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Celý svět obdivuje půvab skandinávského bydlení a kouzlo francouzského 
venkova. i my v Bella Rose. Zároveň ale víme, že krásně umíme bydlet i my 
v Česku. máme cit pro detail a schopnost interiér nádherně zútulnit.

Důkazem je sedm krásných domů a bytů, ve kterých žijí talentované české 
blogerky. Každá má svůj jedinečný styl, který vám prostřednictvím našeho 
prvního ebooku chceme přiblížit. 

s celým týmem Bella Rose vám při čtení  
následujících stránek přejeme hodně radosti a inspirace!

s láskou

martina svadbíková
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01
01|můj dům,
můj squat 
Jeden muž, jedna žena, jedno dítě. K tomu 
tři pokoje rozložené v pražském mezonoto-
vém bytě na ploše lehce přes 80 metrů čtve-
rečních. Na první pohled je jasné, že šesti-
letá Domi to v rámci celé dispozice vyhrála. 
Patří jí největší pokoj v bytě, do kterého se 
vejde všechno, co potřebuje. Rodiče kromě 
pracovních koutů obývají všechno společ-
ně a podle toho vypadá i samotné zařízení. 
V retro stylu podle iri, moderně podle jejího 
muže. 

01|Retro styl můj dům, můj squat
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V retro 
stylu podle Iri 
Do bytu jste se přestěhovali před třemi 
lety a byl v podstatě hotový. Jak lze plně 
zařízený byt přizpůsobit k obrazu svému?
Na jednu stranu bylo pohodlné, že jsme 
nemuseli hned kupovat nové věci, na dru-
hou stranu nám ale zařízení úplně nevy-
hovovalo. Předchozí majitel měl slabost 
pro červenou, sklo a kov. Já mám naopak 
radši světlejší barvy, dřevo a hodně doplň-
ků. První velkou změnou byla výměna čer-
vené sedačky za bílou a postupné drobné 
změny. Plakáty, doplňky a dekorace v hra-
vém vintage stylu tak jako to umí značky 
ib laursen, madam stoltz nebo Blooming-
ville.

ty máš ráda padesátá léta, tvůj muž zase 
současné věci. Jak jste se dohodli na cel-
kovém stylu?

No, není to úplně lehké. Oba si svá přání mu-
síme umět obhájit. Naštěstí každý máme svůj 
pracovní koutek, který je zcela podle našich 
představ. A společný obývák je takovým kom-
promisem. Já jsem prosadila designové doplň-
ky, muž zase moderní čisté linie a technické 
záležitosti. teď naposledy jsme se ale shodli. 
Výrazná oblouková lampa se líbí nám oběma.

Co v rámci zařízení bytu považuješ za svůj nej-
větší úspěch a co bys naopak udělala jinak?
Určitě jsem spokojená s pracovním koutkem, 
který jsem vměstnala do naší mini ložnice. 
mám radost z proměněného obýváku, který 
byl předtím hodně tmavý, a teď se mi zdá, 
že díky převaze bílé barvy a ilustrovaným 
doplňkům krásně září. A před pár lety bych 

01|Retro styl můj dům, můj squat
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si nemyslela, že to řeknu, ale chybou bylo 
pořízení plastové židle DsR od Vitry, za kte-
rou jsem utratila několik tisíc korun. mám ji 
v pracovně, kde se na ní sedí fakt špatně. 
Plánujeme proto, že ji přesuneme do jídelny 
a doplníme třemi odlišnými kousky. Různoro-
dé sezení u velkého stolu se mi docela líbí. 
Vybírat židle je navíc zábava a já si ji takhle 
užiju rovnou třikrát. myslím si třeba na mě-
děný kousek od madam stoltz. 

Jaké věci ohledně zařízení bytu teď aktuálně 
plánuješ?
Chystám se na velkou proměnu chodby. sice 
je to první místnost, kterou lidi po příchodu 
domů vidí, ale většinou dost zaostává a ta 
naše bohužel není výjimkou. Je velká, ale po 
celém obvodu jsou dveře, a tak je to se za-
řízením dost těžké. Potřebuju koupit hodně 
promyšlený nábytek a efektní, ale zároveň 
funkční dekorace. Brousím si zuby na geome-
trické zrcadlo od madam stoltz nebo háčky 
od Bloomingville. 

01|Retro styl můj dům, můj squat
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Jaká je tvá cesta k útulnému bydlení?
Určitě se nejdřív zamyslet nad tím, jak byt 
používám. Jak v něm trávím čas, kde se pohy-
buju nejčastěji a co je potřeba mít nadosah. 
tím člověk zároveň zjistí, co nepotřebuje, 
takže druhým krokem je všechno nepotřebné 
vyházet. to, co zbyde, uspořádat tak, aby to 
bylo praktické a zároveň vizuálně přitažlivé. 
A nakonec správně vybrat nové vybavení, de-
korace a doplňky. musí být krásné, aby nám 
dělaly radost, a zároveň dobře vymyšlené, aby 
nás nerozčilovaly při používání nebo údržbě.

01|Retro styl můj dům, můj squat
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Jak díky Bella Rose 
bydlet jako iri
01 Šperkovnice Seasons

02 Dětský kufřík Blush − tři velikosti

03 Závěsné zrcadlo v mosazném rámu Hexagon 40 cm

04 Miska Alice pale blue

05 Akvarelový plakát Mademoiselle 50×70 cm

06 Keramická miska Morocco Grey 13 cm

TIP

02 05

03

04

06

01

01|Retro styl můj dům, můj squat

Potřebujete další inspiraci?
Podívejte se na celý výběr 

blogerky iri u nás v e-shopu.

http://www.bellarose.cz/vyber/e-book/iri-muj-dum-muj-squat/
http://www.bellarose.cz/dekorace/sperkovnice-seasons/?utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=7cest
http://www.bellarose.cz/dekorace/detsky-kufrik-blush-tri-velikosti/?utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=7cest
http://www.bellarose.cz/dekorace/zavesne-zrcadlo-v-mosaznem-ramu-hexagon-40-cm/?utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=7cest
http://www.bellarose.cz/dekorace/akvarelovy-plakat-mademoiselle-50-x-70-cm/?utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=7cest
http://www.bellarose.cz/dekorace/keramicka-miska-morocco-grey-13-cm/?utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=7cest
http://www.bellarose.cz/dekorace/miska-alice-pale-blue/#utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=7cest
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mini interview  
s kráskou ze squatu 

Po rozhovoru o bydlení následuje krátký roz-
hovor o blogování. Poznejte zblízka svět blo-
gu můj dům, můj squat. 

Co tě na blogování vlastně nejvíc baví?
to je dobrá otázka, protože bez toho, aniž 
by to člověka opravdu bavilo, by blog vůbec 
nešlo psát. Za každým příspěvkem jsou mini-
málně dvě hodiny práce, v případě vlastních 
fotek i mnohem víc. Asi nejvíc mě baví, když 
můžu pro čtenáře objevit nějakou novinku − 

Kdo je Iri Novak?
Blogerka, maminka, novinářka a textařka, kte-
rou baví objevovat krásné věci a dávat o nich 
vědět (nejen) na svém blogu. 
www.mujdummujsquat.cz

designovou pecku, která mě nadchla, a dou-
fám, že nadchne i ostatní. A zábava je taky 
ve chvíli, kdy nějaký článek připravuju ve 
spolupráci s mojí malou Domi. to se většinou 
týká našich Diy nebo návštěvy nějaké akce 
pro děti. 

Kdy se blogu nejčastěji věnuješ?
to je různé. Záleží na aktuálních pracovních 
projektech a rodinných plánech. Blog je ur-
čitě tím třetím v pořadí. Díky tomu mi pak 
skoro na nic jiného nezbývá čas, ale zase je 
to radost. Baví mě samotné psaní, v posled-
ní době i styling a focení a navíc díky blogu 
nacházím podobně “postižené” spřízněné 
duše. Abych ale odpověděla na dotaz − ur-
čitě blog nejčastěji píšu večer a focení se 
věnuju většinou přes den o víkendu, kdy vy-
chytávám to nejlepší světlo. 

