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ÚVOD

Niekoľko slov na úvod...

Detské izbičky predstavujú malé kráľovstvo, ktoré

treba neustále ladiť a zútulňovat. Zariadiť krásnu

miestnosť, kde sa deti budú s radosťou hrať

aj spokojne zaspávať, ale nie je jednoduché.

Ako zohľadniť všetky potreby? Ako šikovne vyriešiť

ukladanie? Ako docieliť, aby bola izbička hravá

a zároveň nie chaotická? Na všetky tieto otázky

nájdete odpoveď v našom e-booku.

Inšpiráciu sme hľadali u škandinávskych dizajnérov,

navštívili sme izbičky, v ktorých bývajú deti známych

českých blogeriek, a pripravili sme pre vás tipy,

kam vyraziť za dizajnom pre deti.

S celým tímom Bella Rose vám prajeme,

nech vás  nasledujúce stránky bavia a inšpirujú ♥

S láskou

Martina Svadbíková
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1. KRÁSNA
A PRAKTICKÁ

IZBIČKA
10 TIPOV,

AKO NA TO

Deti by svoju izbičku najradšej premenili

na bláznivú herňu kombinovanú s malou

telocvičňou. Rodičom zas záleží na estetike

a na praktickom ukladaní vecí.

V spolupráci s dizajnérmi a blogermi sme

pre vás pripravili 10 dostupných tipov, ako

zariadiť krásnu a praktickú izbičku, ktorá

vyhovuje deťom aj rodičom.
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Krásna a praktická izbička: 10 t ipov, ako na to

Tip číslo 1

Lepte a smejte sa!
Čo majú spoločné pohľadnice, plagáty

a obrázky vašich detí? Vedia vyčariť úsmev a dajú

sa jednoducho prilepiť na stenu pomocou washi pásky.

Tento lepiaci zázrak vyrobený z ryžového papiera má japonský

pôvod a zaujímavú históriu – dekoračné pásky rôznych farieb

a vzorov v roku 2006 predstavila firma Kamoi, ktorá svoj úspech

odštartovala výrobou mucholapiek.

Do lepenia zapojte aj deti –  skúste

s nimi vytvoriť napríklad domček na stenu

alebo skákajúceho panáka na podlahe.

Lepiť a smiať sa budete spoločne!

Potrebujete ďalšiu inšpiráciu?

Prečítajte si viac na našom blogu!

https://www.bellarose.sk/kategorie/pre-deti-obrazky-a-plakaty/?utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=2019-04+kids+room
https://www.bellarose.sk/kategorie/dekoracie-a-ozdoby-japonske-washi-pasky/#?utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=2019-04+kids+room
https://atmosfera.bellarose.sk/?utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=2019-04+kids+room


6

Krásna a praktická izbička: 10 t ipov, ako na to

Tip číslo 2

Ukladajte!
Deti majú obrovské množstvo pokladov.

Od veľkých plyšákov  po najmenšie figúrky a postavičky, 

ktorých množstvo záhadným spôsobom neustále rastie.

Pripočítať musíme tiež rôzne stavebnice, hry, skladačky, 

autíčka, bábiky ... a veľa ďalších hračiek. Kam s nimi?

Do krabíc a do vriec. Aj keď sa to niekedy nezdá, deti

milujú poriadok, a keď budú vedieť, že každá vec má

svoje miesto, naučia sa ju tam každý večer ukladať.

Tip číslo 3

Čo je na stene, to sa počíta!
Háčiky a závesné poličky  sú v izbičke nevyhnutné. Získate tým priestor na odkladanie

zvrškov aj na vystavenie obľúbených dekorácií. U detí určite zvíťazia motívy zvieratiek, obláčikov

alebo napríklad dúhy.

Ilustrované domčeky od značky Bloomingville
fungujú ako polička a dekorácia zároveň.

https://www.bellarose.sk/kategorie/bytove-doplnky-ulozne-priestory-krabice-kosiky-a-boxy/?utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=2019-04+kids+room
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Krásna a praktická izbička: 10 t ipov, ako na to

Tip číslo 4

Nekopírujte, inšpirujte sa!
Pinterest, Instagram, blogy, časopisy. Všade je plno krásnych 

fotiek a vy túžite zariadiť izbičku presne tak, ako to na nich

vidíte. Nenechajte sa ale zmiasť. Každá rodina má iné potreby

aj pocity a práve vďaka nim je izbička vašich detí tá najlepšia

na svete. A navyše - tie najväčšie kúzla robia malé detaily.

Často si stačí len zaobstarať roztomilý vankúšik, nalepiť

štýlový plagát alebo zavesiť vtipnú  papierovú dekoráciu

a izbička sa razom premení na „pinterestovú nádheru“, ktorú

toľko obdivujete…

Tip Bella Rose

Preskúmajte naše

dekorácie do izbičky.

https://www.bellarose.sk/kategorie/pre-deti-dekoracie-do-detskej-izbicky/?utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=2019-04+kids+room


8

Krásna a praktická izbička: 10 t ipov, ako na to

Tip číslo 5

Stavte na kolieska
Deti oblé tvary milujú a kolieska zo všetkého najviac. Kde začať?

Kúpte praktický pojazdný box, ktorý funguje s kolieskami alebo bez. 

Stávkou na istotu sú drevené autíčka. Bavia chlapcov aj dievčatá.

Alebo sa inšpirujte blogerkou Markétou Vester a nalepte kolieska

na stenu - zaujímavá dekorácie nahradí drahú tapetu.

“Stenu v izbe pre bábätko som pôvodne chcela natrieť sivou

farbou. Nakoniec som sa ale rozhodla pre rýchlejší variant - kúpila

som čierne lepiace kolieska a tými som potom stenu vyzdobila,” 

hovorí Markéta.

https://www.bellarose.sk/dekorace/sada-drevenych-auticok-a-lodicky-no-rush/?utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=2019-04+kids+room
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Krásna a praktická izbička: 10 t ipov, ako na to

Tip číslo 6

Pracujte s farbami
Vyberte si neutrálny základ v bielej, šedej

alebo krémovej farbe, ku ktorému pridávajte

dva až tri obľúbené tóny. Základ určí farbu  

stien, výraznejšie tóny potom opakujte na

dekoráciách obliečkach a textilných doplnkoch.

