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Celý svet obdivuje pôvab škandinávskeho bývania a kúzlo francúzskeho vi-
dieka. Aj my v Bella Rose. Zároveň ale vieme, že krásne vieme bývať aj my 
v Česku. Máme cit pre detail a schopnosť nádherne zútulniť interiér.

Dôkazom je sedem krásnych domov a bytov, v ktorých žijú talentované 
české blogerky. Každá má svoj jedinečný štýl, ktorý vám prostredníctvom 
nášho prvého e-booku chceme priblížiť.

S celým tímom Bella Rose vám pri čítaní nasledujúcich stránok prajeme 
veľa radosti a inšpirácie!

s láskou

Martina Svadbíková

Úvod
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01
01|Môj dom, 
môj squat
Jeden muž, jedna žena, jedno dieťa. K tomu 
tri izby rozložené v pražskom mezonetovom 
byte na ploche mierne cez 80 metrov štvor-
cových. Na prvý pohľad je jasné, že šesťroč-
ná Domi to v rámci celej dispozície vyhrala. 
Patrí jej najväčšia izba v byte, do ktorej sa 
vojde všetko, čo potrebuje. Rodičia okrem 
pracovných kútov obývajú všetko spoločne 
a podľa toho vyzerá aj samotné zariadenie 
bytu. V retro štýle podľa Iri, moderne podľa 
jej muža.

01|retro štýl Môj dom, môj squat
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v retro štýle 
podľa Iri 
Do bytu ste sa presťahovali pred troma rokmi 
a bol v podstate hotový. Ako sa dá plne zaria- 
dený byt prispôsobiť k obrazu svojmu?
Na jednu stranu bolo pohodlné, že sme ne-
museli hneď kupovať nové veci, na stranu 
druhú nám ale zariadenie úplne nevyhovo-
valo. Predchádzajúci majiteľ mal slabosť 
na červenú, sklo a kov. Ja mam naopak 
radšej svetlejšie farby, drevo a veľa do-
plnkov. Prvou veľkou zmenou bola výme-
na červenej sedačky za bielu a postupné 
drobné zmeny. Plagáty, doplnky a dekorá-
cie v hravom vintage štýle tak, ako to ve-
dia značky Ib Laursen, Madam Stoltz alebo 
Bloomingville.

Ty máš rada päťdesiate roky, Tvoj muž 
zase súčasné veci. Ako ste sa dohodli na 
celkovom štýle? 

No, nie je to úplne jednoduché. Obaja si svoje 
priania musíme vedieť obhájiť. Našťastie máme 
každý svoj pracovný kútik, ktorý je úplne podľa 
našich predstáv. A spoločná obývačka je takým 
kompromisom. Ja som presadila dizajnové do-
plnky, muž zase moderné čisté línie a technické 
záležitosti. Teraz naposledy sme sa ale zhodli. 
Výrazná oblúková lampa sa nám páčila obom. 

Čo v rámci zariadenia bytu považuješ  za svoj 
najväčší úspech a čo by si naopak urobila inak?
Určite som spokojná s pracovným kútikom, 
ktorý som vtesnala do našej mini spálne. 
Mám radosť z premenenej obývačky, ktorá 
bola predtým veľmi tmavá a teraz sa mi zdá, 
že vďaka prevahe bielej farby a ilustrovaným 
doplnkom krásne žiari. A pred pár rokmi by 

01|retro štýl Môj dom, môj squat
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som si nemyslela, že to poviem, ale chybou 
bolo zaobstaranie si plastovej stoličky DSR od 
Vitry, za ktorú som zaplatila niekoľko tisíc ko-
rún. Mám ju v pracovni, kde sa na nej sedí sku-
točne zle. Plánujeme preto, že ju presunieme 
do jedálne a doplníme troma odlišnými kúska-
mi. Rôznorodé sedenie pri veľkom stole sa mi 
celkom páči. Vyberať stoličky je navyše zábava 
a ja si ju takto užijem hneď trikrát. Myslím na-
príklad na medený kúsok od Madam Stoltz.

Aké veci teraz aktuálne plánuješ ohľadom 
zariadenia bytu?
Chystám sa na veľkú premenu chodby. Síce 
je to prvá miestnosť, ktorú ľudia po príchode 
domov vidia, ale väčšinou dosť zaostáva a tá 
naša, bohužiaľ, nie je výnimkou. Je veľká ale 
po celom obvode sú dvere, a tak je to so za-
riaďovaním dosť náročné. Potrebujem kúpiť 
veľmi premyslený nábytok a efektné, ale zá-
roveň funkčné dekorácie. Brúsim si zuby na 
geometrické zrkadlo od Madam Stoltz alebo 
háčiky od Bloomingville. 