Co na tvoje blogování říká tvá rodina?
Domi to baví, a když někde vidíme něco za-
jímavého, tak třeba i poznamená: “mami, to 

bys mohla dát na blog.” muž blog zpočátku 
skoro nenáviděl, protože mu vadilo, kolik 
s tím strávím času, ale teď už mu to tolik 
nevadí. Na milost ho vzal hlavně proto, že 
vidí možnosti spolupráce a potenciálních fi-
nančních výdělků. Nechápe totiž to samot-
né potěšení z koníčku a chce, abych z toho 
i něco měla. 

Jaké blogy sleduješ ty sama?
Čtení blogů bylo v období mých blogerských 
začátků velká vášeň, teď na to ale mám stá-
le méně času. sleduju spíš Facebook nebo  
instagram svých oblíbených autorů, a když 
mě neco zaujme, jdu se podívat i na jejich 
weby. Každopádně můžu říct, že znám a čtu 
všechny blogerky v tomhle e-booku.

01|Rozhovor s blogerkou iri Novak
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02
02|Ma Maison 
Blanche 
Historický dům s vysokými stropy zařízený 
v seversky čistém stylu s nádechem aristo-
kracie. takhle krásně bydlí blogerka, grafická 
designérka a zároveň čerstvá maminka Šárka 
Ouřadníková, která si sen o dokonalém inte-
riéru splnila až po několika letech poměrně 
náročné rekonstrukce. Výsledek, ke kterému 
svým truhlářským uměním přispěl její muž, 
ovšem stojí za to. Základem velkorysého pro-
storu je Šárčina milovaná černobílá kombina-
ce, kterou oživují pastelové doplňky, interié-
rová zeleň a přírodní dřevo. 

02|Black & White ma maison Blanche
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Šárčin život 
na zámku 
Vaše domácnost se jistě aktuálně točí hlavně 
kolem miminka. Jak narození syna ovlivnilo 
nedávné změny vašeho bydlení?
to je pravda. Hlavně to byl největší podnět 
urychlit a dokončit nejzásadnější části při re-
konstrukci přízemí, kde je samostatný obývací 
prostor s kuchyní a jídelnou a koupelna, a roz-
dělit tak náš dům na dvě samostatné bytové 
jednotky. Prostoru máme dost, takže v obývá-
ku mi parkuje vedle sebe kočárek, pojízdný 
přebalovací pult a proutěný koš na miminko, 
další zázemí má potom v naší ložnici v patře.

miluješ černobílou kombinaci, která se ob-
jevuje i v pokojíčku pro malého. Jak jsi po-
jala jeho vybavení?
Pokojíček jsme zatím nezařizovali, tam je 
stále moje pracovna. Počkáme, až bude max 
starší a nebude už třeba, aby spal s námi. 
takže jsem pro něj v ložnici vytvořila malý 
koutek s komodou s přebalovacím pultem 
a postýlkou v bílé barvě. Doladila jej ještě 
poličkami od Bloomingville a dekoracemi 
a obrázky převážně s jednoduchými grafický-
mi vzory, z nichž jsem některé vyrobila. Pro-
tože tradiční modrou barvu pro kluky úplně 
v oblibě nemám, zvolila jsem něžnou men-
tolovou, která oživuje černobílou kombina-
ci, a objevuje se v různých odstínech také 
na textilu. Až budeme zařizovat pokojíček, 
budu určitě v tomto stylu pokračovat a dou-
fám, že manžel vyrobí i nábytek na míru.

Co v rámci zařízení vašeho domu považu-
ješ za svůj největší úspěch a co bys naopak 
udělala jinak?

02|Black & White ma maison Blanche
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Asi to, že jsme u některých detailů neděla-
li kompromisy. týká se to hlavně přestav-
by a skutečnosti, že jsme si vše navrhli 
a z velké části udělali sami. třeba odhale-
ní okenních a dveřních oblouků, výklenků 
s opukou nebo mám radost z designového 
topení. Vše samozřejmě bylo náročnější 
na investici, ale o to originálnější je vý-
sledek. stejně tak jsem nakonec ráda, že 
jsem ustoupila po letech od bílé kuchyně 
a našla jsem odvahu skloubit dva naprosto 
odlišné styly − skandinávský minimalismus 
se starožitnostmi. Neměnila bych asi nic, 
možná jen pár drobností, které se ukazují 
v průběhu užívání prostoru. Jinak věřím, 
že je vše jak má být, a za ten dlouhý čas, 
který rekonstrukce trvala, vše dozrálo tak, 
jak mělo.

Jaké věci ohledně zařízení interiéru teď ak-
tuálně plánuješ?
Ač se to nezdá, ještě nás čeká hodně práce 
nejen v přízemí. Od těch zásadních − potře-
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bujeme vyrobit dveře a schodiště, až přes 
drobnosti, jako podlahové lišty nebo LED 
osvětlení výklenků. Co se týče samotného 
zařízení, do budoucna bych ráda vyměnila 
sedačku, pořídila si zajímavé jídelní židle 
a od mého drahého si nechala vyrobit no-
vou komodu do obýváku a obrovský jídelní 
stůl z masivního dřeva. Ale před tím, dou-
fám, ještě přijde na řadu nové vybavení 
naší ložnice a rekonstrukce koupelny v pa-
tře. No je toho víc než dost, na pár dalších 
let máme určitě ještě o zábavu postaráno!

Jaká je tvá cesta k útulnému bydlení?
myslím, že pod slovem útulný si každý 
představujeme něco úplně jiného. Jiné 
barvy, zařízení, materiály, dekorace... Pro 
mě útulný znamená osobitý interiér odrá-
žející maximálně zájmy a vkus mě a mojí 
drahé polovičky, jedině v takovém prosto-
ru se potom můžeme oba cítit dobře.

02|Black & White ma maison Blanche
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Rozhovor 
se zámeckou 
paní 
Co tě na blogování vlastně nejvíc baví?
Asi úplně všechno! Vizuál blogu, komunika-
ce se čtenáři, samozřejmě styling, focení, 
psaní článků. Ale ze všeho nejvíc asi to, že 
můžu šířit něco, co mě baví, dál. Blog je 
určitě silné médium, co může ovlivnit vkus 
i názor ostatních, proto se snažím jej využí-
vat pozitivně a inspirovat. takže když se mi 
pak někdo ozve s takovou zpětnou vazbou, 
mám z toho radost největší!

Kdo je Šárka Ouřadníková?
Blogerka, stylistka a grafická designérka, kte-
rá stojí za celým vizuálním stylem značky Bella 
Rose. Kromě svého blogu a čerstvému mateř-
ství se věnuje také vlastní značce ma maison 
Blanche, pod kterou tvoří plakáty a doplňky 
s autorskou grafikou. 
mamaisonblanche.blogspot.cz

Kdy se blogu nejčastěji věnuješ?
Když jsem chodila do práce, tak po večerech 
a o víkendu.  Když jsem pracovala z domu, 
tak podle toho, jak jsem si rozvrhla čas na 
vše okolo. teď s miminkem je to horší, mar-
ně hledám tolik volného času, aby to bylo 
opět tak, jak jsem si to nastavila. takže na 
komentáře odpovídám třeba i v noci při ko-
jení.

Co na tvoje blogování říká tvá rodina?
starší generace stále moc nechápou vliv blo-
gového světa. Babička si stále myslí, že bych 
měla malovat a psát knížky. to, že maluju 
na počítači a píšu na blog, jí už asi nevysvět-
lím. Nejvíc mě podporuje sestra a manžel, 
ten se se mnou dokonce chlubí! Ale přitom 
jej nečte vůbec.