Presne tak pracujú s farbami severania

a funguje im to skvele! Vôbec sa pritom

nemusíte báť, že izbička bude pôsobiť príliš

stroho. Detské hračky a obrázky miestnosť

dostatočne rozžiaria.

Tip číslo 7

Vyrábajte!
Pustiť sa môžete do náročnejších

projektov typu tee-pee, skúsiť ale môžete

aj úplne jednoduché veci, ktoré majú veľký

efekt. Pri DIY navyše zrecyklujeme veci,

ktoré by inak skončili v koši. Typickým

príkladom sú obaly od kúpených vecí. Ako

ich využiť? Kartónovú krabičku jednoducho

obaľte plstenou látkou, do ktorej vystrihnete

ušká a vyšijete očká, noštek a papuľku.

Obal na ceruzky s motívom roztomilého

zvieratka je na svete.

Tip Bella Rose

Pre inšpiráciu na DIY projekty

sledujte náš blog a Pinterest.

Vešiak ako závesný kolotoč.
Šikovný nápad od Markéty Vester

https://atmosfera.bellarose.sk/?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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Krásna a praktická izbička: 10 t ipov, ako na to

Tip číslo 8

Počúvajte svoje deti
Každé dieťa je iné. Niektoré potrebuje veľa pohybu a v izbičke

tak ocení závesný rebrík a žinenky. Iné zase túži po tichom

bunkríku, kde sa môže schovať a snívať. Malé parádnice

budú skákať radosťou z kozmetického mini kútiku,

milovníkom autíčok zase urobí radosť obria autodráha.

Izbička nie je nafukovacia, preto je dobré zvoliť jednu

hlavnú oblasť, na ktorú sa budete sústrediť najviac.

O tom,  ktorá to bude, rozhodnú práve vaše deti.

Hlavnými dizajnérmi svojich izbičky

sú totiž práve ony.

Tip - detský stan Sleeping Animals

https://www.bellarose.sk/dekorace/detsky-stan-sleeping-animals/?utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=2019-04+kids+room
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Krásna a praktická izbička: 10 t ipov, ako na to

Tip číslo 9

Nemíňajte, investujte!
U nás stále panuje mýtus, že za detské veci sa neoplatí príliš míňať. Deti predsa

rastú, rýchlosťou svetla menia svoje záujmy a navyše všetko zničia. Pravda je ale

taká, že neustále míňanie za lacné drobnosti vás vo výsledku vyjde drahšie, než

investície do kvalitných vecí, ktorých nadčasový dizajn len tak neomrzí. Kvalitne

navrhnuté hračky, doplnky a dekorácie z dreva, bavlny a ďalších prírodných materiálov

sa môžu dediť po celé generácie. Lepšie je teda šetriť na kvalitu, než zbytočne

míňať za kvantitu.

Tip číslo 10

Choďte von!
Najlepšia interiérová inšpirácia číha vonku!  V prírode sa totiž najlepšie čerpajú nové nápady.

Možností je hneď niekoľko. Nazbierajte s deťmi lístie, gaštany alebo šišky a vytvorte z nich parádne

DIY dekorácie. Či už to budú zvieratká, plagát z otlačených lístkov alebo napríklad trblietkami

ozdobená šiška. V lese natrhajte papradie, na lúke kvety a dajte ich doma do vázy. Izbička ozdobená

prírodou bude hneď živšia a krajšia.

Tip Bella Rose

Lúčne kvety naaranžujte do keramických

kalíškov od Bloomingville

https://www.bellarose.sk/kategorie/pre-deti-detsky-riad/?utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=2019-04+kids+room
https://www.bellarose.sk/kategorie/pre-deti-detsky-riad/?utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=2019-04+kids+room
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Ich mamičky majú talent a cit pre krásne veci. A podľa

toho vyzerajú aj ich izbičky. S potešením sme nahliadli

do miestností, v ktorých bývajú deti známych českých

blogeriek. Snáď pre vás budú tieto nádherné fotky

nekonečnou inšpiráciou a nazbierané rozhovory zase

zdrojom veľmi zaujímavých informácií a praktických rád,

ktoré pri zariaďovaní izbičiek iste využijete.

2. AKO BÝVAJÚ
DETI ZNÁMYCH

ČESKÝCH
BLOGERIEK
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Ako bývajú deti známych českých blogeriek?

Jemné izbičky dvoch okatých dievčatiek
Amélia a Madlenka.  Dve sestričky, ktoré bývajú s mamičkou, oteckom a psíkom v milom

domčeku kúsok za Prahou. Ich izbičky sú zariadené v jemnom škandinávskom štýle, ktorý

zahŕňa púdrové odtiene, štýlové dekorácie a DIY doplnky. Mamička Martina z blogu My One Way

zároveň nezabudla ani na praktické úložné priestory a vhodnú pracovnú plochu pri písaní

domácich úloh. Nasledujúce riadky vám prezradia, kde Martina pri zariaďovaní izbičiek berie

inšpiráciu, aj to, ako rebelsky bývala ako malá.

Ako vyzerala tvoja izbička, keď si bola

malá a čo myslíš, že by na ňu dnes

povedali tvoje dcérky?

Vlastne som svoju izbičku v tom pravom slova

zmysle ako dieťa nemala. V našom byte som mala

rada starý sekretár, v ktorého spodnej časti mi

mamka nechala miesto na izbičku pre bábiky. Mrzí

ma, že sa nezachoval ten mini nábytok pre moje

dcérky. Ale keď sme sa v mojich dvanástich rokoch

presťahovali z pražského bytu do malého domčeka, mali sme s bratom jednu 

veľkú spoločnú izbu. Moja mamka má rada zmeny, a tak spomínam skôr na

to, že dokázala izbičku kompletne prestavať, než som sa vrátila poobede

domov z vyučovania.
Čiernobiela kombinácia v izbičke malej slečny

Kto je Martina?