01|retro štýl Môj dom, môj squat
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Aká je Tvoje cesta k útulnému bývaniu?
Určite sa najskôr treba zamyslieť nad tým, ako 
byt používam. Ako v ňom trávim čas, kde sa po-
hybujem najčastejšie a čo treba mať na dosah. 
Tým človek zároveň zistí, čo nepotrebuje, takže 
druhým krokom je vyhádzať všetko nepotreb-
né. To čo zostane potom usporiadať tak, aby 
to bolo praktické a zároveň vizuálne príťažlivé. 
A nakoniec správne vybrať nové vybavenie, de-
korácie a doplnky. Musia byť krásne, aby nám 
robili radosť, a zároveň dobre vymyslené, aby 
nás nerozčuľovali pri používaní alebo údržbe.

01|retro štýl Môj dom, môj squat
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04

Ako vďaka Bella 
Rose bývať ako Iri
01 Šperkovnica Seasons

02 Detský kufrík Blush – tri veľkosti

03 Závesné zrkadlo v mosadznom ráme Hexagon 40 cm

04 Miska Alice pale blue

05 Akvarelový plagát Mademoiselle 50×70 cm

06 Keramická miska Morocco Grey 13 cm

TIP

02 05

03

06

01

01|retro štýl Môj dom, môj squat

Potrebujete ďalšiu inšpiráciu?
Pozrite sa na celý výber 

blogerky u nás v e-shope.

http://www.bellarose.sk/vyber/e-book/iri-muj-dum-muj-squat/
http://www.bellarose.sk/dekorace/sperkovnica-seasons/#utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=7cest
http://www.bellarose.sk/dekorace/detsky-kufrik-blush-tri-velkosti/#utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=7cest
http://www.bellarose.sk/dekorace/zavesne-zrkadlo-v-mosadznom-rame-hexagon-40-cm/#utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=7cest
http://www.bellarose.sk/dekorace/miska-alice-pale-blue/#utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=7cest
http://www.bellarose.sk/dekorace/akvarelovy-plagat-mademoiselle-50-x-70-cm/#utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=7cest
http://www.bellarose.sk/dekorace/keramicka-miska-morocco-grey-13-cm/#utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=7cest
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Mini interview 
s kráskou zo Squatu 

Po rozhovore o bývaní nasleduje krátky roz-
hovor o blogovaní. Spoznajte zblízka svet 
blogu Môj dom, môj squat.

Čo Ťa na blogovaní vlastne najviac baví?
To je dobrá otázka, pretože bez toho, aby 
to človeka skutočne bavilo, by sa blog vôbec 
nedal písať. Za každým príspevkom sú mini-
málne dve hodiny práce, v prípade vlastných 
fotiek aj oveľa viac. Asi najviac ma baví, keď 
môžem pre čitateľov objaviť nejakú novinku – 

Kto je Iri Novak? 
Blogerka, mamina, novinárka a textárka, ktorú 
baví objavovať krásne veci a dávať o nich ve-
dieť (nielen) na svojom blogu. 
www.mujdummujsquat.cz

dizajnovú pecku, ktorá ma nadchla a dúfam, 
že nadchne aj ostatných. A zábava je tiež vo 
chvíli, kedy nejaký článok pripravujem s mo-
jou malou Domi. To sa väčšinou týka našich 
diY alebo návštevy nejakej akcie pre deti.

Kedy sa blogu venuješ najčastejšie?
To je rôzne. Záleží na aktuálnych pracov-
ných projektoch a rodinných plánoch. Blog 
je určite tým tretím v poradí. Vďaka tomu 
mi potom na nič iné skoro neostáva čas, ale 
na druhú stranu je to radosť. Baví ma sa-
motné písanie, v poslednej dobe aj styling 
a fotenie a navyše vďaka blogu nachádzam 
podobne „trafené“ spriaznené duše. Aby 
som ale odpovedala na otázku – určite blog 
najčastejšie píšem večer a foteniu sa venu-
jem väčšinou cez víkend, kedy vychytávam 
to najlepšie svetlo.

Čo na Tvoje blogovanie hovorí Tvoja rodina?
Domi to baví a keď niekde vidíme niečo zau-
jímavé, tak napríklad aj poznamená: „Mami, 

to by si mohla dať na blog.“ Muž na začiatku 
blog nenávidel, pretože mu vadilo, koľko pri 
tom strávim času, ale teraz mu to už toľko 
neprekáža. Vzal ho na milosť hlavne preto, 
že vidí možnosť spolupráce  a potencionál-
nych finančných zárobkov. Nechápe totiž to 
samotne potešenie zo záľuby a chce, aby 
som z toho aj niečo mala.

Aké blogy sleduješ Ty sama?
Čítanie blogov bolo v období mojich bloger-
ských začiatkov veľkou vášňou, teraz mám na 
to ale menej času. Sledujem skôr Facebook 
alebo Instagram svojich obľúbených autorov 
a keď ma niečo zaujme, idem sa pozrieť na 
ich weby. Každopádne môžem povedať, že po-
znám a čítam všetky blogerky z tohto e-booku.

