohoto kouzelného 
místa plně uvědomují a rozhodly se pro vás připravit pár tipů, jak si místnost, která je duší domova, zútulnit. 
V této knize se dozvíte, jak si připravit rozmanité květinové dekorace, které vám kuchyň mohou zdobit po 
celý rok, jak vyrobit a osobitě zabalit jedlé dárky pro své blízké a v neposlední řadě kniha přináší pár rad 
a nápadů, jak si originálně prostřít stůl k různým příležitostem. Každá sezóna má své kouzlo a s trochou 
fantazie může být dobrá. S touto knihou zavládne dobrá sezóna ve vaší kuchyni už napořád. Přejeme 
příjemné tvoření a stále novou inspiraci. 

 Michaela Riedlová a Denisa Sýkorová
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Materiál pro tvoření
Květinové dekorace:

Různé druhy floristického drátku, slaměné korpusy na věnce, tavnou pistoli a lepidlo, nůžky, nožík, 
zahradnické nůžky, nádobu na vypichování, hmotu Oasis, květiny a rostlinný materiál všeho druhu (dle 
fantazie a jednotlivých návodů).

Jedlé dárky:
Různé sklenice, zavařovací sklenice a nádoby, staré plechovky od čaje, různé druhy látek, pytlovina, různé 
druhy barevného papíru, balicí papír přírodní, špagátek, stuhy, f ixy, tužky, nůžky, lepidlo, párátka, špejle, 
papírové dekorativní pásky. Suroviny na výrobu dárků: ovoce, med, bylinky, cukr, voda, mouka, vejce, koření, 
sýr, máslo…

Stolování:
Talíře, misky, sklenice, ubrusy, papírové ubrousky, svíčky všech velikostí a tvarů, párátka, provázky, košíčky na 
muf f iny, barevné papíry, ozdobné stuhy, f ixy, tužky, lepidlo…



Květinové dekorace
Kuchyň je především místo, kde vznikají všelijaké dobroty, laskominy a jiné věci sloužící k potěše 
chuťových pohárků, vytvoření domácí atmosféry a tepla domova. Málokoho však napadne, že je 
to také místo, kde můžete popustit uzdu své fantazii a vytvářet zde rozmanité květinové ozdoby 
a dekorace. Každá žena si ráda dá na stůl kytici čerstvých květin a je ještě radši, když tu kytici 
od někoho dostane. Květinové dekorace v kuchyni se ale nemusí omezit jen na kytky ve váze. 
S trochou fantazie a inspirace od Dobré sezóny si můžete vytvořit krásné závěsné věnce, které 

vám kuchyň ozdobí po celý rok – od pastelového jarního věnce, přes letní srdíčko z levandule, či 
rustikální věnec z růžičkové kapusty, nebo podzimní věnec z lesních plodů, až po přírodní zimní 

věnec. Kuchyň ale krásně ozdobí i vypichovaná dýně, jarní aranžmá, či netradiční adventní věnec. 
Stačí si jen vybrat a s pomocí této knihy si krásnou květinovou dekoraci vyrobit.
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Materiál pro tvoření
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Velikonoční aranžmá
Jaro patří mezi nejkrásnější období v roce. Příroda se probouzí, všechno kvete a nesmělé slunce 
po dlouhé zimě přináší příslib něčeho nového, krásného. V kuchyni to pro nás znamená hlavně 
možnost vytvořit si po dlouhé době dekoraci z čerstvých květů. Můžeme využít celou škálu 
jarních rostlin překypujících svěžestí – narcisy, tulipány, pryskyřníky, krokusy, modřence, 
hyacinty, ale také kočičky. A protože s jarem přichází i Velikonoce, nabízí se využít i skořápky 
vajíček a vyrobit si rovnou nějakou originální dekoraci na velikonoční stůl. Nechte se inspirovat 
Dobrou sezónou a zkuste třeba tuhle. 

