Časopis PRAKTIK – tématické okruhy pro rok 2019
LEDEN

Téma: osvětlení
Interiér: stáložárná topidla
Stavba a rekonstrukce:
 Dodatečné zateplení a problémy
s vlhkostí
Dílna – hobby:
 Broušení dřeva, kovu
 Dřevěný nábytek - patinování
 Akumulátorové nářadí
 Čalounění a výplety sedacího
nábytku
Zahrada:
 Ochrana dřevin proti mrazu
 Interiérové hrnkové květiny

ÚNOR

Téma: dlažba v interiéru
Interiér: elektroinstalace, zásuvky,
vypínače
 tapetování,
ú
 prava či výměna zárubní, nátěry
Stavba a rekonstrukce:
o
 dvětrávání podlahy a stěn prvky „iglů“,
d
 omácí sauna
o
 chrana proti plísním
 s peciální nátěry
Dílna – hobby:
 v rtání do kovů, vrtáky
 r uční obrábění kovů; jak si vybrat
svářečku;
 lepené nábytkové spoje
Zahrada:
 z imní řez dřevin- ruční pilky
 s kleníky, fóliovníky, pařníky
 z ahradní nůžky
o
 leje pro zahradní techniku

BŘEZEN

Téma: dodatečná izolace
stropu
Interiér: malování interiéru
 schody, zábradlí
 dřez v kuchyni
Stavba a rekonstrukce:
 desky pro stavbu – podlahy
a příčky
 montážní pěny a tmely–
způsoby využití
Dílna a hobby:
 vrtáky a šroubovací bity
 impregnace a ochrana
dřeva
Zahrada:
 vyvýšené záhony
 jarní péče o trávník
 odpadní vody – čističky
 drobné ruční nářadí na
zahradu

DUBEN

Téma: velikonoční dekorace
Interiér: tapetování
Stavba a rekonstrukce:
 úpravy fasády- omítky, nátěry
 opravy dřevěné podlahy
 odolné nátěry – vodovzdorné,
omyvatelné
Dílna – hobby:
 horkovzdušné pistole
 lazurování - vodou ředitelné
a syntetické lazury
Zahrada:
 truhlíkové výsadby
 ruční nářadí, vysokotlaké čističe
 zlepšování půdy – druhy půd
a zlepšení vlastností
 zámková dlažba
 zděné zídky
 opravy drobných staveb
v zahradě
 jarní obnova trávníku
 impregnace dřeva v zahradě

KVĚTEN

Téma: trendy v kuchyni
Interiér: kuchyňské pracovní desky
Stavba a rekonstrukce:
 rekonstrukce dřevěné podlahy
 zvukoizolační příčky
 pořizujeme bazén, zahradní
sprchu
 solární ohřev vody
Dílna – hobby:
 spojování dřevěných konstrukcí
 lepidla a tmely v dílně

Zahrada:
 AKU zahradní nářadí
 zahradní sekačky
 stavba pergoly
 zahradní jezírko
 truhlíky – muškáty, verbeny,
novinky
 zděný zahradní nábytek
 zeleň jako doplněk stavby
(půdopokryvná a pnoucí zeleň aj.)
 mulčování, bezodpadová údržba
trávníků

ČERVEN

Téma: vaříme venku
Interiér: chlazení interiéru
 stínění oken
 klimatizační jednotky – jak
klimatizovat
Stavba a rekonstrukce:
 palubky – fasádní, interiérové,
podlahové.
 venkovní omítky
 lepení obkladů a dlažeb
 lehké střešní krytiny – plechové,
plastové šablony, šindelové
Dílna – hobby:
 nátěry na ocel, na lehké kovy
 nátěry na dřevo - venkovní
a vnitřní nátěry na dřevo
Zahrada:
 zahradní krby a grily
 AKU technika v zahradě
 dřevěné prvky v zahradě stavba a údržba
 zavlažování, dešťová voda
 ploty a jejich údržba- jak a čím

 dřevěná terasa, dřevoplast
 sklizeň a konzervace zahradní
plodin
 sloupy a pilíře

