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Váš Domov  DEKOR

HLEDÁ SE MÍSTO
Když vejdete do dětského pokojíčku a při druhém 
kroku zakopnete o hračku nebo přes hračky nevi-
díte, jakou barvu má podlaha, zeptejte se nejdřív 
sami sebe, jestli mají děti dostatek místa na uklá-
dání hraček. Můžete pořídit jak samostatný náby-
tek určený přímo pro hračky, tak využít stávající, 
který už máte v pokoji. U výběru nábytku myslete 
na to, co tam budete ukládat. Hračky mají různé 
tvary a velikost, takže pokud už máte hojnou záso-
bu hraček, promyslete to předem. Kdo nemá místa 
nazbyt, může využít i postel a vybrat si tu s úlož-
nými prostory. I v šatní skříni je možno umístit 
podstatnou část hraček. Kombinovat knihovnu 
s prostorem pro hračky či plyšáky lze taky snadno 
a vše tak máte přehledně na jednom místě.

DÁME TO DO LATĚ  
v dětském pokoji!

AŤ TO HEZKY LADÍ
Velkou parádu udělají v pokoji různé koše, kufříky, boxy, pytle, 
papírové krabice nebo látkové kapsáře. Lze je snadno a relativně 
rychle obměňovat a nacházet jim v pokoji nová místa podle aktuální 
potřeby. U jejich výběru myslete vždy na styl a barevnost pokoje. 
Velmi oblíbené průhledné plastové boxy podle mě moc dekorativně 
nevypadají, takže hračkám dejte řád a mějte o nich přehled, ale tyto 
boxy raději schovejte za dvířka skříněk. Vystavené nechte jen to, co 
plní i estetickou funkci a pokojík hezky „vyladí“.  

Pořádek dělá přátele. I s dětmi ve 
vlastním bytě. Pokud se budete držet 
našeho návodu, budete kamarádit 
s vlastními dětmi jednou provždy.  
Tak dobře, alespoň do puberty. 
PŘIPRAVILA: LENKA DUBSKÁ

Uklízet?  
A proooč? 
Lenka Dubská,
interiérová  
designérka

Když potomky něco 
nebaví, dají nám to 
pěkně najevo. Uklí-
zet? A proč? U nás 
kouzelně zabralo, že 
hračky, které před 
spinkáním neuklidí, 
je budou v noci 
strašit a začnou se 
na ně zlobit, že je 
nechali rozházené. 
To máte vidět ten 
úklid! Někdy se 
dokonce ještě z po-
stýlek dotazují, zda 
je postavené koleje 
pro vláčky nebu-
dou strašit, když je 
nechali rozložené 
na koberci. Ono je 
celkem jedno, jaký 
máte argument 
v rukávu a jak se 
na úklidu dětského 
pokojíčku domluvíte, 
ale nezapomeňte 
na jednu věc: pokud 
děti nebudou moct 
na svoje hračky 
dosáhnout, nebu-
dou si je moct ani 
uklidit. Nejpoužíva-
nější hračky nechte 
v úrovni výšky dětí, 
aby na ně snadno 
dosáhly a taky si je 
snadno uklidily. 

Policový díl, 
10 800 Kč, 
anglickasezona.cz

Komoda 
Prasátko, 
cena podle 
použitého  
materiálu,  
dotties.cz

Úložný box na hračky 
Circus, cena podle  
velikosti, bellarose.cz

Úložný box LEGO, 829 Kč, 
bonami.cz

CO VÁM POMŮŽE UDRŽET POŘÁDEK 
Omezte otevřené úložné prostory na nezbytné mini-

mum. I sebeuklizenější pokojík bude vypadat neuklize-

ně, jestli zůstane všechno na očích. Hračky hýří barva-

mi, pokud je všechny vystavíte, pokojíček bude stejně 

vypadat neuklizeně. Jestli máte i barevný nábytek, 

pokuste se najít vhodné boxy a do nich část hraček ukli-

dit. Vyberte si nejvíc tři nebo čtyři odstíny, hlavně pokud 

se jedná o velké plochy. Hračky děti potřebují. Úložné 

prostory taky. Nemají však zabírat většinu plochy, děti 

spíš ocení dostatek místa na hraní než další skříň.

Na co vaše děti 
nedosáhnou, to si 
samy neuklidí!

Úložné krabice,  
149 Kč/ks,  
2.hm.com/cs_cz

Sada 3 kufříků, 
495 Kč, kazeto.cz

Skvělý kousek na oblečení

Ptáček 
na sponky, 

250 Kč, 
kuskusdecor.cz

Dřevěný box na kolečkách 
Hübsch, 1790 Kč, nila.cz
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