01|Rozhovor s blogerkou iri novak
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02
02|Ma Maison 
Blanche 
Historický dom s vysokými stropmi zariadený 
v seversky čistom štýle s nádychom aristo-
kracie. Takto krásne býva blogerka a zároveň 
čerstvá mamička Šárka Ouřadníková, ktorá 
si sen o dokonalom interiéri splnila až po 
niekoľkých rokoch pomerne náročnej rekon-
štrukcie. Výsledok, ku ktorému svojim stolár-
skym umením prispel jej muž však stojí za 
to. Základom veľkorysého priestoru je Šárki-
na milovaná čiernobiela kombinácia, ktorú 
oživujú pastelové doplnky, interiérová zeleň 
a prírodné drevo. 

02|Black & White Ma Maison Blanche
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Šárkin život 
na zámku 
Vaša domácnosť sa určite aktuálne točí hlavne 
okolo bábätka. Ako narodenie syna ovplyvnilo 
nedávne zmeny vášho bývania?
To je pravda. Hlavne to bol najväčší podnet na 
urýchlenie a dokončenie najzásadnejšie časti pri 
rekonštrukcii prízemia, kde je samotný obývací 
priestor s kuchyňou a jedálňou a kúpeľňa, a roz-
delenie nášho domu na dve samostatné bytové 
jednotky. Priestoru máme dosť, takže v obývač-
ku mi vedľa seba parkuje kočiarik, pojazdný pre-
baľovací pult a prútený kôš na bábätko, ďalšie 
zázemie má potom v našej spálni na poschodí. 

Miluješ čiernobielu kombináciu, ktorá sa ob-
javuje aj v izbe pre malého. Ako si poňala 
jeho vybavenie?
Izbu sme zatiaľ nezariaďovali, tam je stá-
le moja pracovňa. Počkáme, keď bude Max 
starší a nebude už nutné, aby spal s nami. 
Takže som pre neho zatiaľ v spálni vytvorila 
malý kútik s bielizníkom s prebaľovacím pul-
tom a postieľkou v bielej farbe. Doladila som 
ho ešte poličkami od Bloomingville a deko-
ráciami a obrázkami prevažne s jednoduchý-
mi grafickými vzormi, pričom niektoré som 
sama vyrobila. Keďže nemám v obľube tra-
dičnú modrú farbu pre chlapcov, zvolila som 
nežnú mentolovú, ktorá oživuje čiernobielu 
kombináciu a objavuje sa v rôznych odtie-
ňoch aj na textile. Keď budeme zariaďovať 
izbu, určite budem pokračovať v tomto štýle 
a dúfam, že manžel vyrobí nábytok na mieru.

Či v rámci zariadenia vášho domu považu-
ješ za svoj najväčší úspech a čo by si nao-
pak urobila inak?

02|Black & White Ma Maison Blanche
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Asi to, že sme pri niektorých detailoch ne-
robili kompromisy. Týka sa to hlavne pre-
stavby a skutočnosti, že sme si všetko na-
vrhli a z veľkej časti urobili sami. Napríklad 
odhalenie okenných a dverných oblúkov, 
výklenkov s opukou alebo mám radosť z di-
zajnového kúrenia. Všetko bolo, samozrej-
me, náročnejšie na investíciu, ale o to origi-
nálnejší je výsledok. Rovnako som nakoniec 
rada, že som po rokoch ustúpila od bielej 
kuchyne a našla som odvahu skĺbiť dva úpl-
ne odlišné štýly – škandinávsky minimali-
zmus so starožitnosťami. Nemenila by som 
asi nič, možno len pár drobností, ktoré sa 
ukazujú v priebehu používania priestoru. 
Inak verím, že je všetko tak, ako má byť 
a za ten dlhý čas, ktorý rekonštrukcia trva-
la, všetko dozrelo tak, ako malo.

Aké veci teraz plánuješ ohľadom zariadenia 
interiéru?
Aj keď sa to nezdá, ešte nás čaká veľa prá-
ce, a to nielen v prízemí. Od tých zásadných 
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– potrebujeme vyrobiť dvere a schodisko, až 
po drobnosti, ako sú podlahové lišty alebo 
LED osvietenie výklenkov. Čo sa týka samot-
ného zariadenia, do budúcnosti by som rada 
vymenila sedačku, zaobstarala si zaujímavé 
stoličky do jedálne a od môjho drahého si 
nechala vyrobiť nový bielizník do obývačky 
a obrovský jedálenský stôl z masívneho dre-
va. Ale predtým, dúfam, ešte príde rad na 
nové vybavenie našej spálne a rekonštruk-
cia kúpeľne na poschodí. Nuž, je toho viac 
než dosť, na pár ďalších rokov máme určite 
o zábavu postarané!

