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ÚVOD

Několik slov na úvod...

Dětské pokojíčky představují malá království, která

je potřeba neustále ladit a zútulňovat. Zařídit krásnou

místnost, kde si děti budou s radostí hrát i spokojeně

usínat, ale není jednoduché.

Jak zohlednit všechny potřeby? Jak chytře vyřešit

ukládání? Jak docílit toho, aby byl pokojíček hravý,

ale zároveň ne chaotický? Na všechny tyto otázky

najdete odpověď v našem e-booku.

Inspiraci jsme hledali u skandinávských designérů,

navštívili jsme pokojíčky, ve kterých bydlí děti známých

českých blogerek, a připravili jsme pro vás tipy, kam

vyrazit za designem pro děti.

S celým týmem Bella Rose vám přejeme,

ať vás následující stránky baví a inspirují ♥

S láskou

Martina Svadbíková
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1. KRÁSNÝ
A PRAKTICKÝ

POKOJÍČEK
10 TIPŮ,

JAK NA TO

Děti by svůj pokojíček nejraději proměnily

v bláznivou hernu kombinovanou s malou

tělocvičnou. Rodičům zase záleží na estetice

a na praktickém ukládání věcí.

Ve spolupráci s designéry a blogery jsme

pro vás připravili 10 dostupných tipů, jak

zařídit krásný a praktický pokojíček, který

vyhovuje dětem i rodičům.
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Krásný a praktický pokojíček: 10 t ipů, jak na to

Tip číslo 1

Lepte a smějte se!
Co mají společného pohledy, plakáty

a obrázky vašich dětí? Umí vykouzlit úsměv a dají

se jednoduše přilepit na zeď pomocí washi pásky.

Tento lepící zázrak vyrobený z rýžového papíru má japonský

původ a zajímavou historii – dekorační pásky různých barev

a vzorů v roce 2006 představila firma Kamoi, která svůj

úspěch odstartovala výrobou mucholapek.

Do lepení zapojte i děti – zkuste s nimi

vytvořit třeba domeček na zeď nebo

skákacího panáka na podlaze.

Lepit a smát se budete společně!

Potřebujete další inspiraci?

Přečtěte si více na našem blogu!

https://www.bellarose.cz/kategorie/dekorace-a-hracky-pro-deti-obrazky-a-plakaty/?utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=2019-04+kids+room
https://www.bellarose.cz/kategorie/dekorace-a-ozdoby-japonske-washi-pasky/?utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=2019-04+kids+room
https://atmosfera.bellarose.cz/?utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=2019-04+kids+room
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Krásný a praktický pokojíček: 10 t ipů, jak na to

Tip číslo 2

Ukládejte!
Děti mají obrovské množství pokladů.

Od velkých plyšáků po nejmenší figurky a postavičky,

jejichž množství záhadným způsobem neustále roste.

Přičíst musíme také různé stavebnice, hry, skládačky,

autíčka, panenky… a spoustu dalších hraček.

Kam s nimi? Do krabic a do pytlů. I když se to někdy

nezdá, děti milují řád, a když budou vědět, že každá

věc má své místo, naučí se ji tam každý večer ukládat.

Tip číslo 3

Co je na zdi, to se počítá!
Háčky a závěsné poličky jsou v pokojíčku nezbytné. Získáte tím prostor na odkládání svršků

i na vystavení oblíbených dekorací. U dětí určitě zvítězí motivy zvířátek, mráčků nebo třeba duhy.

Ilustrované domečky od značky Bloomingville
fungují jako polička a dekorace zároveň.

https://www.bellarose.cz/kategorie/bytove-doplnky-ulozne-prostory-krabice-kosiky-a-boxy/?utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=2019-04+kids+room
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Krásný a praktický pokojíček: 10 t ipů, jak na to

Tip číslo 4

Nekopírujte, inspirujte se!
Pinterest, Instagram, blogy, časopisy. Všude je plno

krásných fotek a vy toužíte zařídit pokojíček přesně tak,

jak to na nich vidíte. Nenechte se ale zmást. Každá rodina

má jiné potřeby i pocity a právě díky nim je pokojíček vašich

dětí ten nejlepší na světě. A navíc – ta největší kouzla dělají

malé detaily.

Často stačí jen pořídit roztomilý polštářek, nalepit stylový

plakát nebo zavěsit vtipnou papírovou dekoraci a pokojíček

se rázem promění v “pinterestovou nádheru”, kterou tolik

obdivujete…

Tip Bella Rose

Prozkoumejte naše

dekorace do pokojíčku.

https://www.bellarose.cz/kategorie/dekorace-a-hracky-pro-deti-dekorace-do-detskeho-pokojicku/?utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=2019-04+kids+room
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Krásný a praktický pokojíček: 10 t ipů, jak na to

Tip číslo 5

Vsaďte na kolečka
Děti oblé tvary milují a kolečka ze všeho nejvíc. Kde začít?

Pořiďte praktický pojízdný box, který funguje s kolečky nebo

bez. Sázkou na jistotu jsou dřevěná autíčka. Baví kluky i holky.

Nebo se inspirujte blogerkou Markétou Vester a nalepte kolečka

na zeď – zajímavá dekorace nahradí drahou tapetu.

“Stěnu v pokoji pro miminko jsem původně chtěla natřít šedou

barvou. Nakonec jsem se ale rozhodla pro rychlejší

variantu – koupila jsem černá lepící kolečka a těmi

pak stěnu vyzdobila,” říká Markéta.

https://www.bellarose.cz/dekorace/sada-drevenych-auticek-a-lodicky-no-rush/?utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=2019-04+kids+room
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Krásný a praktický pokojíček: 10 t ipů, jak na to

Tip číslo 6

Pracujte s barvami
Vyberte si neutrální základ v bílé, šedé

nebo krémové barvě, ke kterému přidávejte

dva až tři oblíbené tóny. Základ určí barvu 

podlahy, nábytku a zdi, výraznější tóny pak

opakujte na dekoracích a textilních doplňcích.