Jaké blogy sleduješ ty sama?
Přiznám se, že co se týče blogů o bydlení, 
sleduju hlavně zahraniční, potřebuju stálý 
přísun nové inspirace. miluju stylizimo, the 

Design Chaser nebo Home via laura. Pak 
ráda navštěvuju české blogerky, jejichž do-
movy mám ráda a většinou je znám i osobně 
− Radush style, my One Way, Réve de vivre. 
A taky miluju fashion blogy, a to hlavně čes-
ké! to je zase můj relax a při přemíře tes-
tosteronu doma příjemná holčičí záležitost. 
teď jsem se ale hodně přesunula k jejich in-
stagramovým účtům, protože to je opravdu 
nejrychlejší inspirace a třeba úžasná marké-
ta z mit liv er smukt už fotí jenom tam.

02|Rozhovor s blogerkou Šárkou Ouřadníkovou

http://mamaisonblanche.blogspot.cz/
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Jak díky 
Bella Rose 
bydlet jako Šárka
01 Kovový svícen Grey round

02 Mléko na ruce Summer bloom

03 Úložný kovový koš Winter Sky

04 Nástenná polička House Cool grey

05 Prkénko Black polywood 50 cm

06 Stolní lampa Clerkenwell Charcoal

07 Černý čaj s mléčnými bonbóny 

 a marshmallow − 100 gr

TIP

03

04
07

06

01

02

05

02|Black & White ma maison Blanche

Potřebujete další inspiraci?
Podívejte se na celý výběr 

blogerky Šárky u nás v e-shopu.

http://www.bellarose.cz/vyber/e-book/sarka-ma-maison-blanche/
http://www.bellarose.cz/dekorace/kovovy-svicen-grey-round/#utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=7cest
http://www.bellarose.cz/dekorace/mleko-na-ruce-summer-bloom/#utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=7cest
http://www.bellarose.cz/dekorace/ulozny-kovovy-kos-winter-sky/#utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=7cest
http://www.bellarose.cz/dekorace/nastenna-policka-house-cool-grey/?affiliate=1001?utm_source=ebook#utm_medium=ebook&utm_campaign=7cest
http://www.bellarose.cz/dekorace/prkenko-black-polywood-50-cm/#utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=7cest
http://www.bellarose.cz/dekorace/stolni-lampa-clerkenwell-charcoal/#utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=7cest
http://www.bellarose.cz/dekorace/cerny-caj-s-mlecnymi-bonbony-a-marshmallow-100-gr/#utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=7cest
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03
03|Pastelové 
království
Někdy dobré nápady dokážou nahradit i chy-
bějící metry čtvereční. tak jako v malém, ale 
krásném a útulném bytě kousek od Ostravy, 
ve kterém žije blogerka Jana Duspivová se 
svým přítelem a pejskem Edou. skandináv-
sky laděný interiér je řešený prakticky a s ci-
tem pro pastelovou harmonii barev. Kouzlo 
mu dodávají půvabné dekorace, které jsou 
mixem moderních doplňků a bazarových po-
kladů. Jana totiž staré věci miluje a s láskou 
jim vdechuje nový život. 

03|Pastelové království mode De Boulangerie
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Mode 
De Boulangerie 
Řekni nám něco o vašem bytě. Jak je velký, 
jak dlouho v něm žijete a jak vypadalo jeho 
postupné zařizování?
Bydlíme na 47 m2 a náš byt se skládá z obý-
vacího pokoje, ložnice a mikro kuchyně. Za 
to ale máme dlouhý balkón, který se táhne 
podél všech tří pokojů a ze dvou se na něj 
vchází. Žijeme v něm skoro na den 4 roky 
a zařizování trvalo neskutečně dlouho. Půl 
roku probíhala celková rekonstrukce, kdy 
jsme vybourali téměř všechny zdi, a já jsem 
prohlásila, že konečně mám v koupelně okno, 
a že byt působí velmi vzdušně a prostorně. 
Byl to prostě jeden velký prostor. Příčky se 
samozřejmě budovaly znovu, ale z celkové 
přestavby mám moc dobrý pocit, protože teď 
mi dispozice bytu vyhovuje o moc víc. Co se 
týká vybavení, tak to bylo opravdu pár let, 
protože zmíněná rekonstrukce stála nejen 

veškeré naše úspory, ale vyžadovala také 
vysoké měsíční investice, na nábytek proto 
moc peněz nezbylo, a tak jsme pro začátek 
měli novou „jen“ kuchyň. s odstupem času 
v absenci financí vidím velkou výhodu, a to 
proto, že jsem měla dost času na to zjistit, 
v čem se cítíme dobře, co se nám líbí a jaký 
styl je nám blízký. Kdybychom měli hned ze 

startu dost peněz, možná bychom nakoupili 
zařízení bez rozmyslu a pak toho litovali. 

tvoje pastelové království působí krásně žen-
sky. Jak jste se na zařizování shodli s přítelem?
myslím, že v dnešní době už se na holčičí 
a chlapské barvy moc nehraje. Vždyť napří-
klad růžová košile u muže dneska nic zvlášt-
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ního není. U nás proto vůbec nebyl problém 
s barvami, kterých nejdřív bylo moc a pest-
rých. Postupem času jsme se omezili na bílou 
a šedou a barvy se k nám domů vrátily už jen 
v lehkých pastelových tónech. Pudrově růžo-
vá v obýváku a mentolově zelená v ložnici. 
Co byl ale velký problém, to je moje láska 
ke starým věcem. s tím se přítel dlouho pral. 
On se nakonec našel v jejich renovaci a bylo 
po starostech. 

Co v rámci zařízení bytu považuješ za svůj nej-
větší úspěch a co bys naopak udělala jinak?
Na co jsem nejvíc pyšná je to, že jsem se 
naučila dělat kompromisy. Já jsem od přírody 
takový „sobeček“. Hned na to vidím úspěch 
v tom, že jsme malý prostor dokázali zařídit 
prakticky, ale taky moc hezky. Že je náš byt 
takové to opravdové „doma“, kam se člověk 
rád vrací, je mu tam dobře a cítí se v bez-
pečí. Čemu bych se příště vyvarovala a jsem 
si jistá, že už ani nikdy neudělám, to jsou 
barevné stěny. ty už opravdu NiKDy! to, že 

barvy se do bydlení dají přenést v čemkoli ji-
ném, například v doplňcích, to si zapamatuju 
už napořád.
Jaké věci ohledně zařízení bytu teď aktuálně 
plánuješ?
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tato otázka mi vykouzlila úsměv na tváři. Chce-
me se totiž přestěhovat. toužíme mít vlastní 
dům, třeba jen o trochu větší než je náš byt, 
ale chceme dům. Jestli jsme s přítelem jako 
černá a bílá, tak v čem se shodneme na sto pro-
cent je, že nás nebaví stav, kdy už je hotovo. 
Oba potřebujeme neustále něco tvořit a vylep-
šovat. Když už není co, jdeme dál. Náš byt je 
naše třetí společné bydlení. Doufám pevně, že 
s domem toto všechno skončí a my definitivně 
zakotvíme.

Jaká je tvá cesta k útulnému bydlení?
Obklopovat se věcmi, které máte rádi. společ-
ně rádi. Útulnost je hlavně o spokojenosti a po-
kud nebydlí člověk sám, tak je to vždy kompro-
mis. Pokud se nebudeme bavit o pocitech, ale 
věcech, tak jsou pro mě známkou útulnosti do-
plňky, konkrétně svíčky, plédy, polštáře, obra-
zy a knihy. Pro každého to ale může znamenat 
něco úplně jiného, protože lidi jsou rozdílní. 
Útulnost pro mě znamená obklopovat se lidmi 
a věcmi, které má člověk rád.