Na výrobu tohoto 
krásného aranžmá 
budete potřebovat: 
menší drátěný košík, 
plastovou misku, do které 
umístíte floristickou 
hmotu (Oasis), nůž, 
zahradnické nůžky, 
dřevovlnu a skořápky 
vajíček. Z rostlinek pak 
borůvčí, wax, pryskyřníky, 
narcisy, mathiolu, 
eukalyptus a statici. 
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Velikonoční aranžmá

Kostku floristické hmoty 
seřízneme na velikost 
misky a necháme napít 
vodou. Košík vysteleme 
dřevovlnou, vložíme 
misku s hmotou a okolo 
misky ho vyplníme 
další dřevovlnou 
a vyfouknutými vajíčky 
(hezky vypadají i půlky 
skořápek apod.). 

Rostlinný materiál nastříháme 
na stejně dlouhé části, zhruba 
15 cm, a důkladně zespoda 
zařízneme. Snažíme se květiny 
seřezávat co nejvíce zešikma, 
aby byly schopné nasávat 
z hmoty vodu. Zároveň zhruba 
do výšky 5 cm očistíme stonky 
od listí, aby se nám dobře 
zapichovaly do hmoty. 
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Velikonoční aranžmá

Očištěné a připravené rostlinky 
začneme zapichovat do hmoty. 
Vždy se snažíme kopírovat tvar 
nádoby, abychom měli rostliny 
rovnoměrně rozmístěné. Začínáme 
vždy zeleným rostlinným materiálem, 
listy a větvičkami a do tohoto základu 
pak doplníme barevné květy. 



12 Květinové dekorace

Velikonoční aranžmá
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Barevný jarní věnec
Velikonoce nemusí být jen ve znamení kuřátek, zajíčků a kočiček ve váze. Pokud toužíte po 
nějaké jarní závěsné dekoraci, je pro vás barevný jarní věnec jako dělaný. Je to trochu neobvyklá 
kombinace materiálů i barev, která vám pomůže neotřele vyzdobit třeba zeď v kuchyni. Skvěle se 
ale hodí i na dveře do místnosti, případně může vítat vaše jarní návštěvy na vstupních dveřích. 
Nebojte se také experimentovat s materiálem a použít třeba to, co vám právě vyrostlo na zahradě. 
V kombinaci s vaječnými skořápkami to bude jistě vypadat nádherně. 

Na výrobu jarního 
věnce budeme 
potřebovat:  
slaměný korpus, 
zahradnické 
nůžky, lepicí 
pistoli, floristický 
drátek, skořápky 
vajíček (slepičí 
i křepelčí), různá 
přírodní pírka, 
dřevovlnu, buxus, 
statici, eukalyptus 
a craspedii. 
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Barevný jarní věnec

Rostlinný materiál si nastříháme na 10–12 cm dlouhé větvičky. Začneme připevněním drátku ke korpusu 
tak, že jej několikrát obtočíme, přičemž si necháme 15cm konec volný, abychom následně mohli udělat očko 
na zavěšení. Materiál přidáváme proti směru hodinových ručiček a vždy obtočíme drátkem. Dáváme pozor, 
abychom vyplnili veškerá volná místa, a materiál střídáme dle fantazie. 
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Barevný jarní věnec

Poté, co rostlinným materiálem vyplníme celý věnec a dostaneme se k volnému konci drátku, oba konce 
spojíme a zamotáme z nich očko (viz návod na Zimní věnec). Poté začneme pomocí lepicí pistole přidávat dle 
libosti skořápky, peříčka a craspedii, kterou si zastřihneme zhruba na centimetrový stonek. 
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Barevný jarní věnec
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Věnec z růžičkové 
kapusty
Tento neobvyklý věnec je jednou z opravdu vděčných dekorací do kuchyně. Kromě toho, že je 
velice jednoduchý a nenáročný na materiál, je do kuchyně jako dělaný. Působí krásně přírodně 
a rustikálně a dotváří tak jedinečnou atmosféru venkovského interiéru. Hodí se také jako 
neobvyklý dárek. A nejlepší na něm je, že s ohledem na roční období nebo suroviny můžete jeho 
vzhled obměňovat. Místo růžičkové kapusty můžete použít třeba malé cibulky nebo česnek  
a v létě malá zelená jablíčka či hrušky. Stačí se rozhlédnout kolem sebe. 