Aká je Tvoja cesta k útulnému bývaniu?
Myslím, že pod slovom útulný si každý 
predstavujeme niečo úplne iné. Iné far-
by, zariadenie, materiál, dekorácie... Pre 
mňa útulný znamená osobitý interiér, ma-
ximálne odrážajúci záujmy mňa a mojej 
drahej polovičky, jedine v takomto pries-
tore sa potom obaja môžeme cítiť dobre.

02|Black & White Ma Maison Blanche
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Rozhovor so 
zámockou pani

Čo Ťa na blogovaní najviac baví?
Asi úplne všetko! Vizuál blogu, komunikácia 
s čitateľmi, samozrejme styling, fotenie, 
písanie článkov. Ale zo všetkého najviac asi 
to, že môžem niečo, čo ma baví a šíriť ďa-
lej. Blog je určite silné médium, ktoré môže 
ovplyvniť vkus a názor ostatných, preto sa 
snažím využívať ho pozitívne a inšpirovať. 
Takže keď sa mi potom niekto ozve so skve-
lou spätnou väzbou, mám z toho najväčšiu 

Kto je Šárka Ouřadníková?
Blogerka, štylistka a grafická dizajnérka, kto-
rá stojí za celým vizuálom značky Bella Rose. 
Okrem svojho blogu sa venuje aj svojej znač-
ke Ma Maison Blanche, po ktorou tvorí plagáty 
a doplnky s autorskou grafikou. 
mamaisonblanche.blogspot.cz

radosť!
Kedy sa blogu venuješ najčastejšie?
Keď som chodila do práce, tak po veče-
roch a počas víkendu. Keď som pracovala 
z domu, tak podľa toho, ako som si rozvrhla 
čas na všetko okolo. Teraz s dieťaťom je to 
horšie, márne hľadám toľko voľného času, 
aby to bolo opäť tak, ako som si to nastavi-
la. Takže na komentár odpovedám napríklad 
v noci počas kojenia. 

Čo na Tvoje blogovanie hovorí tvoja 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.

Aké blogy sleduješ Ty sama?
Priznám sa, čo sa týka blogov a o bývaní, 
sledujem hlavne tie zahraničné, potrebu-

jem stály prísun novej inšpirácie. Milujem 
Stylizimo, The Design Chaser alebo Home 
via Laura. Potom rada navštevujem české 
blogerky, ktorých domovy mám rada a väčš-
inou ich poznám aj osobne – Radush style, 
My One Way, Réve de vivre. A tiež milujem 
fashion blogy, a to hlavne české! To je zase 
môj relax a pri nadbytku testosterónu doma 
je to príjemná dievčenská záležitosť. Teraz 
som sa ale dosť presunula ku instagramovým 
účtom, pretože to je skutočne najrýchlejšia 
inšpirácia a napríklad úžasná Markéta z Mit 
liv er smutk už fotí len tam.

02|Rozhovor s blogerkou Šárkou Ouřadníkovou

http://mamaisonblanche.blogspot.cz
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Ako vďaka
Bella Rose bývať 
ako šárka
01 Kovový svietnik Grey round

02 Mlieko na ruky Summer bloom

03 Úložný kovový kôš Winter Sky

04 Nástenná polička House Cool grey

05 Lopárik Black polywood 50 cm

06 Stolná lampa Clerkenwell Charcoal

07 Čierny čaj s mliečnymi bonbónmi 

 a marshmallow − 100 gr

TIP

03

07

06

01

02

05

02|Black & White Ma Maison Blanche

Potrebujete ďalšiu inšpiráciu?
Pozrite sa na celý výber blogerky 

Šárky u nás v e-shope.

04

http://www.bellarose.sk/vyber/e-book/sarka-ma-maison-blanche/
http://www.bellarose.sk/dekorace/kovovy-svietnik-grey-round/#utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=7cest
http://www.bellarose.sk/dekorace/mlieko-na-ruky-summer-bloom/#utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=7cest
http://www.bellarose.sk/dekorace/ulozny-kovovy-kos-winter-sky/#utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=7cest
http://www.bellarose.sk/dekorace/nastenna-policka-house-cool-grey/#utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=7cest
http://www.bellarose.sk/dekorace/loparik-black-polywood-50-cm/#utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=7cest
http://www.bellarose.sk/dekorace/stolna-lampa-clerkenwell-charcoal/#utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=7cest
http://www.bellarose.sk/dekorace/cierny-caj-s-mliecnymi-bonbonmi-a-marshmallow-100-gr/#utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=7cest
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03
03|pastelové 
kráľovstvo
Niekedy dokážu dobré nápady nahradiť aj 
chýbajúce metre štvorcové. Tak ako v ma-
lom, ale krásnom a útulnom byte kúsok od 
Ostravy žije blogerka Jana Duspivová so svo-
jim priateľom a psíkom Edom. Škandinávsky 
ladený interiér je riešený prakticky a s citom 
pre pastelovú harmóniu farieb. Kúzlo mu do-
dávajú pôvabné dekorácie, ktoré sú mixom 
moderných doplnkov a pokladov z bazáru. 
Jana totiž staré veci miluje a s láskou im 
vdychuje nový život. 