03|Pastelové království mode De Boulangerie
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milé popovídání 
s milou Olívkou 

Co tě na blogování vlastně nejvíc baví?
Blogování, celý jeho proces, je pro mě vel-
ká radost. Nemůžu říct, co mě baví nejvíc, 
protože mě na blogování baví všechno. mám 
ráda své čtenáře, baví mě psát i fotit, ráda 
hledám inspiraci, těší mě sdílet hezké věci 
a taky myšlenky. Blog je i moc hezká vzpo-
mínka. trochu jako album s fotkami. Podle 
mě dává každý, kdo tvoří blog, do svých pří-
spěvků něco ze sebe. Pro mě je zajímavé po-
dívat se zpátky, o rok, dva, o čem jsem psala, 

co mě bavilo, co se mi honilo hlavou… těším 
se na okamžik, když je na blogu nový článek 
a netrpělivě čekám na komentáře. Za každý 
přínosný jsem ráda, protože co člověk, to ná-
zor. Co mě baví méně, jsou anonymní nega-
tivní komentáře. Nevadí mi kritika, pokud je 
ku prospěchu věci, ale to, že někdo využije 
anonymity, kterou internet poskytuje, a jeho 
„odvaha“ se projevuje tím, že někomu na-
dává… Nechápu, kde se to v lidech bere. Já 
svůj názor prezentuju veřejně. lidé vědí, jak 
vypadám, ví, kdo jsem, ví, že to píšu já. Já 
ale nevím, s kým mám tu „čest“. Blog každo-
pádně vnímám velmi pozitivně a přináší mi 
víc radosti než starostí! Zatím mi víc dal, než 
vzal a snad to tak i zůstane! 

Kdy se blogu nejčastěji věnuješ?
Večer. Dám si sprchu a sedám k blogu. Pod-
mínkou pro mě je mít všechno doma hotovo, 
abych měla na psaní a blog čas a náladu. Po-
kud by mě „děsila“ vidina třeba žehlení, člá-
nek by nestál za nic. Články na blog jsou pro 

mě ale celodenní činnost. můj mozek pořád 
pracuje, stále jím korzují nápady a následně 
věty. Obvykle už mám večer v hlavě hotový 
koncept a jen tomu dám finální podobu a ob-
rázky.

Co na tvoje blogování říká tvá rodina?
Od úplného začátku (možná spíš od „před-
začátku“) mám největší podporu u svého 
přítele a mé nejlepší kamarádky. Po třech 
letech blogování jsem se dočkala uznání mé 
maminky, která se blogu dřív hodně bránila, 
protože všechno, co je spojené s interne-
tem, jí nijak neimponuje. teď má můj blog 
moc ráda a každý článek se mnou rozebírá. 
A chválí mě! toho si moc vážím. Celkově bych 
to shrnula asi tak, že když má rodina vidí, 
jak moc mě blog těší, tu radost se mnou sdí-
lí! Nemůžu říct, že bych se kvůli blogování 
setkala s nějakou negativní reakcí v rodině. 
U starší generace spíš s tím, že tomu moc 
nerozumí, což ale nevnímám jako negativní, 
jen to v jejich době neexistovalo.

03|Rozhovor s blogerkou Janou Duspiovou
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Jaké blogy sleduješ ty sama? 
Co se týká zaměření, tak nejvíc mě baví blo-
gy týkající se bydlení a módy. tato témata 
jsou mi nejbližší. Nerozlišuju blogy na české 
a zahraniční, ale spíš tematicky. Řekla bych 
ale, že každý blog, který řadím mezi oblíbe-
né, má nějakou „přidanou hodnotu“. toto asi 
nejsem schopna lépe popsat, jen to tak vní-
mám. Není to otázka hlavy, je to spíš o tom, 
co z toho cítím. mám ráda lidi, kteří mě do-
káží inspirovat. Ať už přímo nebo nepřímo. 
Přímo u mě znamená, že se mi líbí třeba 
kombinace věcí, ať už na sobě nebo pro byd-
lení. Nepřímo pak, že se u článku nahodím do 
takové té nálady, kdy se mi chce něco dělat, 
psát, tvořit, nadekorovat...

Kdo je Jana Duspivová?
Blogerka, interiérová stylistka a milovnice krás-
ných věcí a skvělých nápadů. Na svém blogu, 
kde ji všichni znají jako Olívku, přináší každý 
den čerstvou dávku nové inspirace. 

www.modedeboulangerie.cz

03|Rozhovor s blogerkou Janou Duspiovou
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Jak díky Bella Rose 
bydlet jako Oli
01 Pletený polštář Blue Pattern 50×50 cm

02 Stolní lampa Game Grey

03 Dekorativní porcelánová soška Jelen 17 cm

04 Nástěnná polička House Nature

05 Svícen Copper mirror 9 cm

06 Designová páska Pastel

07 Plakát Pink Twiggy 50×70 cm

03

04
06

07

01

05

TIP

02

03|Pastelové království mode De Boulangerie

Potřebujete další inspiraci?
Podívejte se na celý výběr 

blogerky Oli u nás v e-shopu.

http://www.bellarose.cz/vyber/e-book/janicka-mode-de-boulangerie/
http://www.bellarose.cz/dekorace/pleteny-polstar-blue-pattern-50-x-50-cm/#utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=7cest
http://www.bellarose.cz/dekorace/stolni-lampa-game-grey/#utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=7cest
http://www.bellarose.cz/dekorace/dekorativni-porcelanova-soska-jelen-17cm/#utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=7cest
http://www.bellarose.cz/dekorace/nastenna-policka-house-nature/#utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=7cest
http://www.bellarose.cz/dekorace/svicen-copper-mirror-9-cm/#utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=7cest
http://www.bellarose.cz/dekorace/designova-paska-pastel/#utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=7cest
http://www.bellarose.cz/dekorace/plakat-pink-twiggy-50-x-70-cm/#utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=7cest
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0404|Bydlení 
v přírodě
Na samotě u lesa. tak se svou rodinou žije 
blogerka lucka, která ve velkém domě v údo-
lí kousek od Kolína vychovává se svým mužem 
dva syny. ti tady rozhodně mají o zábavu po-
staráno. máčí si nohy v blízkém potůčku, na 
zahradě mají obrovské tee-pee a doma si uží-
vají útulnou pohodu, kterou pro ně mamin-
ka vytváří. Základem lucčina bydlení jsou 
přírodní materiály jako je dřevo, vlna nebo 
kůže a tlumený výběr barev s důrazem na še-
dou, bílou a černou. Za krásným interiérem 
stojí obrovské množství práce, která ovšem 
ještě není u konce. Aktuální plány se mimo 
jiné týkají dětských pokojíčků, protože na 
cestě je další děťátko. 

04|Bydlení v přírodě Blog lucie living
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lucie living 
 
Žijete uprostřed přírody v krásném domě 
v údolí. Jak se vám to vlastně přihodilo?
tak jak to bývá, náhodou. Před jedenácti lety 
jsem našla inzerát, kde byl na prodej dům 
nedaleko města, kde jsme do té doby bydleli 
v paneláku. Já jsem po bydlení v domě toužila 
od dětství, a tak když jsem zahlédla domek, 
který by byl za cenu mého panelákového bytu 
a kousek od města, jela jsem se na něj podí-
vat. Věřím, že kdyby tenkrát realitka využila 
potenciál té přírody kolem, už bych asi měla 
smůlu. Z fotek v inzerátu nebylo to kouzlo 
místa, kde dům stojí, vůbec znát. Když jsem 
to místo našla a pomalu sjížděla do údolí, byl 
květen a ta příroda kolem mě doslova uchváti-
la. museli jsme ještě přikoupit sousední mlýn, 
který chátral a rozpadal se, a pak několik dal-
ších pozemků, na které bylo údolí rozkousko-
vané. spousta lidí, která sem tenkrát přijela, 
kamarádi, známí, řemeslníci atd..., spousta 

z nich se nad tou koupí podivovala a viděli jen 
horu práce. Hora práce je před námi stále, ale 
po tom, co jsme dům, který byl původně pe-
kárnou, zrekonstruovali, žijeme si tu spokoje-
ně a šťastně už několik let a neměnila bych. 