ZÁŘÍ

ČERVENEC

Téma: kuchyně
Interiér: ergonomické uspořádání
kuchyně
k
 uchyňský nábytek - úložné
prostory
Stavba a rekonstrukce:
 z měna uspořádání bytu – příčky
 s ádrokartonové a sádrovláknité
desky
o
 prava smíšeného zdiva
 t ěžké střešní krytiny - betonové,
pálené
Dílna:
 kompresory
p
 racovní osvětlení
d
 ětský zahradní nábytek
Zahrada:
b
 oj s přerostlou trávou
 z avlažování, dešťová voda
 v enkovní dlažba + dlažba
u bazénu (mrazuvzdorná,
protiskluzná)

SRPEN

Téma: rekonstrukce panelového
bytu
Interiér: problematické povrchy
stěn v interiéru
o
 pravy stěn, stěrky,
 v rtání otvorů do stěn
Stavba a rekonstrukce:
p
 odlahové vytápění
o
 mítky a stěrky v interiéru
Dílna a hobby:
o
 pravy a lepení kovů a skla
g
 aráž, zahradní domek
Zahrada:
e
 lektrické nůžky na živý plot
 s tavba dřevěného plotu
 podezdívky
 s uché zídky

Téma: zateplené podkroví
Interiér: využití prostoru pod
šikmou střechou
 dřevěná schodiště
 zateplení střech pod těžkou
a lehkou krytinou
Stavba a rekonstrukce:
 příprava na topnou sezonu kamna, krby, komíny
 oprava kamen – práce s tmely
a pěnami
 tepelně izolační nátěry
Dílna a hobby:
 AKU vrtačky a šroubováky
 příprava palivového dřeva na
zimu
 druhy pelet a kvalita spalování
 oprava kamen – práce s tmely
a pěnami
 štípače dřeva
Zahrada:
 ošetření dřeva a kovu v zahradě
před zimou
 podzimní zahradní úpravy,
 zateplení dveří - dřevěné
verandy, zádveří

ŘÍJEN

Téma: topidla na pevná paliva
Interiér: vytápění s využitím
alternativních energií
 opatření proti vlhkosti
Stavba a rekonstrukce:
 zateplování stěn a střechy,
zateplovaní oken
 utěsňování a renovace oken
a dveří – stavební tmely
a pěny
Dílna a hobby:
 údržba zahradní techniky
a nářadí
 broušení ostří (nože, sekery)
 řetězy a lana
Zahrada:
 technika na podzimní úklid
zahrady
 drtiče zahradního odpadu
 štípače dřeva + ruční štípače
 zazimování rostlin, trávníku
 sklizeň a ukládání ovoce
 podzimní výsadby dřevin

LISTOPAD

Téma: úsporná domácnost
Interiér: energie pod
kontrolou

b
 ydlení pro alergiky – čističky
vzduchu aj.
o
 bklady stěn v interiéru
Stavba a rekonstrukce:
 z abezpečovací systémy
h
 ydroizolační nátěry
b
 ezpečnostní dveře
Dílna a hobby:
 ř etězové pily
 jak dát dřevu patinu stáří
d
 řevoobráběcí stroje
k
 liky a kličky
Zahrada:
ú
 klid listí technikou
 zpracování organického odpadu
k
 omposty, kompostéry

PROSINEC

Téma: vánoce za dveřmi –
výzdoba,
Interiér: opravy povrchů
 moderní obklady - sklo, hliník,
korek aj.
 domácí úklidová technika
 textil v kuchyni – utěrky, zástěry
Stavba a rekonstrukce:
 utěsňování oken, dveří, opatření
proti promrzání objektu
 elektroinstalace v podkroví
Dílna:
 výroba vánočních dekorací
a dárku
 údržba proutěného nábytku
 řezání plastů, pryže, gumy
 nábytkové kování
Zahrada:
 interiérové květiny
 krmítka a zdravé krmení pro
ptáky
 jehličnany v zimě
 úklid sněhu