Blogerka s poetickou

dušou a kreatívnymi nápadmi.

Má veľký cit pre jemné

štylistické kombinácie, ktoré

vie tiež výborne nafotiť.

www.my0neway.blogspot.cz

http://my0neway.blogspot.com/?utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=2019-04+kids+room
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Ako bývajú deti známych českých blogeriek?

Mojím dcéram by sa asi najviac pozdával, rovnako ako mňa

nádherný výhľad z okna na starý Bráník a asi by im prišla ako

najväčšia atrakcia kedysi toľko obľúbená poschodová posteľ. Tiež by

milovali retro kreslá na otočnej nohe, na ktorých sme sa ako malí

veľa vyblbli. Keď som si v suteréne domčeka ako šestnásťročná

vybudovala z jednej izbe svoje malé kráľovstvo, jedno z kresiel som

si tam musela vybojovať. Tam by sa dievčatá asi nestačili diviť.

Milovala som výtvarnú a maľovala si priamo na steny. Moju

posteľ preto napríklad strážil Budha v „životnej“ veľkosti.

Kde pri zariaďovaní detských miestností najčastejšie

hľadáš inšpiráciu?

Tak zo začiatku to určite boli zahraničné blogy, až potom som objavila Pinterest, ktorý pre mňa ako najväčšia inšpirácia

vedie dodnes. Nájde sa tam aj nezmerné množstvo DIY projektov, ktoré pri skrášľovaní detských kráľovstiev dokážem veľmi

oceniť. Dcérky rastú, a tak si už môžu nejaké z nápadov skúšať aj samy.

Čo v rámci zariadení izbičiek považuješ za najväčší úspech a čo by si naopak urobila inak?

Vzhľadom k tomu, že obe izbičky sú naozaj mini, mám radosť z toho, že sme dokázali využiť každý centimeter a zmestilo sa

tam všetko, čo dievčatá potrebujú. Vďaka kombinácii nábytku kupovaného a toho od stolárov na mieru máme aj tak dostatok

úložných priestorov. Niekedy ma mrzí, že boli už od malička takto rozdelené, každá vo svojom kráľovstve. Pri posledných

zmenách v Madlenkinej izbičke sme ale zaobstarali rozkladaciu posteľ a ony si tak spoločné bývanie užívajú, keď im to práve

napadne. Tak mám aspoň pocit, že úplne neprišli o tie čarovné dievčenské večery plné spoločného šuškania a chechotu, kým

spolu nezaspia.
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Ako bývajú deti známych českých blogeriek?

Izbičky vašich dievčatiek pôsobia jemne a príjemne.

Aký je tvoj tajný tip na vytvorenie izbičky snov?

Ja som si vyskúšala už niekoľko verzií. Som veľmi nerozhodný človek

a páči sa mi toho viac, než by som si sama priala. Do dievčenskej

izbičky ma spočiatku zvádzali aj výrazné farby, ale som rada, že som

sa nakoniec dopracovala k jemným farebným odtieňom a prevahe

bielej. Detské hračky a doplnky do celého priestoru naozaj dodajú

výrazných prvkov až až, zvlášť keď ide o taký malý priestor ako

v našom prípade. Tiež som postupne zminimalizovala počet

otvorených priestorov/políc,  na ktorých si také veci rady vystavujú,

a spleť všelijakých pokladov

a hračiek tak máme schovanú

aj pred prachom za dvierkami

a v zásuvkách.

Všimla som si, že kedykoľvek dievčatám všetko

pomôžem premiestniť späť do úkrytov a obnažiť tak

tie najdôležitejšie plochy - dosku písacieho stola, posteľ

a podlahu, zvádza ich to znovu k ďalším činnostiam, hrám

a užívaniu si svojich izbičiek. Len ich naučiť, aby to tak

upratali po hre samy, je trochu nadľudský výkon. A ako

je z fotografií zrejmé, obe majú k dispozícii úplne ten

istý priestor – iba zrkadlovo obrátený. A pritom má každá

svoje kráľovstvo iné. Snažila som sa prispôsobiť ich

osobnostiam a záujmom. V niektorých prípadoch

aj výslovnému prianiu - napríklad u Amálky sa čo najviac

vyhnúť typickej ružovej farbe. Nahradila som ju inou

pastelovou - mintovou v kombinácii s bielou a šedou.

Ružovej je tam naozaj len trochu, a predsa izba pôsobí

ako dievčenská.
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Ako bývajú deti známych českých blogeriek?

Madlenka si zase veľmi priala baldachýn a k písaciemu stolu

stoličku vo svoje obľúbené farbe - čiernej. Tej kombinácie som sa

najprv bála a nakoniec to vyšlo. Záleží aj na malých detailoch.

U Madlenky izbičku snov dotvárajú všadeprítomné koníky, pre ktoré

má od malička slabosť, u Amálky o jej záujmoch zas vypovedá

napríklad zrkadlo a vystavené obľúbené kúsky zo šatníka. Teraz je

to napríklad slamák a „kožená“ bunda, pretože si veľmi rada

nacvičuje rôzne scénky z rozprávok, filmov, ale teraz

aj videoklipov - nakoniec aj ju začína pohlcovať svet hudby

a hudobných idolov. Cítia sa najlepšie, keď sú obklopené vecami, 

ktoré majú zrovna rady, a preto si myslím, že nás tých zmien

čaká ešte neúrekom.

Ktoré detské značky na Bella Rose ťa bavia najviac?

Pre deti ma naozaj baví Bloomingville v pastelových farbách.

Cez úžasne sladké detské riady až po úložné poličky, boxy a iné

roztomilé doplnky. Získali si ma aj vtipné svetielka od A Little

Lovely Company -  pre väčšiu najmä Lightbox. A teraz teda

u mňa vedú plechové lampičky Sweetlights. Mám rada originalitu

a poctivé materiály.

https://www.bellarose.sk/vyrobca/a-little-lovely-company/?utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=2019-04+kids+room
https://www.bellarose.sk/vyrobca/a-little-lovely-company/?utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=2019-04+kids+room
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Ako bývajú deti známych českých blogeriek?