03|Pastelové kráľovstvo Mode De Boulangerie
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Mode 
De Boulangerie 
Povedz nám niečo o vašom byte. Aký je veľký, 
ako dlho v ňom ste a ako vyzeralo jeho po-
stupné zariaďovanie?
bývame na 47 m2 a náš byt sa skladá z obý-
vačky, spálni a mikro kuchyne. Za to ale 
máme dlhý balkón, ktorý sa tiahne pozdĺž 
všetkých troch izieb a z dvoch sa naň vchád-
za. Žijeme v ňom skoro na deň 4 roky a za-
riaďovanie trvalo neskutočne dlho. Pol roka 
prebiehala celková rekonštrukcia, kedy sme 
vybúrali takmer všetky steny a ja som vyhlá-
sila, že konečne mám v kúpeľni okno a že 
byt pôsobí veľmi vzdušne a priestorne. Bol to 
jednoducho jeden veľký priestor. Priečky sa, 
samozrejme, budovali nanovo, ale z celkovej 
prestavby mám veľmi dobrý pocit, pretože 
teraz mi dispozícia bytu vyhovuje oveľa viac. 
Čo sa týka vybavenia, tak to bolo skutočne 
pár rokov, pretože uvedená rekonštrukcia 

stála nielen všetky naše úspory, ale vyžado-
vala aj vysoké mesačné investície, na náby-
tok teda moc peňazí nezostalo, a tak sme 
na začiatok mali „len“ kuchyňu. S odstupom 
času a absenciu financií vidím veľkú výhodu, 
a to preto, že som mala dosť času na zistenie, 
v čom sa cítime dobre, čo sa nám páči a aký 
štýl nám je blízky. Keby sme mali hneď zo 

začiatku dosť peňazí, možno by sme nakúpili 
zariadenie bez rozmyslu a potom to ľutovali. 

Tvoje pastelové kráľovstvo pôsobí krásne žen-
sky. Ako ste sa na zariaďovaní zhodli s pria-
teľom?
Myslím, že v dnešnej dobe sa už na dievčen-
ské a chlapské farby veľmi nehrá. Veď na-



1903|Pastelové kráľovstvo Mode De Boulangerie

príklad ružová košeľa u muža dnes nič zvlášt-
ne nepredstavuje. U nás preto nebol problém 
s farbami, ktorých najskôr bolo veľa a pest-
rých. Postupom času sme sa obmedzili na bie-
lu a sivú a farby sa k nám domov vrátili už len 
v ľahkých pastelových odtieňoch. Pudrovo ru-
žová je v obývačke a mentolovo zelená v spál-
ni. Čo bol ale veľkým problém, to je moja 
láska k starým veciam. S tým sa priateľ dlho 
pasoval. On sa nakoniec našiel v ich renovácii 
a bolo po starostiach. 

Čo v rámci zariadenia bytu považuješ za svoj 
najväčší úspech a čo by si naopak urobila inak?
Na čo som najviac pyšná je to, že som sa nau-
čila robiť kompromisy. Ja som od prírody taký 
„sebček“. Hneď na tom vidím úspech v tom, 
že sme malý priestor dokázali zariadiť prak-
ticky, ale tiež veľmi pekne. Že je náš byt také 
skutočné „doma“, kam sa človek rád vracia, 
je mu tam dobre a cíti sa bezpečne. Čomu 
sa najbližšie vyvarujem a som si istá, že už 
to skutočne nikdy neurobím, to sú farebné 

steny. Tie už fakt NIKDY! To, že farby sa do 
bývania dajú preniesť v čomkoľvek inom, na-
príklad v doplnkoch, to si zapamätám navždy.

Aké veci ohľadom zariadenia bytu teraz aktu-
álne plánuješ?
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Táto otázka mi vykúzlila úsmev na tvári. Chce-
me sa totiž presťahovať. Túžime mať vlastný 
dom, napríklad len o trošku väčší než je náš 
byt, ale chceme dom. Ak sme s priateľom ako 
čierna a biela, tak to, v čom sa stopercent-
ne zhodneme je to, že nás nebaví stav, kedy 
sú už veci hotové. Obaja potrebujeme stále 
niečo tvoriť a vylepšovať. Keď už nie je čo, 
ideme ďalej. Náš byt je naše tretie spoločné 
dieťa. Pevne verím, že s domom toto všetko 
definitívne skončí a my definitívne zakotvíme.