Přesně tak pracují s barvami seveřané

a funguje jim to skvěle! Vůbec se přitom

nemusíte bát, že pokojíček bude působit

příliš stroze. Dětské hračky a obrázky místnost

dostatečně rozzáří.

Tip číslo 7

Vyrábějte!
Pustit se můžete do náročnějších

projektů typu tee-pee, zkusit ale můžete

i úplně jednoduché věci, které mají velký

efekt. Při DIY navíc zrecyklujete věci,

které by jinak skončily v koši. Typickým

příkladem jsou obaly od koupených věcí.

Jak je využít? Kartónovou krabičku

jednoduše obalte plstěnou látkou, do které

vystřihnete ouška a vyšijete očička, čumáček

a tlamičku. Obal na tužky s motivem roztomilého

zvířátka je na světě.

Tip Bella Rose

Pro inspiraci na DIY projekty sledujte

náš blog a Pinterest.

Ramínko jako závěsný kolotoč.
Chytrý nápad od Markéty Vester

https://atmosfera.bellarose.cz/?utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=2019-04+kids+room
https://cz.pinterest.com/bellarosecz/?utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=2019-04+kids+room
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Krásný a praktický pokojíček: 10 t ipů, jak na to

Tip číslo 8

Naslouchejte svým dětem
Každé dítě je jiné. Některé potřebuje hodně pohybu a v pokojíčku tak

ocení závěsný žebřík a žíněnky. Jiné zase lační po tichém doupátku,

kde se může schovat a snít. Malé parádnice budou skákat radostí

z kosmetického mini koutku, milovníkům autíček zase

udělá radost obří autodráha. Pokojíček není nafukovací,

proto je dobré zvolit jednu hlavní oblast, na kterou

se budete soustředit nejvíc. O tom, která to bude,

rozhodnou právě vaše děti.

Hlavními designéry svých pokojíčků

jsou totiž právě ony.

Tip - dětský stan Sleeping Animals

https://www.bellarose.cz/dekorace/detsky-stan-sleeping-animals/?utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=2019-04+kids+room
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Krásný a praktický pokojíček: 10 t ipů, jak na to

Tip číslo 9

Neutrácejte, investujte!
V Čechách stále panuje mýtus, že za dětské věci se nevyplatí příliš utrácet.

Děti přece rostou, rychlostí světla mění své zájmy a navíc všechno zničí. Pravda je ale

taková, že neustálé utrácení za levné drobnosti vás ve výsledku vyjde dráž než investice

do kvalitních věcí, jejichž nadčasový design se jen tak neomrzí. Kvalitně navržené hračky, 

doplňky a dekorace ze dřeva, bavlny a dalších přírodních materiálů se můžou dědit po

celé generace. Lepší je tedy šetřit na kvalitu, než zbytečně utrácet za kvantitu.

Tip číslo 10

Jděte ven!
Nejlepší interiérová inspirace číhá venku! V přírodě se totiž nejlépe čerpají nové nápady. Možností je hned

několik. Nasbírejte s dětmi listí, kaštany nebo šišky a vytvořte z nich parádní DIY dekorace. Ať už to budou

zvířátka, plakát z obtisknutých lístků nebo třeba třpytkami ozdobená šiška. V lese natrhejte kapradí, na louce

květiny a dejte je doma do vázy. Pokojíček ozdobený přírodou bude hned živější a krásnější.

Tip Bella Rose

Luční kvítí naaranžujte do keramických

kalíšků třeba od Bloomingville

https://www.bellarose.cz/kategorie/dekorace-a-hracky-pro-deti-detske-nadobi/?f5_7=keramika/?utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=2019-04+kids+room
https://www.bellarose.cz/kategorie/dekorace-a-hracky-pro-deti-detske-nadobi/?f5_7=keramika/?utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=2019-04+kids+room
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Jejich maminky mají talent a cit pro krásné věci.

A podle toho vypadají i jejich pokojíčky. S potěšením

jsme nahlédli do místností, ve kterých bydlí děti známých

českých blogerek. Snad pro vás budou tyto nádherné

fotky nekonečnou inspirací a pořízené rozhovory zase

zdrojem velmi zajímavých informací a praktických rad,

které při zařizování pokojíčků jistě využijete.

2. JAK BYDLÍ
DĚTI ZNÁMÝCH

ČESKÝCH
BLOGEREK
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Jak bydlí děti známých českých blogerek?

Jemné pokojíky dvou okatých holčiček
Amélie a Madlenka. Dvě sestřičky, které bydlí s maminkou, tatínkem a pejskem v milém

domku kousek za Prahou. Jejich pokojíčky jsou zařízené v jemném skandinávském stylu,

který zahrnuje pudrové odstíny, stylové dekorace a DIY doplňky. Maminka Martina z blogu

My One Way zároveň nezapomněla ani na praktické úložné prostory a vhodnou pracovní plochu

při psaní domácích úkolů. Následující řádky vám prozradí, kde Martina při zařizování pokojíčků

bere inspiraci, i to, jak rebelsky bydlela jako malá.

Jak vypadal tvůj pokojíček, když jsi byla

malá, a co myslíš, že by na něj dnes řekly

tvé dcerky?

Vlastně jsem svůj pokojíček v tom pravém slova

smyslu jako dítě neměla. V našem bytě jsem měla

ráda starý sekretář, v jehož spodní části mi mamka

nechala místo na pokojíky pro panenky.