Z materiálu budeme  
na věnec potřebovat:  
slaměný korpus, floristický 
drátek, sekaný drát č. 1, kleště 
na drát a zahradnické nůžky. 
Z rostlinného materiálu pak 
růžičkovou kapustu a mech. 
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Věnec z růžičkové kapusty

Celý věnec rovnoměrně pokryjeme mechem a pak vpichujeme kapustičky. Sekaný drát nastříháme na 10cm 
kousky, které ohneme a propíchneme jimi kapustičku tak, že vždy čouhá ven jeden konec. 
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Věnec z růžičkové kapusty

Poté, co jsme 
si všechny 
kapustičky 
připravili pomocí 
drátku, začneme 
je podle libosti 
připevňovat na 
mechem pokrytý 
věnec. Kapustičky 
rozmisťujeme 
dle libosti, není 
na škodu, když 
někde mech 
trochu čouhá. 
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Levandulová srdíčka
Na léto pro vás máme tip, jak si vyrobit odlehčenou alternativu věnce. Na tenhle nebudete 
potřebovat korpus, bude stačit jen drátek. Využít ale můžete i staré drátěné ramínko na šaty nebo 
cokoli jiného, co vám připadne vhodné. My máme k dispozici drátěné srdce, takže dozdobíme 
levandulí srdce. Je však na vás, o jaký tvar se bude jednat. Ať tak či tak, tato voňavá levandulová 
krása vám provoní nejen kuchyň, ale hodí se třeba i do ložnice. 

Na výrobu srdíček 
budeme potřebovat: 
levanduli – může být 
sušená i čerstvá, dále 
pak květinový drátek, 
zahradnické nůžky 
a místo klasického 
slaměného korpusu 
drátěný základ 
ve tvaru srdce. 
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Levandulová srdíčka

Levanduli si připravíme tak, že ji nastříháme na stejně dlouhé kousky, zhruba 6 – 8cm. Můžete ji zakoupit 
v obchodě, ale je jednoduché si ji vypěstovat na zahradě. Jedná se o vděčnou trvalku, která má ráda slunné 
stanoviště a vykvete vám každý rok. 
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Levandulová srdíčka

Nastříhané kousky levandule opatrně připevňujeme květinovým drátkem na drátěný základ. Levanduli 
nepřipevňujeme po jednom květu, ale vždy přidáváme malou kytičku, abychom základ krásně pokryli. 
Opět postupujeme proti směru hodinových ručiček tak dlouho, až je celý podklad zakrytý. 
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Levandulová srdíčka
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Věnec z podzimních 
plodů
Žaludy, kaštany, bukvice, ořechy, ale taky jeřabiny, šípky, červené, modré i černé bobule, barevné 
listí, vřes: to vše jsou nádherné plody podzimu, kterými nám příroda dává najevo, že se bude 
ukládat k zimnímu spánku. Jsou to ale také plodiny, které máme v přírodě volně k dispozici na 
květinové tvoření. Neváhejte si je tedy nasbírat do košíku a doma si vyrobit třeba tento krásný 
věnec z podzimních plodů, který vám pomůže vnést voňavý barevný podzim i k vám do kuchyně. 

Pro výrobu podzimního 
věnce si nachystáme: 
slaměný korpus, zahradnické 
nůžky, floristický drátek, 
lepicí pistoli, buxus, 
eukalyptus, hortenzii, plody 
eukalyptu, dubové listy, 
gravileu, žaludy a šípky. 
Můžeme však použít i jiné 
podzimní plody, jako třeba 
bukvice nebo jeřabiny. 
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Věnec z podzimních plodů

Korpus opět pokrýváme svazky rostlinného materiálu z eukalyptu, buxusu, graviley a dubového listí, které 
jsme si připravili ustřihnutím na stejnou délku. Postupujeme proti směru hodinových ručiček tak, abychom 
vždy zakryli drátek a rovnoměrně pokryli celý korpus. Na konci uděláme očko k zavěšení. 
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