Inšpirácia z izbiček
Madlenky a Amálky

https://www.bellarose.sk/kategorie/pre-deti/?utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=2019-04+kids+room
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Ako bývajú deti známych českých blogeriek?

Severská izbička pre tri deti
Dospievajúca Anetka vyrastá po boku dvoch mladších bračekov. Všetci traja súrodenci bývajú

v krásne zariadenom dome, čo má svoj dôvod – ich mamičkou je majiteľka e-shopu Bella Rose 

Martina Svadbíková, ktorá má k severskému dizajnu naozaj blízko. S ohľadom na tunajší štýl

a roztomilé detaily svojim deťom vytvorila izbové kráľovstvo, ktoré je krásne aj tým, že sa stále

premieňa…

Zariaďovať izbičky pre tri deti, to už

je výzva. Ako si sa s ňou vysporiadala?

Musím povedať, že to bola skutočne výzva,

pretože sme sa sťahovali do nového domu v čase,

keď som mala mesiac pred pôrodom a nebolo ľahké

všetko hneď zariadiť podľa mojich predstáv. Takže

sa zariaďovalo postupne, napríklad zariadiť

Radovankovu izbičku nám trvalo skoro rok.

Najskôr mal len postieľku a prebaľovací pult a ako 

rástol, postupne som izbičku zveľaďovala viac.

Staršie dve deti sa delia o jednu veľkú izbu

a najmladší Radovanko má menšiu izbičku pre seba.

To sa asi tiež zase za čas zmení. 
Martina má slabosť na dizajnové ikony,
ku ktorým patrí aj slon od značky Vitra

Kto je Martina?

Z jej lásky k severskému

dizajnu sa zrodil samotný

obchod Bella Rose,

do ktorého vyberá

škandinávske poklady

od tých najlepších značiek.

Sledovať ju môžete

na jej Instagrame

https://www.bellarose.sk/?utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=2019-04+kids+room
https://www.instagram.com/martina_bellarose
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Ako bývajú deti známych českých blogeriek?

Ako Anetka „zvláda“ zdieľané bývanie s o tri roky mladším bratom? 

Niekedy už síce protestuje, že chce byť sama, ale keď ich potom vidím, ako sa večer

s bratom rozprávajú, smejú sa alebo sa spoločne chystajú do školy, príde mi to stále

ako dobrá voľba. Stále sú dobrí kumpáni. Najmladší Radovanko bude mať ešte len

tri roky, takže má stále ešte iný režim, a je tak fajn, že spí vo svojom kráľovstve.

Zariaďovať izbičku starším dvom bolo celkom

ľahké - obaja už preferujú jednoduchší nábytok a „dospelácky“

štýl. V novom dome si zabrali najväčšiu izba s terasou a vírivkou,

takže bolo dosť miesta pre oboch. Anetka má svoju dievčenskú

polovicu a Davča zase svoju. Izba zjednocuje čiernobiely nábytok,

rovnaké závesy a rovnaké lampy lampy Norm 69. U Anetky som

pridala doplnky v šedej a neónovo ružovej, u Davidka zase

kombináciu tmavo a svetlo modrej – napríklad na kožušine, na

vankúšikoch alebo na lampičke na stole. Izba tak v celkovom

pohľade vyzerá jednotne, ale pri každej polovici je na prvý pohľad

jasné, komu patrí.

Keď povyrastie, chceme dať chlapcov spoločne a najstaršej Anetke už naopak

dopriať súkromie. Takže izbičky pre tri deti - to je skrátka neustály proces a vývoj,

ale zase sa vďaka tomu nikdy nenudím.

https://www.bellarose.sk/dekorace/zavesna-lampa-white-norm-69-s/?utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=2019-04+kids+room
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Ako bývajú deti známych českých blogeriek?

V „puberťáckej“ izbe sa mi oplatilo na udržanie poriadku zaobstarať rôzne

úložné boxy a koše, kam deti pri rýchlom upratovaní nastrkajú všetok

bordelček, ktorý im dám raz za čas za úlohu roztriediť (väčšinou výmenou

za heslo na iPad). Taktiež deti často využívajú washi pásky na rôzne plagáty,

odkazy alebo zdobenie zošitov. V Radovankovej izbičke som sa mohla naopak 

vyšantiť v „baby“ štýle so všetkým. Už pred pôrodom som mala jasno v tapete

od ferm LIVING a k nej som v rovnakom tóne zaobstarala aj obliečky.

Prebaľovací pult sme urobili jednoducho z komody IKEA Malm, ku ktorej mi

manžel nechal vyrobiť prídavný pult. Keď Radovanko odrastie, využijeme

komodu ďalej na oblečenie aj bez pultu.

Najdôležitejšou časťou izbičky je už dlho naše indiánske teepee od Bloomingville.

 Zavesila som naň vianočnú svetelnú reťaz, dovnútra dala deky a plno vankúšikov

a vznikol obľúbený domček, kde každý deň čítame rozprávky. Práve na knižky

a ďalšie dôležité poklady som zavesila na stenu poličku String, ktorá je svojou veľkosťou

tak akurát. Na nej každý večer svietia zajačiky a obláčik od EEF lillemor, bez ktorých si

už nevieme predstaviť večerný uspávací rituál.

https://www.bellarose.sk/kategorie/bytove-doplnky-ulozne-priestory-boxy-a-krabice/?utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=2019-04+kids+room
https://www.bellarose.sk/dekorace/papierova-tapeta-harlequin-mint/?utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=2019-04+kids+room
https://www.bellarose.sk/dekorace/papierova-tapeta-harlequin-mint/?utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=2019-04+kids+room
https://www.bellarose.sk/kategorie/bytovy-textil-a-koberceky-povleceni/?utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=2019-04+kids+room
https://www.bellarose.sk/vyrobca/string/?utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=2019-04+kids+room
https://www.bellarose.sk/vyrobca/string/?utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=2019-04+kids+room
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Ako bývajú deti známych českých blogeriek?