Aká je Tvoja cesta k útulnému bývaniu?
Obklopovať sa vecami, ktoré máte radi. Spo-
ločne radi. Útulnosť je hlavne o spokojnosti 
a ak človek nebýva sám, tak je to vždy kom-
promis. Ak sa nebudeme baviť o pocitoch, ale 
o veciach, tak sú pre mňa známkou útulnosti 
doplnky, konkrétne sviečky, prikrývky, vank-
úše, obrazy a knihy. Pre každého to ale môže 
znamenať niečo úplne iné, pretože ľudia sú 
rôzni. Útulnosť pre mňa znamená obklopo-
vať sa ľuďmi a vecami, ktoré má človek rád.

03|Pastelové kráľovstvo Mode De Boulangerie
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Milé rozprávanie 
s milou olivkou 

Čo Ťa na blogovaní vlastne najviac baví?
Blogovanie, celý ten proces, je pre mňa 
veľkou radosťou. Nemôžem povedať, čo ma 
baví najviac, pretože mňa na blogovaní baví 
všetko. Mám rada svojich čitateľov, baví ma 
písať a fotiť, rada hľadám inšpiráciu, teší ma 
zdieľanie pekný vecí a myšlienok. Blog je aj 
veľmi peknou spomienkou. Trochu ako album 
s fotkami. Podľa mňa dáva každý, kto tvorí 
blog do svojich príspevkov niečo zo seba. Pre 
mňa je zaujímavé pozrieť sa nazad, o rok, 

o dva, o čom som písala, čo ma bavilo, čo sa 
mi hnalo v hlave... Teším sa na okamih, kedy 
je a blogu nový článok a netrpezlivo čakám na 
komentáre. Za každý prínosný som rada, pre-
tože čo človek, to názor. Čo ma baví menej 
sú anonymné negatívne komentáre. Nevadí 
mi kritika, pokiaľ je konštruktívna, ale to, že 
niekto využije anonymitu, ktorú poskytuje 
internet a jeho „odvaha“ sa prejavuje tým, 
že niekomu nadáva... Nechápem, kde sa to 
v ľuďoch berie. Ja svoj názor prezentujem 
verejne. Ľudia vedia, ako vyzerám, vedia, 
kto som, vedia, že to píšem ja. Ja ale nevi-
em, s kým mám tú „česť“. Blog každopádne 
vnímam veľmi pozitívne a prináša mi viac ra-
dostí než starostí! Zatiaľ mi viac dal, než vzal 
a snáď to tak aj zostane! 

Kedy sa blogu venuješ najčastejšie?
Večer. Dám si sprchu a sadám k blogu. Podmi-
enkou pre mňa je mať doma všetko hotové, 
aby som mala na písanie a blog čas a náladu. Ak 
by ma desila vidina napríklad „žehlenia“, člá-

nok by nestál za nič. Články na blog sú pre mňa 
ale celodenná činnosť. Môj mozog stále pracu-
je, stále ním korzujú nápady a následne vety. 
Obvykle už večer mám v hlave hotový koncept 
a len tomu dám finálnu podobu a obrázky.

Čo na Tvoje blogovanie hovorí Tvoja rodina?
Od úplného začiatku (možno už „predzačiat-
ku“) mám najväčšiu oporu vo svojom priateľovi 
a mojej najlepšej kamarátke. Po troch rokoch 
blogovania som sa dočkala uznania od mojej 
mamky, ktorá sa na začiatku blogu veľmi bráni-
la, pretože všetko, čo je spojené s internetom 
jej teda nijak neimponuje. Teraz má môj blog 
veľmi rada a každý článok so mnou rozoberá. 
A chváli ma! To si veľmi vážim. Celkovo by som 
to zhrnula asi tak, že keď moja rodina vidí, ako 
veľmi ma blog teší, tú radosť so mnou zdieľajú! 
Nemôžem povedať, že by som sa kvôli blogo-
vaniu stretla s negatívnou reakciou v rodine. 
U staršej generácie skôr s tým, že tomu veľmi 
nerozumejú, čo však nevnímam negatívne, len 
to v ich dobe neexistovalo.

03|Rozhovor s blogerkou Janou Duspiovou
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Aké blogy sleduješ Ty sama? 
Čo sa týka zamerania, tak najviac ma bavia 
blogy ohľadom bývania a módy. Tieto témy 
sú mi najbližšie. Nerozlišujem blogy na čes-
ké a zahraničné, ale skôr tematicky. Povedala 
by som ale, že každý blog, ktorý radím medzi 
moje obľúbené, má nejakú „pridanú hodno-
tu“. Toto asi nie som schopná lepšie popísať, 
len to tak vnímam. Nie je to otázka hlavy, skôr 
je to o tom, čo z toho asi cítim. Mám rada 
ľudí, ktorí ma dokážu inšpirovať. Či už priamo 
alebo nepriamo. Priamo pre mňa znamená, že 
sa mi páči napríklad kombinácia vecí, či už na 
sebe alebo na bývanie. Nepriamo potom, že 
sa pri článku nahodím do takej nálady, že sa 
mi chce niečo písať, tvoriť, dekorovať...