Mrzí mě, že se nedochoval ten mini nábytek pro

moje dcerky. Ale když jsme se v mých dvanácti

letech přestěhovali z pražského bytu do malého domku, měli jsme s bratrem

jeden velký společný pokoj. Moje mamka má ráda změny a tak vzpomínám 

spíš na to, že dokázala pokojík kompletně přestavět, než jsem se vrátila

odpoledne domů z vyučování.
Černobílá kombinace v pokojíčku malé slečny

Kdo je Martina?

Blogerka s poetickou

duší a kreativními nápady.

Má velký cit pro jemné

stylistické kombinace, které

umí také výborně nafotit.

www.my0neway.blogspot.cz

http://my0neway.blogspot.com/?utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=2019-04+kids+room
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Jak bydlí děti známých českých blogerek?

Mým dcerám by se asi nejvíc zamlouval, stejně jako mně,

nádherný výhled z okna na starý Bráník a asi by jim přišla jako

největší atrakce dřív tolik oblíbená palanda. Taky by milovaly retro

křesla na otočné noze, na kterých jsme se jako malí hodně vyblbli.

Když jsem si v suterénu domku jako šestnáctiletá vybudovala

z jednoho pokoje své malé království, jedno z křesel jsem si tam

musela vybojovat. Tam by se holky asi nestačily divit. Milovala jsem

výtvarku a malovala si přímo na stěny. Moji postel proto například

střežil Buddha v „životní“ velikosti.

Kde při zařizování dětských místností nejčastěji

hledáš inspiraci?

Tak ze začátku to určitě byly zahraniční blogy, až pak jsem objevila Pinterest, který pro mě jako největší inspirace

vede dodnes. Najde se tam i nezměrné množství DIY projektů, které při zkrášlování dětských království dokážu hodně

ocenit. Dcerky rostou, a tak už si mohou nějaké z nápadů zkoušet i samy.

Co v rámci zařízení pokojíčků považuješ za největší úspěch a co bys naopak udělala jinak?

Vzhledem k tomu, že oba pokojíky jsou opravdu mini, mám radost z toho, že jsme dokázali využít každý centimetr a vešlo

se tam vše, co holky potřebují. Díky kombinaci nábytku kupovaného a toho od truhláře na míru máme i tak dostatek úložných

prostor. Někdy mě mrzí, že byly už od malička takhle rozdělené, každá ve svém království. Při posledních změnách

v Madlenčině pokojíčku jsme ale pořídili rozkládací postel a ony si tak společné bydlení užívají, kdy je to zrovna napadne. Tak

mám alespoň pocit, že úplně nepřišly o ty kouzelné holčičí večery plné společného šuškání a chechotu, dokud spolu neusnou.
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Jak bydlí děti známých českých blogerek?

Pokojíčky vašich holčiček působí jemně a příjemně.

Jaký je tvůj tajný tip na vytvoření pokojíčku snů?

Já si vyzkoušela už několik verzí. Jsem hodně nerozhodný člověk

a líbí se mi toho víc, než bych si sama přála. Do holčičího pokojíku

mne zezačátku sváděly i výrazné barvy, ale jsem ráda, že jsem se

nakonec dopracovala k jemným barevným odstínům a převaze

bílé. Dětské hračky a doplňky do celého prostoru opravdu dodají

výrazných prvků až až, zvlášť když jde o tak malý prostor jako

v našem případě. Také jsem postupně zminimalizovala počet

otevřených prostor/polic, na kterých si takové věci rády vystavují,

a změť všelijakých pokladů

a hraček tak máme schovanou

i před prachem za dvířky

a v šuplících.

Všimla jsem si, že kdykoli holkám vše pomůžu

přemístit zpátky do úkrytů a obnažit tak ty nejdůležitější

plochy - desku psacího stolu, postel a podlahu, svádí

je to znovu k dalším činnostem, hrám a užívání si svých

pokojíků. Jen je naučit, aby to tak dovedly po hře samy,

je trochu nadlidský výkon. A jak je podle fotografií zřejmé,

obě mají k dispozici úplně ten samý prostor - pouze

zrdcadlově obrácený. A přitom má každá své království

jiné. Snažila jsem se přizpůsobit jejich osobnostem

a zájmům. V některých případech i výslovnému

přání - například u Amálky se co nejvíce vyhnout typické

růžové barvě. Nahradila jsem ji jinou pastelovou - mintovou

v kombinaci s bílou a šedou. Růžové je tam opravdu

jen trochu a přeci pokoj působí jako dívčí.
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Jak bydlí děti známých českých blogerek?

Madlenka si zase moc přála baldachýn a k psacímu stolu

židli ve své oblíbené barvě - černé. Té kombinace jsem se nejdřív

bála a nakonec to vyšlo. Záleží i na malých detailech. U Madlenky

pokojík snů dotvářejí všudypřítomní koníci, pro které má od malička

slabost, a u Amálky o jejích zájmech zas vypovídá například zrcadlo

a vystavené oblíbené kousky ze šatníku. Teď je to například slamák

a „kožený“ křivák, protože si moc ráda nacvičuje různé scénky

z pohádek, filmů, ale teď i videoklipů - nakonec i ji začíná pohlcovat 

svět hudby a hudebních idolů. Cítí se nejlépe, když jsou obklopeny

věcmi, které mají zrovna rády, a proto si myslím, že nás těch

změn čeká ještě nepočítaně.

Které dětské značky na Bella Rose tě baví nejvíc?

Pro děti mě opravdu baví Bloomingville v pastelových barvách.

Přes úžasně sladké dětské nádobí až po úložné poličky, boxy

a jiné roztomilé doplňky. Získala si mě i vtipná světýlka od A Little

Lovely Company - pro větší zejména Lightbox. A teď tedy u mne

vedou plechové lampičky Sweetlights. Mám ráda originalitu

a poctivé materiály.

https://www.bellarose.cz/vyrobce/a-little-lovely-company/?utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=2019-04+kids+room
https://www.bellarose.cz/vyrobce/a-little-lovely-company/?utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=2019-04+kids+room
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Jak bydlí děti známých českých blogerek?