Co na svém atypickém bydlení nejvíc milu-
ješ, a kdy se ti naopak posteskne po měst-
ském životě?

i když jsem se trochu bála, že se mi krása 
v podobě výhledu do přírody z každého okna 
časem omrzí, jsem sama překvapená, že ne-
omrzela. Naopak, nejvíc miluji to, že z oken 
vidím do lesa. Po městském životě se mi ne-
stýská, vůbec, ani když v zimě nemůžu vyjet 
autem bez pomoci bagru, nebo když jsem 
parkovala nahoře ve vsi a nákup vozila dolů 
na saních. možná jen v době, kdy jsme tu 
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bydleli a neměli ani trochu upravený okol-
ní terén, tak všudypřítomného bláta už jsem 
měla dost, ale hrozně rychle jsem na to za-
pomněla.

Co v rámci zařízení interiéru považuješ za 
svůj největší úspěch a co bys naopak udělala 
jinak?
Určitě to, že jsem dala na svého muže a ne-
chali jsme patro, kde je kuchyň a jídelna a pak 
obývák, otevřené, bez stropu. Že jsme necha-
li udělat průhled ve střeše, kudy sem jde dost 
světla, že jsme udělali jakési jádro domu z pa-
lubek, že máme opravdu hluboké okenní pa-
rapety. Když jsme s rekonstrukcí začali, o ně-
čem, jako je skandinávský nebo nordický styl, 
jsem vůbec nevěděla a kdyby jo, určitě by se 
to podepsalo na rekonstrukci trochu víc. muž 
je z Holandska a o bydlení měl trochu jasnější 
představy než já a hlavně než všichni řemesl-
níci, se kterými jsme pracovali a kteří nevěřili, 
že to, co chceme, bude fungovat a půjde udě-
lat. Dnes bych asi i bojovala víc.

Jaké věci ohledně vybavení bytu teď aktuál-
ně plánuješ?
Plánujeme toho spoustu, neustále, ale mys-
lím, že opravdu nutně budeme potřebovat 
pokoje pro děti, děti nám přibývají a i když 
se mi do dalších stavebních úprav za „provo-
zu“ nechce, budou nevyhnutelné. teď zrovna 
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řešíme, jestli udělat patro nad kuchyní a nebo 
přistavět. Pak taky kuchyň by si zasloužila tro-
chu renovaci, věcí máme stále víc a úložného 
prostoru málo.
 
Jaká je tvá cesta k útulnému bydlení?
mám ráda světlé barvy, přírodní odstíny dřeva, 
šedé a hnědé. Zelené rostliny nesmí chybět. 
Pohled do ohně, takže kamna nebo krb. Polštá-
ře, kožešiny, deky a přehozy, svíčky, vázy. mám 
ráda, když jsou věci na svém místě a když své 
místo mají, ale nemám ráda, když jsou v inte-
riéru věci, na které se nesahá. Děti si často hra-
jí s dřevěnými dekoracemi s polštáři a dekami. 
mám taky ráda sezónní dekorace, v zimě větve 
jehličnanů, vánoční motivy, na jaře první rost-
linky, kočičky a velikonoční věci, v létě luční 
kvítí, mušle nebo kamení z dovolené, podzim 
s dýněmi a barevným i nebarevným listím. V jí-
delně potom nesmí chybět prostorný (nejen) jí-
delní stůl. Jsme velká rodina a je fajn, když se 
sejdeme, že se k našemu stolu v jídelně všichni 
vejdeme a můžeme u něj trávit hodně času.

04|Bydlení v přírodě Blog lucie living
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mini rozhovor 
s usměvavou luckou 
Co tě na blogování vlastně nejvíc baví?
Baví mě to postupné zaznamenávání toho, jak 
jde čas. Když jsem s blogem začala, chtěla 
jsem tam dávat jen vybrané věci, které se tý-
kají domu a dekorací, ale postupně i s objeve-
ním jiných blogů jsem přidávala. Zjistila jsem, 
že když budu dlouze a hluboce promýšlet, co 
na blog dát a co ne, nikam to povede. tak 
jsem si pak jednoho dne řekla, že tam můžu 
dát s klidným svědomím vše, o co se podělím 
třeba při tlachání s kolegyněmi v práci. A je  

Kdo je Lucie Velíšková?
maminka, blogerka a take šikovná stylistka a fo-
tografka. stačí se podívat na její blog plný krás-
ných fotek z jejího půvabného bydlení v obklo-
pení přírody. 

lucieliving.blogspot.com

toho dost, introvert nejsem. A často si pro-
hlížím blog zpětně, jako album, syn Adam 
taky. mám velkou radost, když mi někdo 
napíše, že jsem ho něčím inspirovala nebo 
potěšila a nebo když přidá svou zkušenost. 
A i díku blogu mě začalo hodně bavit focení.

Kdy se blogu nejčastěji věnuješ?
to je různé. Většinou když prostě vyjde 
chvilka. Někdy je to velmi časně ráno, ně-
kdy během dne. Večer zřídka, chodím dost 
brzo spát.

Co na tvoje blogování říká tvá rodina?
muž občas brblá, že mu vystydne večeře, 
ale už se naučil spolupracovat a je velmi 
akční v šíření povědomí o mém blogu mezi 
kamarády a známé. Já o blogu řekla svým 
nejbližším kamarádům asi až po roce, i když 
jedna z kamarádek si mě tou dobou našla 
skrz jiné blogy sama. Ostatní z rodiny občas 
kouknou, jak se máme, a pokud dlouho není 
nic nového, ozvou se, jestli jsme v pohodě.

Jaké blogy sleduješ ty sama?
Já si alespoň jednou za čas proběhnu blogy, 
které mám na svém blogu v levém sloupeč-
ku. Je to opravdu různorodé, od blogů za-
měřených čistě na design až po baby blogy. 
Nejradši mám blogy, kde je od všeho kousek. 

01|Rozhovor s blogerkou Lucií
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Jak díky Bella Rose 
bydlet jako lucka
01 Keramická mísa Mynte white

02 Keramická váza Morroco White 37 cm

03 Kovová židle Antique Brass

04 Polštář Print flower grey 45×45 cm

05 Konzolový stolek s pozinkovanou deskou

06 Stolní lampa s organizérem light 

    white wood/white shade

07 Mongolská kožušina Navy

04

05

03

01

06

02

04|Bydlení v přírodě Blog lucie living

Potřebujete další inspiraci?
Podívejte se na celý výběr 

blogerky lucky u nás v e-shopu.

07

TIP

http://www.bellarose.cz/vyber/e-book/lucka-lucie-living/
http://www.bellarose.cz/dekorace/keramicka-misa-mynte-white/#utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=7cest
http://www.bellarose.cz/dekorace/keramicka-vaza-morroco-white-37-cm/#utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=7cest
http://www.bellarose.cz/dekorace/kovova-zidle-antique-brass/#utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=7cest
http://www.bellarose.cz/dekorace/polstar-print-flower-grey-45-x-45-cm/#utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=7cest
http://www.bellarose.cz/dekorace/konzolovy-stolek-s-pozinkovanou-deskou/#utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=7cest
http://www.bellarose.cz/dekorace/stolni-lampa-s-organizerem-light-white-wood-white-shade/#utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=7cest
http://www.bellarose.cz/dekorace/mongolska-kozesina-navy/#utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=7cest
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0505|Dánské 
bydlení 
v Praze 
Už při vstupu do černobílé chodby začínáte 
tušit, že tenhle byt, který se nachází v jed-
nom z pražských paneláků, bude tak trochu 
jiný. spíš než v Praze si v něm totiž připadá-
te jako v centru Kodaně. Dokonalá estetika, 
harmonický výběr tlumených barev a vzduš-
ný prostor. Nábytku tady není moc, ale každý 
kousek stojí za to. Pečlivý je i výběr dekora-
cí, které krásně souzní s vizuální atmosférou 
zarámovaných plakátů a fotek. Půvabný inte-
riér ve skandinávském stylu obývá designér-
ka, fotografka a blogerka Radana, která tady 
žije se svou malou dcerou Julií. i když její 
byt už teď působí dokonale, má s ním další 
plány. i o nich mluví v našem rozhovoru, ve 
kterém zároveň prozrazuje tajemství, jak si 
v Praze zařídit seversky krásné bydlení. 