Do izbičky malého Radovanka si si „prepašovala“ niekoľko dizajnových ikon, napríklad slona

manželov Eamesových od značky Vitra. Je to skôr potešenie pre maminkino oko alebo ikony bavia aj deti? 

Musím sa priznať, že som samozrejme po týchto ikonách túžila hlavne ja. Na Vitra mám slabosť už dlho, máme od nich

doma viac kúskov. Avšak slon bol hneď od malička obľúbený Radovankov kamarát - liezol po ňom od prvých krôčikov.

Čo sa týka mini stoličiek od Pantone alebo lampy Norm69, ktorú má v izbičke rovnakú ako staršie deti, tam si myslím,

že to skutočne nevníma, ale čo na tom - detská izbička by mala predsa robiť radosť aj mamičke, nie?

Stále si hovorím, že deti rastú tak rýchlo, že si treba užívať aj to všetko okolo - všetky tie rozkošné oblečky, hračky

a malé radosti... tak rýchlo to utečie! Navyše práve slon Vitra môže byť práve tým kúskom, ktorý pretrvá, a raz ho môže

dať do izbičky napríklad svojmu synčekovi a stále to bude cool kúsok - to ma na dizajnových ikonách baví najviac. 

Izbičky vašich detí sú nádherne hravé a útulné. Aký je tvoj tajný tip na vytvorenie izbičky snov?

Určite sa pozerať na izbičku očami detí - predstaviť si, ako vnímajú všetko okolo - svietiaci obláčik, keď zaspávajú

v postieľke. Veľký stan, kde si urobia bunker a nikto ich nenájde. Koberec, na ktorom je parádna dráha pre autíčka

alebo vankúšik, na ktorom je kamarát medvedík, ktorý ho ochráni pred bubákmi. A pre tie väčšie zase to

praktické – veľký kôš, kam sa rýchlo schová všetok neporiadok pred mamkou, hebučké voňavé obliečky, do ktorých 

sa zaboria, keď sa vrátia z tábora a vedia, že sú zase doma, krabička na tajné poklady...
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Ako bývajú deti známych českých blogeriek?

Všetky tieto veci sa snažím vnímať a hľadám cesty, ako ich spojiť s tým,

čo mám rada zase ja. Nie vždy sa naše predstavy stretnú. Napríklad som

deťom dala na zem do izbičky koberec, ktorý bol krásny, ale stále sa po

zemi posúval. Tak raz deti prišli s tým, že ich ten koberec už štve a musel

ísť preč, nehľadiac na to, ako krásny bol. Alebo som dala Radovankovi na

stenu krásne nálepky, ktoré mi dvakrát po sebe strhal, že sa mu tam nepáčia.

Tak by to podľa mňa ale malo byť - rešpektovať aj praktickosť, potreby

a názory detí. Nielen estetickú stránku za každú cenu. Najlepšie ale je, keď

sa to podarí skĺbiť dohromady!

Ktoré detské značky na Bella Rose ťa bavia najviac? 

Ja rada kombinujem detské značky práve s tými klasickými - ako

je napríklad House Doctor, z detských značiek milujem ferm LIVING

a Bloomingville Mini pre ich prekrásnej motívy zvieratiek a pre tú dokonalú

vyváženosť medzi hravosťou a jednoduchosťou. Detská izbička nemusí byť

preplácaná všetkými farbami, aby pôsobila útulne a rozvíjala detskú fantáziu.

A tieto dve značky sú pre mňa v tomto smere najväčšou inšpiráciou.

Tiež som úplne prepadla lampičkám od EEF Lillemor a Mr. Maria.

Kiež by som také mohla mať ako malá!

https://www.bellarose.sk/vyrobca/house-doctor/?utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=2019-04+kids+room
https://www.bellarose.sk/vyrobca/ferm-living/?utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=2019-04+kids+room
https://www.bellarose.sk/vyrobca/mr-maria/?utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=2019-04+kids+room
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Ako bývajú deti známych českých blogeriek?

Inšpirácia z izbičiek
dvoch nezbedníkov a mladej slečny

https://www.bellarose.sk/kategorie/pre-deti/?utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=2019-04+kids+room
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Ako bývajú deti známych českých blogeriek?

Dánske izbičky českých detí
Drevené hračky, bavlnené doplnky, neutrálne tóny a veľa lampičiek a koberčekov. Tak vyzerá

typická dánska izbička. Prezrieť si ju môžete na fotkách od Markéty Vester - českej

blogerky, ktorá žije v Dánsku s manželom a dvoma deťmi. Pri zariaďovaní izbičiek sa riadi 

vlastnou intuíciou a tým, čo jej deti potrebujú. Markétin prístup tak predstavuje určitú filozofiu, 

ktorá kombinuje svedomité materstvo a škandinávsky koncept.

Na Instagrame po kúsku odkrývaš

dokonale krásne detaily z vášho

detského bývania. Čo je pre teba pri

zariaďovaní izbičiek najdôležitejšie?

To je veľmi jednoduché, vždy si predstavím sama

seba ako dieťa a položím si otázku: „Páčilo by

sa mi tu?“ Veľa počúvam svoj vlastný inštinkt

a snažím sa vžiť do úlohy malého dievčatka

alebo chlapca.

Snažím sa nenakupovať prvoplánovo, ale tak, aby sa to dalo

kombinovať s tým, čo už doma máme. Mám rada drevo, vlnu, kvalitnú

bavlnu a hračky s nápadom a snažím sa týmito vecami detskú izba zútulniť.Markéta miluje prírodné materiály, ku ktorým
okrem iných patrí aj drevo a vlna.

Kto je Markéta?

Kráľovná sociálnych sietí,

ktorá vie dánskej čistote

a minimalizmu dodať vrelý

český cit. Markétu môžete

sledovať na jej Instagrame

mitliversmukt

https://www.instagram.com/mitliversmukt/
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Ako bývajú deti známych českých blogeriek?

Tým najdôležitejším sú ale potreby mojich detí. Ťažko budem vybavovať izbičku

pre svoju štvorročnú dcéru veľkým zrkadlom a kreslom, keď viem, že jej najväčšiu

radosť urobí hrací domček a postieľka pre bábiky. Nie je potrebná kvantita, ale kvalita.