Inspirace z pokojíčků
Madlenky a Amálky

https://www.bellarose.cz/kategorie/dekorace-a-hracky-pro-deti/?utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=2019-04+kids+room
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Jak bydlí děti známých českých blogerek?

Severský pokojíček pro tři děti
Dospívající Anetka vyrůstá po boku dvou mladších brášků. Všichni tři sourozenci bydlí

v krásně zařízeném domě, což má svůj důvod – jejich maminkou je majitelka e-shopu

Bella Rose Martina Svadbíková, která má k severskému designu opravdu blízko.

S ohledem na zdejší styl a roztomilé detaily svým dětem vytvořila pokojíčkové království,

které je krásné i tím, že se pořád proměňuje…

Zařizovat pokojíčky pro tři děti, to

už je výzva. Jak ses s ní vypořádala?

Musím říct, že to byla skutečně výzva, protože

jsme se stěhovali do nového domu v době, kdy

jsem měla měsíc před porodem a nebylo snadné

vše hned zařídit podle mých představ.

Takže se zařizovalo postupně, třeba Radovánkův

pokojíček trvalo zařídit skoro rok. Nejdříve měl jen

postýlku a přebalovací pult a jak rostl, postupně

jsem pokojíček zabydlovala více. Starší dvě děti

se dělí o jeden velký pokoj a nejmladší Radovánek

má menší pokojíček pro sebe. To se asi taky zase

za čas změní. 
Martina má slabost pro designové ikony,
ke kterým patří i slon od značky Vitra.

Kdo je Martina?

Z její lásky k severskému

designu se zrodil samotný

obchod Bella Rose,

do kterého vybírá

skandinávské poklady

od těch nejlepších značek.

Sledovat ji můžete

na jejím Instagramu

https://www.bellarose.cz/?utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=2019-04+kids+room
https://www.instagram.com/martina_bellarose
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Jak bydlí děti známých českých blogerek?

Jak Anetka „zvládá“ sdílené bydlení s o tři roky mladším bráchou? 

Někdy už sice protestuje, že chce být sama, ale když je pak vidím, jak si večer

s bráchou povídají, smějí se nebo se společně chystají do školy, přijde mi to stále

jako dobrá volba. Pořád jsou dobří kumpáni. Nejmladší Radovánek bude mít

teprve tři roky, takže má pořád ještě jiný režim a je tak fajn, že spí ve svém království.

Zařizovat pokojíček starším dvěma bylo docela

snadné - oba už preferují jednodušší nábytek a „dospělácký“

styl. V novém domě si zabrali největší pokoj s terasou a vířivkou,

takže bylo dost místa pro oba. Anetka má svoji holčičí polovinu

a Davča zase svoji. Pokoj sjednocuje černobílý nábytek, stejné

závěsy a stejné lampy Norm 69. U Anetky jsem přidala doplňky

v šedé a neonově růžové, u Davídka zase kombinaci tmavě a světle

modré - například na kožešině, na polštářcích nebo u lampičky na

stole. Pokoj tak v celkovém pohledu vypadá jednotně, ale u každé

poloviny je na první pohled jasné, komu patří.

Jak povyroste, chceme dát kluky společně a nejstarší Anetce už naopak dopřát

soukromí. Takže pokojíčky pro tři děti - to je zkrátka neustálý proces a vývoj,

ale zase se díky tomu nikdy nenudím.

https://www.bellarose.cz/dekorace/zavesna-lampa-white-norm-69-s/?utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=2019-04+kids+room
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Jak bydlí děti známých českých blogerek?

U „puberťáckého“ pokoje se mi vyplatilo pro udržení pořádku pořídit různé

úložné boxy a koše, kam děti při rychlém úklidu nastrkají veškerý bordýlek,

který jim dám jednou za čas za úkol roztřídit (většinou výměnou za heslo na

iPad). Taky děti často využívají washi pásky na různé plakáty, vzkazy nebo

zdobení sešitů. U Radovánkova pokojíčku jsem se mohla naopak vyřádit

v „baby“ stylu se vším všudy. Už před porodem jsem měla jasno v tapetě

od ferm LIVING a k ní jsem ve stejném tónu pořídila i povlečení. Přebalovací

pult jsme udělali jednoduše z komody Ikea Malm, ke které mi manžel nechal

vyrobit přídavný pult. Až Radovánek odroste, využijeme komodu dále na

oblečení i bez pultu.

Nejdůležitější částí pokojíčku je už dlouho naše indiánské teepee od Bloomingville.

Zavěsila jsem na něj vánoční světýlkový řetěz, dovnitř dala deky a plno polštářků a vznikl

oblíbený domeček, kde každý den čteme pohádky. Právě na knížky a další důležité

poklady jsem zavěsila na zeď poličku String, která je svojí velikostí tak akorát. Na ní každý

večer svítí králíčci a obláček od EEF lillemor, bez kterých už si neumíme představit večerní 

uspávací rituál.

https://www.bellarose.cz/kategorie/bytove-doplnky-ulozne-prostory-boxy-a-krabice/?utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=2019-04+kids+room
https://www.bellarose.cz/dekorace/papirova-tapeta-harlequin-mint/?utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=2019-04+kids+room
https://www.bellarose.cz/dekorace/papirova-tapeta-harlequin-mint/?utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=2019-04+kids+room
https://www.bellarose.cz/kategorie/bytovy-textil-a-koberecky-povleceni/?utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=2019-04+kids+room
https://www.bellarose.cz/vyrobce/string/?utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=2019-04+kids+room
https://www.bellarose.cz/vyrobce/string/?utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=2019-04+kids+room
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Jak bydlí děti známých českých blogerek?

Do pokojíčku malého Radovánka jsi „propašovala“ několik designových ikon, třeba slona manželů

Eamesových od značky Vitra. Je to spíš potěšení pro maminčino oko nebo ikony baví i děti? 