Kto je Jana Duspivová?
Blogerka, interiérový štylistka a milovníčka 
krásnych vecí a skvelých nápadov. Na svojom 
blogu, kde ju všetci poznajú ako Olivku, prináša 
každý deň čerstvú dávku inšpirácie. 

www.modedeboulangerie.cz

03|Rozhovor s blogerkou Janou duspiovou

http://www.modedeboulangerie.cz
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Ako vďaka Bella 
Rose bývať ako Oli
01 Pletený vankúš Blue Pattern 50×50 cm

02 Stolná lampa Game Grey

03 Dekoratívna porcelánová soška Jeleň 17 cm

04 Nástenná polička House Nature

05 Svietnik Copper mirror 9 cm

06 Dizajnová páska Pastel

07 Plagát Pink Twiggy 50×70 cm

03

04 06

07

01

TIP

02

03|Pastelové kráľovstvo Mode De Boulangerie

Potrebujete ďalšiu inšpiráciu?
Pozrite sa na celý výber 

blogerky Oli u nás v e-shope.

05

http://www.bellarose.sk/vyber/e-book/janicka-mode-de-boulangerie/
http://www.bellarose.sk/dekorace/pleteny-vankus-blue-pattern-50-x-50-cm/#utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=7cest
http://www.bellarose.sk/dekorace/stolna-lampa-game-grey/#utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=7cest
http://www.bellarose.sk/dekorace/dekorativna-porcelanova-soska-jelen-17cm/#utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=7cest
http://www.bellarose.sk/dekorace/nastenna-policka-house-nature/#utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=7cest
http://www.bellarose.sk/dekorace/svietnik-copper-mirror-9-cm/#utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=7cest
http://www.bellarose.sk/dekorace/dizajnova-paska-pastel/#utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=7cest
http://www.bellarose.sk/dekorace/plagat-pink-twiggy-50-x-70-cm/#utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=7cest


24

04
04|bývanie 
v prírode
Na samote pri lese. Tak so svojou rodinou žije 
blogerka Lucka, ktorá vo veľkom dome kúsok 
od Kolína vychováva so svojim mužom dvoch 
synom. Máča si nohy v blízkej bystrinke, na 
záhrade majú obrovské tee-pee a doma si 
užívajú útulnú pohodu, ktorú pre nich mam-
ka vytvára. Základom Luckinho bývania sú 
prírodné materiály ako je drevo, vlna ale-
bo koža a tlmený výber farieb s dôrazom na 
sivú, bielu a čiernu. Aktuálne plány sa okrem 
iného týkajú detských izieb, pretože na ces-
te je ďalšie bábätko. 

04|Bývanie v prírode Lucie Living
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Lucie Living 
 
Žijete uprostred prírody v krásnom dome 
v údolí. Ako sa vám to vlastne prihodilo?
Tak ako to býva, náhodou. Pre jedenástimi 
rokmi som našla inzerát, kde bol na predaj 
dom neďaleko mesta, kde sme dovtedy bý-
vali v paneláku. Ja som po bývaní v dome 
túžila od detstva, a tak keď som zahliadla 
domček, ktorý by bol za cenu môjho pane-
lákového bytu a kúsok od mesta, šla som sa 
naň pozrieť. Verím, že keby vtedy realitka 
využila potenciál okolitej prírody, už by som 
asi mala smolu. Z fotiek v inzeráte nebolo to 
kúzlo miesta, kde dom stojí, vôbec poznať. 
Keď som to miesto našla a pomaly schádzala 
do údolia, bol máj a tá okolitá príroda ma 
doslova uchvátila. Museli sme ešte prikúpiť 
susedný mlyn, ktorý chátral a rozpadával sa, 
a potom niekoľko ďalších pozemkov, na ktoré 
bolo údolie rozkúskovanie. Mnoho ľudí, ktorí 
sem vtedy prišli, kamaráti, známi, remesel-

níci atď..., mnoho z nich sa divila nad tou 
kúpou a videli len horu práce. Hora práce je 
pred nami stále, ale po tom, čo sme dom, 
ktorý bol pôvodne pekárňou, zrekonštruova-
li, tu žijeme spokojne, šťastne a to už nie-
koľko rokov a nemenila by som. 

Čo na svojom atypickom bývaní najviac milu-
ješ a kedy Ti, naopak, chýba mestský život?