A tým sa riadim pri zariaďovaní nielen detských izbičiek.

Vaša päťročná Vilinka má od apríla malého bračeka Alberta. Ako

do budúcna plánujete zariadiť ich izbičku - budú mať jednu spoločnú

alebo je miesto na dve?

Od začiatku majú Victoria a Albert svoje vlastné izbičky,  a tak to aj do budúcnosti

zostane. Vilinka má rýdzo dievčenskú izbičku, ktorej dominuje, ako to už u dievčatiek

býva, ružová a púdrová farba. Zatiaľ je to naozaj viac detská hracia izbička než izba.

Albert má pravý opak. Jeho izbička je v troj-kombinácii bielej čiernej a šedej, ktorú čas

od času „oživím“ inou farbou. Je až neuveriteľné, koľko toho jeden farebný tón môže

vykúzliť. Najskôr to bola mintová, teraz som sa zamilovala do tmavo modrej. Na tejto

minimalistickej izbičke sa mi veľmi páči, že behom chvíľky môžeme vykúzliť úplne odlišný

a svieži look, aj keď základ zostáva rovnaký.

Mám to šťastie, že mám dcéru aj syna a obe izby sú úplne iné. Naplno si užívam

Albertovu minimalistickú izbičku a keď prídem k dcére, tak si potom vždy poviem

len: „Aaaach“. Páčia sa mi obe rovnako a každá inak.
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Ako bývajú deti známych českých blogeriek?

Vilinka má určite veľa malých kamarátok, ku ktorým chodí

na návštevu. V čom sú dánske izbičky špecifické a čím sa

dánske detské bývanie líši od toho, na čo sme zvyknutí u nás?

Dáni sa radi obklopujú striedmymi, jednoduchými a monotónnymi

farbami, ktoré sa ľahko a veľmi dobre kombinujú s ostatnými neutrálnymi 

tónmi. Väčšina izbičiek je zariadená v tomto duchu. Dáni nedbajú len na

estetickosť, ale aj na to, aby bolo v izbičke použitých čo najviac

prírodných materiálov. V každej detskej izbe sa to len tak hemží

drevenými hračkami, eko bavlnou a za ich kvalitné spracovanie sú

schopní minúť naozaj veľké čiastky.

Posteľ s vankúšikmi, veľa lampičiek, skriňa, boxy na hračky, koberček

a plagáty, tak vyzerá typická dánska izbička. Áno viem, skoro ako

každá druhá v Česku, ale myslím si, že čo do kvality, majú sa Česi ešte

čo učiť. Dánska izbička nie je výstavou či galériou, kde sa to na

policiach hemží nepreberným množstvom hračiek a dekorácií. Je to

originálny priestor, ktorý vyniká svojou ľahkosťou a nápaditosťou, kde

menej je niekedy viac.
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Ako bývajú deti známych českých blogeriek?

Fotky vašich detských miestností je radosť prezerať. Sú roztomilé

a zároveň čisto krásne. Aký je tvoj tajný tip na vytvorenie izbičky snov?

V prvom rade sa vžiť do úlohy dieťaťa. Opýtať sa ho, čo by v izbičke chcelo, aké

farby by sa mu páčili a čo by v nej nemalo chýbať. Pre každé dieťa je jeho vlastná izbička

stred vesmíru. A tiež sa snažiť prispôsobiť nároky a požiadavky veku dieťaťa. Vkusná

a krásna izbička sa dá totiž zariadiť aj bez peňaženky plnej peňazí. Veľakrát je to

o nápade a pár DIY. Či majú obe moje deti snovú izbičku neviem, ale keď sa spýtam

dcéry, či sa jej tá jej páči, tak odpovie, že áno, práve preto, že je jej. Dúfam, že raz sa

takej odpovede dočkám aj u svojho syna.

Ktoré detské značky na Bella Rose ťa bavia najviac?

Úplne som prepadla čaru lampičiek Sweetlights. Všetky sú tak originálne a nápadité.

Tú v tvare Batmana by som raz chcela zadovážiť aj svojmu synovi. Spomenúť musím tiež

koberček World od dánskej značky OYOY. Čoskoro bude už aj u nás a naozaj sa nemôžem

dočkať. Obdivujem ho už dlhšiu dobu a myslím, že skvele zapadne k synovi do izbičky.

A Little Lovely Company a ich veselá rada pre deti je u dcéry v izbičke nepostrádateľná.

Máme lampičky, batoh, svietiaci box a plánujeme toho ešte viac. Moja dcéra plánuje.

Detská rada od Bloomingville je u nás tiež veľký hit. Krásne, nežné, dievčenské, a to hlavne

vtedy, keď sa hráme s dcérou na kaviareň. Ich hrnčeky sú na to ako stvorené.

https://www.bellarose.sk/vyrobca/oyoy/?f1_153=dekorace-a-hracky-pro-deti/?utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=2019-04+kids+room
https://www.bellarose.sk/vyrobca/a-little-lovely-company/?utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=2019-04+kids+room
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Ako bývajú deti známych českých blogeriek?

Inšpirácia z izbiček
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
https://www.bellarose.sk/kategorie/pre-deti/?utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=2019-04+kids+room
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Ako bývajú deti známych českých blogeriek?

Malá a veľká. Spoločná izbička pre dvoch nezbedníkov
Nedostatok miesta je hlavný problém pri zariaďovaní detských izbičiek. Blogerka Vendula sa s priestorovou výzvou

vysporiadala skvele. Pre svojich dvoch synov zariadila praktickú a úhľadnú izbičku, v ktorej je dostatok úložných priestorov

aj miesto na pekné chlapčenské dekorácie. Atmosféru dokresľujú DIY projekty, ktorým dominuje pruhované tee-pee.

Pre svojich dvoch chlapcov si nedávno upravila 

existujúcu izbičku tak, aby sa tam obaja spokojne 

vošli. Čo bolo pri zariaďovaní spoločnej miestnosti 

najtvrdším orieškom?