Musím se přiznat, že jsem samozřejmě po těchto ikonách toužila hlavně já. Pro Vitru mám slabost už dlouho,

máme od nich doma více kousků. Nicméně slon byl hned od malička oblíbený Radovánkův kamarád - lezl po

něm od prvních krůčků. Co se týče mini židlí od Pantone nebo lampy Norm69, kterou má v pokojíčku stejnou

jako starší děti, tam si myslím, že to skutečně nevnímá, ale co na tom - dětský pokojíček by měl přece dělat

radost i mamince, ne?

Pořád si říkám, že děti tak rychle rostou, že je potřeba si užívat i to vše kolem - všechny ty rozkošné oblečky,

hračky a malé radosti... tak rychle to uteče! Navíc zrovna slon Vitra může být právě tím kouskem, který přetrvá,

a jednou ho může dát do pokojíčku třeba svému synkovi a pořád to bude cool kousek - to mě na designových

ikonách baví nejvíc. 

Pokojíčky vašich dětí jsou báječně hravé a útulné. Jaký je tvůj tajný tip pro vytvoření pokojíčku snů? 

Určitě dívat se na pokojíček očima dětí - představit si, jak vnímají vše kolem - svítící obláček, když usínají v postýlce.

Velký stan, kde si udělají bunkr a nikdo je nenajde. Koberec, na kterém je parádní dráha pro autíčka nebo polštářek,

na kterém je kamarád méďa, který ho ochrání před bubáky. A pro ty větší zase to praktické - velký koš,

kam se rychle schová všechen nepořádek před mamkou, hebounké voňavé povlečení, do kterého se zachumlají,

když se vrátí z tábora a ví, že jsou zase doma, krabička na tajné poklady...
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Jak bydlí děti známých českých blogerek?

Všechny tyto věci se snažím vnímat a hledám cesty, jak je spojit s tím,

co mám ráda zase já. Ne vždy se naše představy sejdou. Například jsem

dětem dala na zem do pokojíčku koberec, který byl krásný, ale pořád se

po zemi posunoval. Tak jednou děti přišly s tím, že je ten koberec už štve

a musel jít pryč, nehledě na to, jak krásný byl. Nebo jsem dala Radovánkovi

na zeď krásné nálepky, které mi dvakrát po sobě strhal, že se mu tam nelíbí.

Tak by to podle mě ale mělo být - respektovat i praktičnost, potřeby

a názory dětí. Nejen estetickou stránku za každou cenu. Nejlepší ale je,

když se to podaří skloubit dohromady!

Které dětské značky na Bella Rose tě bavíc nejvíc? 

Já ráda kombinuji dětské značky právě s těmi klasickými - jako

je například House Doctor, z dětských značek miluju

ferm LIVING a Bloomingville Mini pro jejich překrásné motivy zvířátek a pro

tu dokonalou vyváženost mezi hravostí a jednoduchostí. Dětský pokojíček

nemusí být přeplácaný všemi barvami, aby působil útulně a rozvíjel dětskou

fantazii. A tyto dvě značky jsou pro mě v tomto směru největší inspirací.

Taky jsem zcela propadla lampičkám od EEF Lillemor a Mr. Maria.

Kéž bych takové mohla mít jako malá!

https://www.bellarose.cz/vyrobce/house-doctor/?utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=2019-04+kids+room
https://www.bellarose.cz/vyrobce/ferm-living/?utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=2019-04+kids+room
https://www.bellarose.cz/vyrobce/mr-maria/?utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=2019-04+kids+room
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Jak bydlí děti známých českých blogerek?

Inspirace z pokojíčků
dvou rošťáků a mladé slečny

https://www.bellarose.cz/kategorie/dekorace-a-hracky-pro-deti/?utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=2019-04+kids+room
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Jak bydlí děti známých českých blogerek?

Dánské pokojíčky českých dětí
Dřevěné hračky, bavlněné doplňky, neutrální tóny a hodně lampiček a koberečků.

Tak vypadá typický dánský pokojíček. Prohlédnout si ho můžete na fotkách od Markéty

Vester – české blogerky, která žije v Dánsku s manželem a dvěma dětmi. Při zařizování

pokojíčků se řídí vlastní intuicí a tím, co její děti potřebují. Markétin přístup tak představuje

určitou filosofii, která kombinuje svědomité mateřství a skandinávský koncept.

Na Instagramu po kousku odkrýváš

dokonale krásné detaily z vašeho

dětského bydlení. Co je pro tebe při

zařizování pokojíčků nejdůležitější?

To je velice jednoduché, vždy si představím sama

sebe jako dítě a položím si otázku: „Líbilo by se

mi tady?‘‘ Hodně poslouchám svůj vlastní instinkt

a snažím se vžít do role malé holčičky nebo kluka.

Snažím se nenakupovat prvoplánově, ale tak, aby se to dalo kombinovat

s tím, co už doma máme. Mám ráda dřevo, vlnu, kvalitní bavlnu a hračky

s nápadem a snažím se těmito věcmi dětský pokoj zútulnit.

Markéta miluje přírodní materiály, ke kterým
mimo jiné patří dřevo a vlna.

Kdo je Markéta?

Královna sociálních sítí,

která umí dánské čistotě

a minimalismu dodat vřelý

český cit. Markétu můžete

sledovat na jejím Instagramu

mitliversmukt

https://www.instagram.com/mitliversmukt/
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Jak bydlí děti známých českých blogerek?

Tím nejdůležitějším jsou ale potřeby mých dětí. Těžko budu vybavovat pokojíček pro

svou čtyřletou dceru velkým zrcadlem a křeslem, když vím, že jí největší radost udělá

hrací domeček a postýlka pro panenky. Není potřeba kvantita, ale kvalita. A tím se řídím

při zařizování nejen dětských pokojíčků.