05|Dánské bydlení v Praze Radush style
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Radush style 
Většinu lidí, kteří tvoje bydlení znají jen 
z fotek, překvapí, že nežiješ v prostorném 
domě, ale ve vysokém pražském činžáku. 
Jak se ti povedlo zařídit panelákový byt tak, 
že budí dojem krásného skandinávského in-
teriéru?
Byl to běh na dlouhou trať, tedy vlastně 
stále je. Celkově nemám moc ráda, když je 
interiér zaplněný nábytkem. mám pár vy-
sněných ikonických kousků, které si postup-
ně pořizuji a odškrtávám ze svého vysněné-
ho seznamu. Na druhou stranu mám i kusy 
nábytku z antiku, které si sama renovuji. 
Například skleněná vitrína v obýváku nebo 
stolek pod televizí. líbí se mi kombinovat 
takové kousky s designovými ikonami.

V bytě teď žiješ s pětiletou dcerou Julií 
a zároveň jsi v něm sama vyrostla. Jaké na 
to máš vzpomínky a jak si zařízení a dispozi-
ci bytu přizpůsobila současnému životu?

Vzpomínek je samozřejmě plno a jsou hez-
ké, je fajn bydlet v bytě, kde jsem vyrostla. 
Byt prošel a prochází postupně úplnou rekon-
strukcí. První byla kuchyně, pak samozřejmě 
koupelna a chodba, pak podlahy, štuky a další 
úpravy. Ale stále není hotovo. Bohužel v bytě 
není možné měnit dispozice místností, což je 

docela problém. tohle mi vadí hodně, proto-
že bych určitě zbourala příčku mezi kuchyní 
a obývákem a celý prostor propojila.

Z fotek je znát tvoje slabost pro krásné vázy, 
svícny a svítidla. Jaké další interiérové doplň-
ky ti dělají radost?

05|Dánské bydlení v Praze Radush style
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to je pravda. Pro vázy, svícny a osvětlení mám 
opravdu slabost. Celkově doplňky mám ráda, 
dá se s nimi vykouzlit pokaždé jiná atmosféra. 
mám slabost ještě pro kvalitní svíčky, přehozy 
a deky. Pak knihy a časopisy, o interiérech, fo-
tografování nebo lifestyle magazíny. A protože 
miluju kytky, tak taky knížky o zahradách.

Co v rámci zařízení interiéru považuješ za svůj 
největší úspěch, a co bys naopak udělala jinak?

mám obrovskou radost právě ze skleněné vit-
ríny v obýváku. toužila jsem po ní tři roky, 
měla jsem jasnou představu, nechtěla jsem 
nový kus a o to to bylo těžší. Čekala a hleda-
la jsem dlouho, než se v antiku objevil kou-
sek, který přesně splňoval rozměry i vizuální 
představu. Bylo to ve chvíli, kdy jsem to už 
pomalu začala vzdávat. A co se mi opravdu 
nevydařilo, jsou podlahy z lamina. Pořídila 
jsem je kvůli nižší ceně a byla to chyba.

Jaké věci ohledně vybavení bytu teď aktuálně 
plánuješ?
Čeká mě celková rekonstrukce kuchyně. Kuchy-
ně sice už není původní, byla vyměněná jako 
první, ale bylo to provizorní řešení. stále to 
oddaluji, ale už je to opravdu nutnost. A druhá 
věc bude velká vestavěná skříň do chodby.

Jaká je tvá cesta k útulnému bydlení?
Určitě nesmí chybět pohodné posezení, 
buď v křesle, nebo na prostorné pohovce... 
V chladnějších měsících s dekou a zapále-

nou vonnou svíčkou. mám ráda i čtecí koutky 
s malým stolkem a lampičkou. K útulnému 
bydlení taky patří fotky... Je jedno, jestli 
jsou z našich cest, nebo to jsou fotky dětí či 
lidí, které milujeme. A já mám pár starých 
věcí, které se dědí, vzpomínky na prarodiče, 
prostě srdeční záležitosti.

05|Dánské bydlení v Praze Radush style
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Rozhovor 
s talentovanou Ráďou 
Co tě na blogování vlastně nejvíc baví?
Ze začátku to bylo takové vyplnění času 
věcmi, které ráda dělám. Ať je to focení 
nebo výroba různých doplňků. sdílení s lid-
mi, které zajímají stejné věci. Rady, ná-
vody a jiné. tohle všechno postupem času 
přerostlo až ve vášeň. Bohužel v poslední 
době na blog nemám tolik času, protože 
každý příspěvek, i když to tak třeba ne-
vypadá, zabere hodně času. takže já jsem 
teď více na instagramu.

Kdo je Radana Bláhová?
Pod vlastní značkou make with love navrhu-
je a šije oblečky pro focení miminek, které 
od ní kupují známé fotografky z celého svě-
ta. sama je autorkou krásných fotek, které 
můžete vidět na jejím blogu a instagramu. 
Radana na nich zachycuje každodenní život, 
který má ovšem v jejím podání zvláštní poe-
tické kouzlo. 

www.radushstyle.blogspot.cz

Kdy se blogu nejčastěji věnuješ?
tohle se také postupem času změnilo. Když 
jsem chodila do práce, bylo to spíše večer nebo 
o víkendu. O té doby co pracuji doma, je to spí-
še přes den. Pokud do příspěvku i fotím, což je 
z 90 procent, zabere mi to klidně i půlku dne.

Co na tvoje blogování říká tvá rodina?
Po pravdě, moje rodina to nijak zvlášť nepro-
žívá. Partnera nemám, takže tady není žád-
né omezení či podpora. Dcera je ještě malá, 
i když při stylingu a focení projevuje docela cit 
(doufám, že jí to vydrží). Kdo mi je ale oprav-
du velkou oporou, je moje mamča. Všechny 
nápady a projekty s ní probírám a dokážeme 
o nich mluvit hodiny, ať už se to týká mojí prá-
ce, blogu a nebo zařizování bytu.

Jaké blogy sleduješ ty sama?
Juj... pravdou je, že v poslední době na blogy 
ostatních moc nechodím, protože to prostě už 
nestíhám. stýská se mi po době, kdy jsem si 
udělala velké kafe a četla a listovala.