Najvtvrdším orieškom pre mňa bolo skĺbenie súčasného

nábytku s tým, čo sme dokupovali mladšiemu synovi.

Pôvodná izbička bola zariadená pomerne farebne, a keď

sa potom k tomu pridali všetky hračky, bolo to u nás občas

ako v cirkuse. Nové veci som tak volila biele, aby som

celú izbu trochu odľahčila a zjednotila. Ďalším problémom

bolo celkové usporiadanie. Zmeniť izbu pre jedno dieťa na

izbu pre dve mi doteraz príde ako veľká výzva. Terajší

variant je tak už asi štvrtý a obávam sa, že nie posledný.

Mini plagáty izbičku okamžite rozžiaria

Kto je Vendula?

Doma má troch chlapov,

ktorí pre krásne veci

nemajú dostatočné

pochopenie. A práve

preto má blog. Vendulin

blog môžete sledovať tu.

http://newhomeofours.blogspot.com/
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Ako bývajú deti známych českých blogeriek?

Na ktoré detské dekorácie máš najväčšiu slabosť a čo

naopak najviac oceňuješ v rámci úložných priestorov?

Najradšej mám plagáty, pohľadnice a vankúšiky. Vždy mám pocit, že stačí

zmeniť len niektoré z nich alebo ich len o kúsok posunúť a izba potom vyzerá

úplne inak. Navyše tieto veci väčšinou ani moc nestoja, takže zmena nebýva až

tak finančne náročná. Čo sa týka úložných priestorov, najradšej mám rôzne

koše a krabice. A to hlavne z dôvodu praktickosti. Hračky, ktoré chlapci vyťahujú,

sa síce váľajú celý deň po izbe, ale večer sa dajú pomerne rýchlo a ľahko upratať.

A ani chlapci pri tom príliš neprotestujú, čo teda oceňujem najviac.

Akú úlohu vo vašej izbičke hrá DIY? Aké projekty

máš za sebou, a ktoré sú naopak v pláne?

DIY u nás hrá celkom veľkú úlohu. Bohužiaľ ale nie tak veľkú, ako by som si

priala. Nejde o to, že človek by nemal nápady, tých by bolo plno, ale nejako mi na

tie väčšie projekty nezostáva čas. A potom som samozrejme limitovaná aj veľkosťou 

izbičky. Najväčší projekt, ktorý tak mám za sebou, je ušitie tee-pee pre chlapcov.

Aj keď pri bližšom skúmaní by u krajčírok asi neobstálo, ja som naň veľmi hrdá.

Nikdy som sa totiž neučila šiť, a tak bola práca na tee-pee mojím druhým stretnutím

so šijacím strojom. Dlho som sa k tomu prehovárala (látku som mala doma dva roky

a pôvodne bola určená na niečo iné), skúmala rôzne predlohy, premyslela postupy...

ale nakoniec to po dvojdňovom „boji“ celkom aj dobre dopadlo.
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Ako bývajú deti známych českých blogeriek?

V pláne bol dlho aj skákací panák (robot) z washi pásky, ktorý sa konečne podaril,

a tak ostávajú ďalšie - drak na stenu, vešiaky, nejaké vankúše... Plánov je proste veľa,

len ten čas.

Izbička tvojich synov vyzerá skvele a vďaka šikovnému riešeniu

úložného priestoru tiež prakticky a usporiadane. Aký je tvoj tajný

tip na vytvorenie izbičky snov?

Tajný tip snáď ani nemám. Ja sama sa držím jednoduchosti a účelnosti. Mám rada

nordic štýl a od toho sa veľa odvíja. Vyberám striedme farby, drevo. Veci, ktoré nemusia

byť vidieť, sa snažím schovať, ale tak, aby ich mohli chlapci používať. A tiež sa snažím

riešiť aj s chlapcami, čo v izbičke robiť nové. Predsa len, je to hlavne ich izba.

Ktoré detské značky

na Bella Rose ťa bavia najviac?

Nemôžem odolať značke Tellkiddo.

Medvedie obliečky už majú na posteliach

obaja a nechýba u nás ani papierové vrece

na hračky. Ich veci presne spĺňajú moju

predstavu o jednoduchosti, čistote

a pritom hravosti, ktorá k detskej izbičke

patrí. Taktiež mám rada A Little Lovely Company

(ich plagáty a pohľadnice máme na všetkých stenách) a EEF Lillemor

a ich nočné lampičky.
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Ako bývajú deti známych českých blogeriek?

Inšpirácia z chlapčenskej
izbičky

https://www.bellarose.sk/kategorie/pre-deti/?utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=2019-04+kids+room
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Mladá dánska výtvarníčka má obrovský cit pre jemnú, ale zároveň

výraznú kresbu, ktorej nechýba vtipný nadhľad. Niet divu, že si jej

motívy pre značku Bloomingville obľúbili nielen deti, ale aj mnohí

dospelí. Po nežnej sérii plnej spiacich zvieratiek sa Nanna v novej

kolekcii pre Bloomingville Mini pohráva s témou cirkusu, ktorej

dominuje purpurová farba. Začítajte sa do autorkinho rozprávania,

v ktorom približuje svoju prácu, hovorí o svojich hrdinoch a hlavne

prezrádza, ako spolupráca s dánskou značkou vlastne začala.

3. ROZHOVOR
S NANNOU ASMUSSEN

ILUSTRÁTORKOU
ZNAČKY

BLOOMINGVILLE

Nanna Asmussen

Dánska ilustrátorka aktuálne pracuje na plný

úväzok ako dizajnérka Bloomingville. Na Instagrame  

zdieľa pozadie svojej práce a zároveň publikuje

voľnú tvorbu často označenú hashtag „animalart”.

https://www.bellarose.sk/vyrobca/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

Zásadná otázka na úvod - aká bola Vaša cesta do sveta ilustrácie?