Vaše pětiletá Vilinka má od dubna malého brášku Alberta. Jak do budoucna

plánujete zařídit jejich pokojíček - budou mít jeden společný nebo je místo 

na dva?

Od začátku mají Victoria a Albert své vlastní pokojíčky, a tak to také do budoucna

zůstane. Vilinka má ryze holčičí pokojíček, kterému dominuje, jak už to tak u holčiček

bývá, růžová a pudrová barva. Zatím je to opravdu více dětský hrací pokojíček než pokoj. 

Albert má pravý opak. Jeho pokojíček je v trojkombinaci bílé černé a šedé, které čas od

času “oživím“ jinou barvou. Je až neuvěřitelné, kolik toho jeden barevný tón může vykouzlit. 

Dříve to byla mintová, teď jsem se zamilovala do tmavě modré. Na tomto minimalistickém 

pokojíčku se mi moc líbí, že během chvilky můžeme vykouzlit naprosto odlišný a svěží look,

i když základ zůstává stejný.

Mám to štěstí, že mám dceru i syna a oba pokoje jsou úplně jiné. Naplno si užívám

Albertův minimalistický pokojíček a když příjdu k dceři, tak si pak vždy řeknu jen: „Aaaach“.

Líbí se mi oba stejně a každý jinak.
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Jak bydlí děti známých českých blogerek?

Vilinka má určitě spoustu malých kamarádek,

ke kterým chodí na návštěvu. V čem jsou dánské pokojíčky

specifické a čím se zdejší dětské bydlení liší od toho, na co

jsme zvyklí u nás?

Dánové se rádi obklopují střídmými, jednoduchými a monotónními

barvami, které lehce a velice dobře kombinují s ostatními neutrálními

tóny. Většina pokojíčků je zařízena v tomto duchu. Dánové nedbají jen

na estetičnost, ale také na to, aby bylo v pokojíčku použito co nejvíce

přírodních materiálů. V každém dětském pokoji se to tak jen hemží

dřevěnými hračkami, eko bavlnou a za jejich kvalitní zpracování jsou

schopni utratit opravdu velké částky.

Postel s polštářky, hodně lampiček, skříň, boxy na hračky, kobereček

a plakáty, tak vypadá typický dánský pokojíček. Ano vím, skoro jako

každý druhý v Česku, ale myslím si, že co do kvality, mají se Češi ještě

co učit. Dánský pokojíček není výstavou či galerií, kde se to na policích

hemží nepřeberným množstvím hraček a dekorací. Je to originální prostor,

který vyniká svou lehkostí a nápaditostí, kde méně je někdy více.
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Jak bydlí děti známých českých blogerek?

Fotky vašich dětských místnosti je radost prohlížet. Jsou roztomilé

a zároveň čistě krásné. Jaký je tvůj tajný tip pro vytvoření pokojíčku snů?

V první řadě se vžít do role dítěte. Zeptat se jej, co by v pokojíčku chtělo, jaké barvy

by se mu líbily a co by v něm nemělo chybět. Pro každé dítě je jeho vlastní pokojíček

střed vesmíru. A také se snažit přizpůsobit nároky a požadavky věku dítěte. Vkusný

a krásný pokojíček se dá totiž zařídít i bez peněženky plné peněz. Mnohdy je to

o nápadu a pár DIY. Jestli mají obě moje děti snový pokojíček nevím, ale když se zeptám

dcery, zda-li se jí ten její líbí, tak odpoví, že ano, právě proto, že je její. Doufám, že jednou

se takové odpovědi dočkám i u svého syna.

Které dětské značky na Bella Rose tě bavíc nejvíc?

Naprosto jsem propadla kouzlu lampiček Sweetlights. Všechny jsou tak originalní a nápadité.

Tu ve tvaru Batmana bych jednou ráda pořídila i svému synovi. Zmínit musím také kobereček

World od dánské značky OYOY. Brzy bude už i u nás a opravdu se nemůžu dočkat. Obdivuji

jej už delší dobu a myslím, že skvěle zapadne k synovi do pokojíčku. A Little Lovely Company

a jejich veselá řada pro děti je u dcery v pokojíčku nepostradatelná. Máme lampičky, baťoh,

svítící box a plánujeme toho ještě více. Moje dcera plánuje. Dětská řada od Bloomingville

je u nás také velký hit. Krásné, něžné, holčičí a to hlavně tehdy, když si hrajeme s dcerou na

kavárnu. Jejich hrnečky jsou pro to jako stvořené.

https://www.bellarose.cz/vyrobce/oyoy/?f1_153=dekorace-a-hracky-pro-deti/?utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=2019-04+kids+room
https://www.bellarose.cz/vyrobce/a-little-lovely-company/?utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=2019-04+kids+room


28

Jak bydlí děti známých českých blogerek?

Inspirace z pokojíčků
Victorie a Alberta

https://www.bellarose.cz/kategorie/dekorace-a-hracky-pro-deti/?utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=2019-04+kids+room
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Jak bydlí děti známých českých blogerek?

Malej a velkej. Společný pokojíček pro dva rošťáky
Nedostatek místa je hlavní problém při zařizování dětských pokojíčků. Blogerka Vendula se s prostorovou výzvou

vypořádala skvěle. Pro své dva syny zařídila praktický a úhledný pokojíček, ve kterém je dostatek úložných prostor

i místo na hezké klučičí dekorace. Atmosféru dokreslují DIY projekty, kterým vévodí pruhované tee-pee.

Pro své dva kluky jsi nedávno upravila stávající 

pokojíček tak, aby se tam oba dva spokojeně

vešli. Co bylo při zařizování společné místnosti 

největším oříškem?

Největším oříškem pro mě bylo skloubení stávajícího

nábytku s tím, co jsme dokupovali mladšímu synovi.