05|Rozhovor s blogerkou Radush style
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Jak díky Bella Rose 
bydlet jako Radana
01 Bavlněný přehoz Black pattern cream 180×130

02 Nástěnná lampa Pipe

03 Skládací židle Butterfly

04 Ramínko na šaty White

05 Kovová lucerna Black matt

06 Svícen Facet glass Silver 10 cm

07 Stropní lampa Tine K − black/white

08 Sedák z kůže Islandské ovce

03

08

TIP
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07
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Potřebujete další inspiraci?
Podívejte se na celý výběr 

blogerky Radany u nás v e-shopu.

http://www.bellarose.cz/vyber/e-book/rada-radush-style/
http://www.bellarose.cz/dekorace/bavlneny-prehoz-black-pattern-cream-180x130/#utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=7cest
http://www.bellarose.cz/dekorace/nastenna-lampa-pipe/#utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=7cest
http://www.bellarose.cz/dekorace/skladaci-zidle-butterfly/#utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=7cest
http://www.bellarose.cz/dekorace/raminko-na-saty-white/#utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=7cest
http://www.bellarose.cz/dekorace/kovova-lucerna-black-matt/#utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=7cest
http://www.bellarose.cz/dekorace/svicen-facet-glass-silver-10-cm/#utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=7cest
http://www.bellarose.cz/dekorace/stropni-lampa-tine-k-black-white/#utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=7cest
http://www.bellarose.cz/dekorace/sedak-z-kuze-islandske-ovce/#utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=7cest
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0606|Bydlení 
módní 
blogerky
má úspěšný módní blog, který píše po veče-
rech. Přes den totiž pracuje, cvičí jógu, stu-
duje jazyky a dělá spoustu dalších činorodých 
aktivit. Kromě módy tahle slovenská kráska 
ovládá i tajemství interiérového designu, 
které se zdá jednoduché − kombinujte zkrát-
ka to, co máte rádi. V případě Zuzky a jejího 
přítele, se kterým obývá příjemný pražský 
byt, je to hodně dřeva, hodně zeleně a hod-
ně grafiky. Výsledek je skvělý. Hravý, vzduš-
ný, lehce skandinávský a trochu retro.  

06|Bydlení módní blogerky Red Poppy stories
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Red Poppy 
Stories 
s přítelem jste se na začátku roku přestě-
hovali do nového bytu. Jak je koncipován 
a v jakém stylu jste ho zařídili?
Naše zadanie bolo jasné − slnečný, biele 
steny, drevené parkety a v ideálnom svete 
na Vinohradoch. Všetko sa podarilo a je to 
taký náš spoločný mix. 

Byt působí sympaticky hravým dojmem. 
Které interiérové kousky v něm převažují?
Oboch nás baví drevený nábytok a plagáty 
a tak to u nás aj vyzerá. Ja som navyše blá-
zon do domácich rastlín a kvetín.

Co v rámci zařízení bytu považuješ za svůj 
největší úspěch a co bys naopak udělala ji-
nak?
Našu stenu z drevených debničiek. inak? 
Nič ma nenapadá, keď chcem niečo urobiť 

06|Bydlení módní blogerky Red Poppy stories



37

inak, tak to proste urobím. Nemáme žia-
dny mohutný nábytok a tak je jeho pre-
súvanie hračka. 

Jaké věci ohledně zařízení bytu teď aktu-
álně plánuješ?
Nič veľké, sú to viac menej iba dolaďo-
vačky. Chcela by som pozmeniť našu pla-
gátovú stenu, zohnať nový koberec do 
obývačky a pod stromček si dáme kreslo. 
Nejakého klasického ušiaka, zohnať ho 
však podľa predstáv je beh na dlhú trať. 

Jaká je tvá cesta k útulnému bydlení?
Pomalá. Niekde som čítala výrok “Pomaly 
ďalej zariadiš” a drží sa ma to. Na začiat-
ku sme toho mali naozaj málo, 3 mesiace 
vlastnili iba jednu stoličku, poctivo sa na 
nej striedali a gauč sme si zohnali vlastne 
iba nedávno. Veci rada dopĺňam postup-
ne, všetko má svoj čas.

06|Bydlení módní blogerky Red Poppy stories
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mini interview 
s vypravěčkou 
módních příběhů 
Co tě na blogování vlastně nejvíc baví? 
ten môj vlastný svet, do ktorého mi nikto ne-
lezie a ľudí dokonca baví.

Kdy se blogu nejčastěji věnuješ?
Fotím najčastejšie cez víkendy, píšem večer 
pred spaním. 

Kdo je Zuzana Gašparovičová?
Narodila se na slovensku, ale žije a pracuje 
v Praze. Píše módní blog Red Poppy stories, 
který má díky jejímu jedinečnému stylu, 
krásným fotkám a zajímavým nápadům svě-
tovou úroveň. V módě má ráda minimalismus 
a oversized střihy, v interiéru má slabost pro 
plakáty, glóby a roztomile hravé doplňky. 

www.redpoppystories.com

Co na tvoje blogování říká tvá rodina? 
mamina blog zbožňuje, brácho si zo mňa 
väčšinou uťahuje a starký ho má ako hlavnú 
stránku po otvorení Exploreru.

Jaké blogy sleduješ ty sama? 
severské. A skôr lifestylové ako módne.

06|Rozhovor s blogerkou Red Poppy stories
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Jak díky Bella Rose 
bydlet jako Zuzka

01 Dřevěná bedýnka s kolečky Box

02 Fotorám Silver

03 Plakát The Carrot story

04 Koberec Lines grey 70×240

05 Dřevěná polička Cool Grey Dots

06 Pruhovaný polštářek Lemon Stripes

07 Kulatá stolička Jade green/nature

08 Keramický hrneček Fanny Brass Star

03

01

05

08

07

06

04

02

TIP

06|Bydlení módní blogerky Red Poppy stories

Potřebujete další inspiraci?
Podívejte se na celý výběr 

blogerky Zuzky u nás v e-shopu.

http://www.bellarose.cz/vyber/e-book/zuzka-red-poppy-stories/
http://www.bellarose.cz/dekorace/drevena-bedynka-s-kolecky-box/#utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=7cest
http://www.bellarose.cz/dekorace/fotoram-silver/#utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=7cest
http://www.bellarose.cz/dekorace/plakat-the-carrot-story/#utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=7cest
http://www.bellarose.cz/dekorace/koberec-lines-grey-70x240/#utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=7cest
http://www.bellarose.cz/dekorace/drevena-policka-cool-grey-dots/#utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=7cest
http://www.bellarose.cz/dekorace/pruhovany-polstarek-lemon-stripes/#utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=7cest
http://www.bellarose.cz/dekorace/kulata-stolicka-jade-green-nature/#utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=7cest
http://www.bellarose.cz/dekorace/keramicky-hrnecek-fanny-brass-star/#utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=7cest
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0707|Nordic 
styl s prvky 
orientu
lucerny a svícny, vodní dýmka nebo zdobe-
ná konvice na čaj. Výběr dekorací v sandři-
ně útulném bytě v centru města nezapře její 
arabský původ. Prvky orientu ale talentovaná 
blogerka a interiérová stylistka umí s citem 
zkombinovat se skandinávskou čistotou, fran-
couzskou elegancí a dalšími styly, které děla-
jí radost její kreativní duši. Z jejího interié-
ru dýchá ženskost a příjemná atmosféra, ke 
které přispívají i zdobené svícny, vystavené 
obrázky, secesní šperky a nadýchané polštář-
ky − tady zkrátka musí být radost bydlet. 

07|Nordic styl s prvky orientu Sandy’s Sunday
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Sandy’s 
Sunday 
Popiš nám trošku blíž tvoje bydlení. Před-
stavujeme si útulný byt v krásném secesním 
domě v centru Prahy...
Dům, ve kterém žiji, byl postaven okolo roku 
1890 v oblasti tzv. Nového města pražského. 
Jeho největší výhodou je umístění ve vnitroblo-
ku, a tudíž zde vládne božské ticho a klid i přes 
na transport bohaté okolí. Byty v domě mají tři 
metry vysoké stropy a nádherná kastlová dvou-
křídlá okna, která jsou nahoře doplněna o nad-
světlíky. V mém bytě dokonce zůstala okna pů-
vodní, tudíž dřevená a s mosaznými kličkami. 
Za plastová bych je neměnila ani kvůli lepší-
mu těsnění, i když v některých bytech domu 
již okna prošla rekonstrukcí. V obýváku kdysi 
dávno stála kamna, která dokázala vytopit celý 
byt, ale těch jsem se já již nedočkala. tvořila 
by rozhodně velmi důležitou designovou sou-
část mého bytu. 