Ako pri mnohých ďalších umelcov - začala som kresliť ako dieťa a od tej doby nikdy 

neprestala. Vyrástla som v dome, kde bolo jednoduché byť kreatívny. Stále

som mala na dosah zásoby pasteliek, látok a kúskov dreva. Bolo fajn po rušnom dni

v škole, kedy som bola v obklopení detí, prísť domov a v pokoji a tichu sa venovať 

svojmu kresleniu a vyrábaniu. Keď som bola staršia, išla som na Kolding School of

Design, kde som vyštudovala komunikačný dizajn a ilustráciu.

Kolekcia Bloomingville Mini priniesla na trh niečo úplne

nové - krásne, nežné a roztomilé ilustrácie, ktoré milujú

nielen deti, ale aj ich rodičia. Ako vlastne celá spolupráca

začala a dokázala ste si pred jej začatím predstaviť, že

projekt dosiahne taký úspech?

Všetko to začalo mojou stážou v roku 2014. Mala som obavy, že v Bloomingville

pre mňa v oblasti ilustrácie nebude dosť práce, tak som navrhla, že by som mohla

začať pracovať na malej kolekcii pre deti. Betina Stampe, zakladateľka Bloomingville,

bola od začiatku pre - tento nápad totiž nosila v hlave už dlho. Keď moja stáž skončila, na ilustráciách pre najmenších 

som pokračovala na voľnej nohe. Aká bola moja radosť, keď som videla, ako veľmi sa kolekcia po celom svete páči.

O rok neskôr, keď som dokončila magisterské štúdium, mi v Bloomingville ponúkli post ilustrátorky. Teraz pracujem 

na plný úväzok ako dizajnérka Mini kolekcie pre deti. Od začiatku som dúfala, že Bloomingville Mini bude mať úspech, 

ale nikdy by mi nenapadlo, že bude až tak veľký a ja vo firme získam prácu ilustrátorky. Som veľmi šťastná, že moje 

ilustrácie oslovujú toľko ľudí a dúfam, že prinášajú radosť do mnohých izbičiek po celom svete.
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Rozhovor s i lustrátorkou značky Bloomingvi l le

Hlavným motívom jesennej kolekcie je cirkus. Kde ste sa pre

tému inšpirovala a máte v novej kolekciu nejaký obľúbený kúsok?

Cirkus je obrovské čarovné miesto. Myslím, že každý z nás má naň aspoň jednu úžasnú

spomienku z detstva. Tému sme sa samozrejme snažili prispôsobiť podľa svojho.

Vďaka tomu v cirkuse vystupujú naše ikonické zvieratká zo škandinávskeho lesa.

Mojou obľúbenou vecou (aj keď je veľmi ťažké vybrať len jednu) je jedálenský set

z bambusových vlákien. Teším sa, že cirkusové ilustrácie prinesú do každodenného

stolovania extra porciu zábavy. Mnoho mojich priateľov má malé deti a tento set zložený

z tanierika, mištičiek, príboru a hrnčeka pre nich bude skvelým darčekom.

Pracujete so špecifickými odtieňmi farieb.

Ako si ich vyberáte?

Vždy začínam so škálou jemných pastelov a neskôr

pridávam výraznejšie farby. Myslím tiež na to, či ide

o kolekciu na jar/leto alebo jeseň/zima. Farby do letnej

kolekcie musia byť žiarivé a jasné, odtiene v jesennej

kolekcii zase trochu plnšie a matnejšie. Pri jesennej

kolekcii pre rok 2016 som veľmi pracovala s fialovými

tónmi. Myslím, že sa výborne hodia do útulnej jesennej

atmosféry.
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Rozhovor s i lustrátorkou značky Bloomingvi l le

Kto je vo svete ilustrácie vaším hrdinom?

Vo svete detského interiéru je to určite britská dizajnérka Donna Wilson. Jej pletená zvieratká sú v porovnaní s komerčným

detským dizajnom veľmi atypické. Nemajú veľké žiarivé oči a niektoré z nich pôsobia dokonca desivo, ale majú vlastný charakter

a myslím, že deti (a mnohí dospelí) ich majú naozaj radi. Vo svete detských knižiek som vždy milovala švédskeho ilustrátora

Svena Nordqvist. Môžete stráviť hodiny prehliadaním a objavovaním jeho malých mini svetov. Aj keď knižku čítate už tretíkrát,

zakaždým v nej objavíte niečo nové.

Na čom práve teraz pracujete a aké sú Vaše plány do budúcnosti?

Svet dizajnu sa točí veľmi rýchlo a práve teraz už pracujem na nadcházajúce kolekcii. Dokončila som ilustrácie,

farby a vzory a teraz sa ich snažím kombinovať v novej zábavnej Mini kolekcii. Do budúcnosti si nedokážem predstaviť,

že by som sa kolekcii Bloomingville Mini nevenovala. Keď ste do projektu zapojení od začiatku, získate k nemu špeciálny

vzťah. Zároveň je niekedy fajn tento svet opustiť a kresliť niečo úplne iné.
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Workshopy, výstavy i dizajnové prehliadky.

Nechajte sa zlákať naším prehľadom zaujímavých

akcií, ktoré sú dôkazom, že dizajn nie je len

záležitosťou pre dospelých.

4. KAM VYRAZIŤ
ZA DETSKÝM

DIZAJNOM
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Kam vyraziť za detským dizajnom

Tip číslo 1

MINI
detský predajný festival, prvý a jediný svojho druhu v Česku

festivalmini.cz

Tip číslo 2

PRODÍTĚ
predane-kontraktačný veľtrh potrieb pre dieťa

prodite.cz

Tip číslo 3

FOR KIDS
veľtrh pre deti

forkids.cz

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

Niekoľko viet na záver...

Detská izbička je veľká téma, ktorej sme neodolali ani my v Bella Rose. Fascinovaní

škandinávskym umením vytvoriť poetickú miestnosť, ktorá je jemná, hravá a zároveň usporiadaná,

sme sa rozhodli načrtnúť cestu, ako takéhoto cieľa dosiahnuť. Dúfame, že sa nám to podarilo a vy

ste získali inšpiráciu, ako pre vaše deti zariadiť izbičku, v ktorej im bude dobre.

S láskou
Váš tím Bella Rose