Původní pokojíček byl zařízen poměrně barevně, a když

se pak k tomu přidaly všechny hračky, bylo to u nás

občas jako v cirkusu. Nové věci jsem tak volila bílé,

abych celý pokoj trochu odlehčila a sjednotila. Dalším

problémem bylo celkové uspořádání. Změnit pokoj pro

jedno dítě na pokoj pro dvě mi doteď přijde jako velká

výzva. Nynější varianta je tak už asi čtvrtá a obávám se,

že ne poslední.
Mini plakáty pokojíček okamžitě rozzáří.

Kdo je Vendula?

Doma má tři chlapy, kteří

pro krásné věci nemají

dostatečné pochopení.

A právě proto má blog.

Vendulin blog můžete

sledovat zde.

http://newhomeofours.blogspot.com/
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Jak bydlí děti známých českých blogerek?

Pro které dětské dekorace máš největší slabost a co

naopak nejvíc oceňuješ v rámci úložných prostor?

Nejraději mám plakáty, pohlednice a polštářky. Vždy mám pocit, že stačí

změnit jen některé z nich nebo je jen o kousek posunout a pokoj pak vypadá úplně

jinak. Navíc tyhle věci většinou ani moc nestojí, takže změna nebývá až tak finančně

náročná. Co se týká úložných prostor, nejraději mám různé koše a krabice.

A to hlavně z důvodu praktičnosti. Hračky, které kluci vytahují, se sice válí celý den

po pokoji, ale večer se dají poměrně rychle a snadno uklidit. A ani kluci u toho příliš

neprotestují, což teda oceňuji nejvíce.

Jakou roli ve vašem pokojíčku hraje DIY? Jaké

projekty máš za sebou, a které jsou naopak v plánu?

DIY u nás hraje celkem velkou roli. Bohužel ale ne tak velkou, jak bych si přála. 

Nejde o to, že člověk by neměl nápady, těch by bylo plno, ale nějak mi na ty větší 

projekty nezbývá čas. A pak jsem samozřejmě limitovaná i velikostí pokojíčku.

Největší projekt, který tak mám za sebou, je ušití tee-pee pro kluky. I když při

bližším zkoumání by u švadlenek asi neobstálo, já jsem na něho moc hrdá.

Nikdy jsem se totiž neučila šít, a tak byla práce na tee-pee mým druhým setkáním

s šicím strojem. Dlouho jsem se k tomu přemlouvala (látku jsem měla doma dva

roky a původně byla určena na něco jiného), zkoumala různé předlohy, promýšlela 

postupy… ale nakonec to po dvoudenním „boji“ celkem i dopadlo.
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Jak bydlí děti známých českých blogerek?

V plánu byl dlouho i skákací panák (robot) z washi pásky, který se konečně povedl,

a tak zbývají další – drak na zeď, věšáky, nějaké polštáře… Plánů je prostě hodně,

jen ten čas.

Pokojíček tvých synů vypadá skvěle a díky šikovnému řešení úložného

prostoru také prakticky a uspořádaně. Jaký je tvůj tajný tip pro vytvoření

pokojíčku snů?

Tajný tip snad ani nemám. Já sama se držím jednoduchosti a účelnosti. Mám ráda

nordic styl a od toho se hodně odvíjí. Vybírám střídmé barvy, dřevo. Věci, které nemusí

být vidět, se snažím schovat, ale tak, aby je mohli kluci používat. A taky se snažím řešit

i s kluky, co se bude v pokojíčku dělat nového. Přeci jen, je to hlavně jejich pokoj.

Které dětské značky

na Bella Rose tě baví nejvíc?

Nemůžu odolat značce Tellkiddo. Medvědí

povlečení už mají na postelích oba a nechybí

u nás ani papírový pytel na hračky.

Jejich věci přesně splňují mou představu

o jednoduchosti, čistotě a přitom

hravosti, která k dětskému pokojíčku

patří. Taky mám ráda A Little Lovely Company

(jejich plakáty a pohlednice máme na všech stěnách) a EEF Lillemor

a jejich noční lampičky.
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Jak bydlí děti známých českých blogerek?

Inspirace z klučičího
pokojíčku

https://www.bellarose.cz/kategorie/dekorace-a-hracky-pro-deti/?utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=2019-04+kids+room
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Mladá dánská výtvarnice má obrovský cit pro jemnou, ale zároveň

výraznou kresbu, které nechybí vtipná nadsázka. Není divu, že si její

motivy pro značku Bloomingville oblíbily nejen děti, ale také mnozí

dospělí. Po něžné sérii plné spících zvířátek si Nanna v nové kolekci

pro Bloomingville Mini pohrává s tématem cirkusu, kterému dominuje 

purpurová barva. Začtěte se do autorčina vyprávění, ve kterém

přibližuje svou práci, mluví o svých hrdinech a hlavně prozrazuje, jak

spolupráce s dánskou značkou vlastně začala.

3. ROZHOVOR
S NANNOU ASMUSSEN

ILUSTRÁTORKOU
ZNAČKY

BLOOMINGVILLE

Nanna Asmussen

Dánská ilustrátorka aktuálně pracuje

na plný úvazek jako designérka značky

Bloomingville. Na Instagramu sdílí

pozadí své práce a zároveň publikuje

volnou tvorbu často označenou hashtagem “animalart”.

https://www.bellarose.cz/vyrobce/bloomingville/?utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=2019-04+kids+room
https://www.instagram.com/bloomingville_mini/?utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=2019-04+kids+room
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Rozhovor s i lustrátorkou značky Bloomingvi l le

Zásadní otázka na úvod – jaká byla vaše cesta do světa ilustrace?

Jako u mnoha dalších umělců - začala jsem kreslit jako dítě a od té doby nikdy

nepřestala. Vyrostla jsem v domě, kde bylo jednoduché být kreativní.