Když si začala psát svůj blog, byl hod-
ně zaměřený romantickou cestou ve sty-
lu shabby chic. s novým designem blogu 
a fotkami tvého interiéru je ale vidět 
změna. Jak bys svůj současný styl cha-
rakterizovala a jak k téhle změně vlastně 
došlo?

Vlastně jsem asi nikdy nechtěla prezentovat 
pouze jeden styl... snažila jsem se čerpat 
z čehokoliv, co mě zrovna nabíjelo a bavilo. 
Na počátku to určitě byl romantický ven-
kovský styl, shabby chic a ze všeho nejvíce 
French − Nordic s prvky arabského orientu, 
který je mi přirozeně blízký. Přerod začal 
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vznikat se zvyšující se láskou k Nordic stylu, 
který je však v celé své kráse možná až příliš 
minimalistický, a proto opět kombinuji a vy-
tvářím si svůj vlastní svět designu, který mě 
prezentuje.

Co v rámci zařízení interiéru považuješ za svůj 
největší úspěch a co bys naopak udělala jinak?
Za největší úspěch považuji fakt, jak moc se 
mi byt podařilo změnit od chvíle, kdy jsem 
do něj vstoupila poprvé. Na zemi celého bytu 
ležel modrý starý koberec, v kuchyni nebyly 
úložné prostory, obývák působil tmavě a cel-
kově to tu nemělo žádnou atmosféru. Když 
jsem však byt viděla poprvé, věděla jsem, že 
jeho krása může ještě nesmírně vyniknout díky 
prostorným místnostem, prosluněné kuchyni 
i praktickému uspořádání místností. Nejvíce 
pyšná jsem na odstranění starého koberce 
a výběr šedé laminátové podlahy, která dala 
bytu zcela jiný ráz. Jinak bych dnes už nao-
pak volila výběr dekorací. Před pár lety jsem 
se opravdu hodně zamilovala do pastelových 
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barev, a to především světle růžové a světle 
modré. Dnes tíhnu mnohem více k čistě bílé, 
černé, šedé a zjišťuji, že mě začíná velmi ba-
vit i dřevo a kůže... prakticky nejznatelnější 
možný přechod od jemné ženské romantiky 
k elegantnímu pánskému stylu. Nejspíš po-
třebuji skončit někde uprostřed. 

Jaké věci ohledně vybavení bytu teď aktuál-
ně plánuješ?
Nejvíce bych potřebovala zapracovat na lož-
nici, kde je postel i skříň po původních ma-
jitelích. skříň je nepraktická a postel nepěk-
ná, nemám k těmto kusům nábytku žádný 
vztah, což je v mém případě nedílná součást 
toho, abych se doma cítila opravdu dobře. 
V hlavě se mi rodí černobílý základ s šedými 
textíliemi a zlatými akcenty. možná někam 
propašuju i tu růžovou.

Jaká je tvá cesta k útulnému bydlení?
Jednoznačně správná kombinace barev, do-
statek světla, čerstvé květiny a zelené rost-

liny, vůně čistoty, příjemné textílie a krásné 
dekorace, které potěší oko. také miluji zr-
cadla, krásné nádobí, rodinné poklady, knihy 
s pěkným přebalem a svíčky... těch prostě 
není nikdy dost.

07|Nordic styl s prvky orientu Sandy’s Sunday
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Na slovíčko  
s arabskou 
kráskou 
Co tě na blogování vlastně nejvíc baví?
Je to možnost sdílet, inspirovat jiné a být 
inspirována, dokumentovat svůj běžný život 
a kousky vzpomínek, zaznamenávat rozvoj 
v bydlení, ale i v celkovém vkusu. mám ráda 
světlé čisté fotografie a příjemné povídání, 
které člověka na chvíli zavane do jiného svě-
ta... a o to se právě snažím i na svém blogu. 
Nikdy jsem si nemyslela, že mě blogování za-

Kdo je Sandra El-Hmoudová?
Z její práce se těší klienti ateliéru ON, kde 
působí jako interiérová designérka a stylist-
ka. Do projektů vnáší svůj jedinečný styl, 
který kombinuje arabské prvky se severskou 
čistotou a francouzskou elegancí. A o své váš-
ni k designu, ale také třeba k vaření nebo ces-
tování, píše na svém blogu sandy’s sundays. 

www.sandyssundays.blogspot.cz

vane k vysněné práci a za stejně smýšlejícími 
báječnými lidmi. stalo se to tak nějak samo 
a já jsem za to nesmírně vděčná.

Kdy se blogu nejčastěji věnuješ?
Největší boom v blogování jsem zažívala asi 
první dva roky. to jsem měla vždycky nachys-
taných několik článků dopředu a nemohla 
se dočkat, až je dám online. Nyní spíš řeším 
opačný problém. Zážitků a krásných věcí je 
pořád všude spousta, ale ne vždy se mi daří 
je zachytit na foťák, a tak průběžně doku-
mentuji alespoň na instagram a to nejlepší 
se pak ve volném čase snažím prezentovat 
právě na blogu. Nejčastěji k bloggeru use-
dám o víkendech.

Co na tvoje blogování říká tvá rodina?
má největší fanynka a věrná čtenářka v ro-
dině je teta Hanička, která se vždycky ráda 
kochá novými články. Jinak jsou mou oporou 
jednoznačně především přátelé a také lidé 
z pracovní sféry. Nejvíce mě těší fakt, že 

07|Rozhovor s blogerkou Sandy’s Sunday

jsem svým vlastním blogem inspirovala ně-
kolik lidí ve svém okolí, aby se do blogování 
pustili také. A všechny to chytlo!

Jaké blogy sleduješ ty sama?
Nejraději mám skandinávské blogy o bydlení 
a světové i české blogy o jídle. Nesmírně ráda 
se kochám na zahraničních stránkách, ale za 
poslední roky se úroveň českých blogů zvedla 
natolik, že už člověk nemusí za krásou brouz-
dat příliš daleko.

http://www.sandyssundays.blogspot.cz


zobrazit výběr
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Jak díky Bella Rose 
bydlet jako sandra
01 Svícen Glass black

02 Fotorámeček Silver

03 Dřevěný stolek Camus

04 Polštář s volánky White

05 Skleněný svícen Striped with chalk finish

06 Plechové dózy Abelone dark grey − set 3 ks

07 Hřejivá deka Purple 130×170

05

07

02 04

0301

TIP

06
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Potřebujete další inspiraci?
Podívejte se na celý výběr 

blogerky sandry u nás v e-shopu.

http://www.bellarose.cz/vyber/e-book/sandra-sandy-s-sunday/
http://www.bellarose.cz/dekorace/svicen-glass-black/#utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=7cest
http://www.bellarose.cz/dekorace/fotoramecek-silver/#utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=7cest
http://www.bellarose.cz/dekorace/dreveny-stolek-camus/#utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=7cest
http://www.bellarose.cz/dekorace/polstar-s-volanky-white/#utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=7cest
http://www.bellarose.cz/dekorace/skleneny-svicen-striped-with-chalk-finish/#utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=7cest
http://www.bellarose.cz/dekorace/plechove-dozy-abelone-dark-grey-set-3-ks/#utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=7cest
http://www.bellarose.cz/dekorace/hrejiva-deka-purple-130x170/
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Napsat e-book není snadná věc. Od prvního nápadu k hotové publikaci uběh-
lo několik dlouhých měsíců a náročných příprav. Ale stály za to! Vznikly 
krásné stránky plné inspirace, které nejsou dílem zahraničních autorů, ale 
jsou naše.

Velké poděkování patří skvělým blogerkám, jejichž nápady a tipy dodávají 
bydlení krásnou atmosféru. Děkujeme, že ji vytváříte spolu s námi.

s láskou
Váš tým Bella Rose

ZáVĚR
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http://www.bellarose.cz/vyber/e-book/
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