Stále jsem měla na dosah zásoby pastelek, látek a kousků dřeva. Bylo fajn po

rušném dni ve škole, kdy jsem byla v obklopení dětí, přijít domů a v klidu a tichu

se věnovat svému kreslení a vyrábění. Když jsem byla starší, šla jsem na Kolding

School of Design, kde jsem vystudovala komunikační design a ilustraci.

Kolekce Bloomingville Mini přinesla na trh něco zcela

nového – krásné, něžné a roztomilé ilustrace, které milují

nejen děti, ale také jejich rodiče. Jak vlastně celá spolupráce

začala a dokázala jste si před jejím zahájením představit,

že projekt dosáhne takového úspěchu?

Všechno to začalo mou stáží v roce 2014. Měla jsem obavy, že v Bloomingville

pro mě v oblasti ilustrace nebude dost práce, tak jsem navrhla, že bych mohla

začít pracovat na malé kolekci pro děti. Betina Stampe, zakladatelka Bloomingville,

byla od začátku pro - tento nápad totiž nosila v hlavě už dlouho. Když moje stáž

skončila, na ilustracích pro nejmenší jsem pokračovala na volné noze. Jaká byla moje radost, když jsem viděla, jak moc

se kolekce po celém světě líbí. O rok později, když jsem dokončila magisterské studium, mi v Bloomingville nabídli post 

ilustrátorky. Nyní pracuji na plný úvazek jako designérka Mini kolekce pro děti. Od začátku jsem doufala, že Bloomingville 

Mini bude mít úspěch, ale nikdy by mě nenapadlo, že bude tak velký a já ve firmě získám práci ilustrátorky. Jsem moc 

šťastná, že moje ilustrace oslovují tolik lidí a doufám, že přináší radost do mnoha pokojíčků po celém světě.
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Rozhovor s i lustrátorkou značky Bloomingvi l le

Hlavním motivem podzimní kolekce je cirkus. Kde jste se pro

téma inspirovala a máte v nové kolekci nějaký oblíbený kousek?

Cirkus je obrovsky kouzelné místo. Myslím, že každý z nás má na něj aspoň jednu

úžasnou vzpomínku z dětství. Téma jsme se samozřejmě snažili přizpůsobit podle

svého. Díky tomu v cirkusu vystupují naše ikonická zvířátka ze skandinávského lesa.

Mou oblíbenou věcí (i když je velmi těžké vybrat jen jednu) je jídelní set

z bambusových vláken. Těším se, že cirkusové ilustrace přinesou do každodenního

stolování extra porci zábavy. Mnoho mých přátel má malé děti a tento set složený

z talířku, mističek, příboru a hrnečku pro ně bude skvělým dárkem.

Pracujete se specifickými odstíny barev.

Jak si je vybíráte?

Vždycky začínám se škálou jemných pastelů a později

přidávám výraznější barvy. Myslím také na to, zda jde

o kolekci pro jaro/léto nebo podzim/zima. Barvy do

letní kolekce musí být zářivé a jasné, odstíny v podzimní

kolekci zase trochu plnější a matnější. Pro podzimní

kolekci pro rok 2016 jsem hodně pracovala s fialovými

tóny. Myslím, že se výborně hodí do útulné podzimní

atmosféry.
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Rozhovor s i lustrátorkou značky Bloomingvi l le

Kdo je ve světě ilustrace vaším hrdinou?

Ve světě dětského interiéru je to určitě britská designérka Donna Wilson. Její pletená zvířátka jsou ve srovnání s komerčním

dětským designem velmi atypická. Nemají velké zářivé oči a některé z nich působí dokonce děsivě, ale mají vlastní charakter

a myslím, že děti (a mnozí dospělí) je mají opravdu rády. Ve světě dětských knížek jsem vždycky milovala švédského ilustrátora 

Svena Nordqvista. Můžete strávit hodiny prohlížením a objevováním jeho malých mini světů. I když knížku čtete už potřetí,

pokaždé v ní objevíte něco nového.

Na čem právě teď pracujete a jaké jsou vaše plány do budoucna?

Svět designu se točí velmi rychle a právě teď už pracuji na nadcházející kolekci. Dokončila jsem ilustrace,

barvy a vzory a teď se je snažím kombinovat v nové zábavné Mini kolekci. Do budoucna si nedokážu představit, že

bych se kolekci Bloomingville Mini nevěnovala. Když jste do projektu zapojení od počátku, získáte k němu speciální

vztah. Zároveň je někdy fajn tento svět opustit a kreslit něco úplně jiného.
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Workshopy, výstavy i designové přehlídky.

Nechte se zlákat naším přehledem zajímavých

akcí, které jsou důkazem, že design není jen

záležitostí pro dospělé.

4. KAM VYRAZIT
ZA DĚTSKÝM

DESIGNEM
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Kam vyrazit za dětským designem

Tip číslo 1

MINI
dětský prodejní festival, první a jediný svého druhu u nás

festivalmini.cz

Tip číslo 2

PRODÍTĚ
prodejně-kontraktační veletrh potřeb pro dítě

prodite.cz

Tip číslo 3

FOR KIDS
veletrh potřeb pro děti

forkids.cz

http://festivalmini.cz/
https://www.bvv.cz/prodite/
http://forkids.cz/
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ZÁVĚR

Několik vět na závěr...

Dětský pokojíček je velké téma, kterému jsme neodolali ani my v Bella Rose.

Fascinováni skandinávským uměním vytvořit poetickou místnost, která je jemná, hravá a zároveň

uspořádáná, jsme se rozhodli nastínit cestu, jak takového cíle dosáhnout. Doufáme, že se nám to

povedlo a vy jste získali inspiraci, jak pro vaše děti zařídit pokojíček, ve kterém jim bude dobře.

S láskou
Váš tým Bella Rose