Aj keď som sa bála, že ma po čase krása 
v podobe výhľadu do prírody z každého okna 
omrzí, som sama prekvapená, že sa tak ne-
stalo. Naopak, naviac milujem to, že z oki-
en vidím do lesa. Mestský život mi nechýba 
vôbec, ani keď nemôžem v zime prejsť au-
tom bez pomoci bagra, alebo keď som par-
kovala hore v dedine a nákup vozila dole na 
sánkach. Možno len v dobe, keď sme tu bý-
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vali a nemali ani trochu upravený okolitý te-
rén, tak všadeprítomného blata som už mala 
dosť, ale veľmi rýchlo som na to zabudla.

Čo v rámci zariadenia bytu považuješ za svoj 
najväčší úspech a čo by si naopak urobila inak?
Určite to, že som dala na svojho muža a ne-
nechali sme si poschodie, kde je kuchyňa 
a jedáleň a potom obývačka otvorené, bez 
stropu. Že sme nechali urobiť priehľad 
v streche, kade nám sem ide dosť svetla, že 
sme urobili akési jadro domu z paluboviek, 
že máme naozaj hlboké okenné parapety. 
Keď sme s rekonštrukciou začali, o niečom 
ako je škandinávsky alebo nordický štýl som 
vôbec nevedela a keby áno, určite by sa 
to na rekonštrukcii podpísalo trochu viac. 
Muž je z Holandska a o bývaní mal trochu 
jasnejšie predstavy ako ja a hlavne všetci 
remeselníci, s ktorými sme pracovali a ktorí 
neverili, že to, čo chceme, bude fungovať 
a bude sa to dať urobiť. Dnes by som asi 
bojovala aj viac. 

Aké veci ohľadom vybavenia bytu teraz aktu-
álne plánuješ?
Plánujeme toho veľa, neustále, ale myslím že 
skutočne nutne potrebujeme izby pre deti, 
deti nám pribúdajú a aj keď sa mi do našich 
stavebných úprav „za pochodu“ veľmi nechce, 
budú nevyhnutné. Teraz práve riešime, či uro-
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biť poschodie nad kuchyňou alebo prístavbu. 
Potom aj kuchyňa by si zaslúžila trochu reno-
vácie, vecí máme stále viac a viac a úložného 
priestoru je málo.
 
Aká je Tvoja cesta k útulnému bývaniu?
Mám rada svetlé farby, prírodné odtiene dreva, 
civej a hnedej. Zelené rastliny nesmú chýbať. 
Pohľad do ohňa, takže kozub alebo kachle. Van-
kúše, kožušiny, deky, prikrývky, sviečky a vázy. 
Mám rada, keď sú veci na svojom mieste a keď 
to svoje miesto majú, ale nemám rada, keď sú 
v interiéri veci, ktorých sa nesmie dotýkať. Deti 
sa často hrajú s drevenými dekoráciami, vank-
úšmi a dekami. Mam tiež rada sezónne dekorá-
cie, v zime vetvy z ihličnanov, vianočné motívy, 
na jar prvé rastlinky, ratolesť a veľkonočné veci, 
v lete lúčne kvety, mušle alebo kamene z dovo-
lenky, jeseň s dyňami a farebným lístím. V je-
dálni potom nesmie chýbať priestorný (nielen) 
jedálenský stôl. Sme veľká rodina a je fajn, keď 
sa zídeme, že sa k nášmu stolu všetci vojdeme 
a môžeme pri ňom stráviť kopu času.

04|Bývanie v prírode Blog Lucie Living
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Mini rozhovor 
s usmievavou luckou 
Čo Ťa na blogovaní vlastne najviac baví?
Baví ma to postupné zaznamenávanie toho, 
ako ide čas. Keď som s blogom začala, chcela 
som tam dávať len vybrané veci, ktoré sa tý-
kajú domu a dekorácií, ale postupne s obja-
vovaním nových blogov som pridávala. Zistila 
som, že keď budem dlho a hlboko premýšľať, 
čo na blog dať a čo nie, nikam to nepovedie. 
Tak som si potom jedného dňa povedala, že 
tam môžem dať s čistým svedomím všetko, 
o čom sa podelím napríklad pri klebetení 

Kto je Lucia Velíšková?
Mamička, blogerka a tiež šikovná štylistka 
a fotografka. Stačí sa pozrieť na jej blog 
plný pôvabného bývania v obklopení prírody.

lucieliving.blogspot.com

s kolegyňami v práci. A je toho dosť, nie som 
introvert. A často si prechádzam blog spät-
ne, ako album, syn Adam tiež. Mám veľkú ra-
dosť, keď mi niekto napíše, že som ho niečím 
inšpirovala alebo potešila, alebo keď pridá 
svoju skúsenosť. A aj vďaka blogu ma veľmi 
začalo baviť fotenie. 

Kedy sa blogu najčastejšie venuješ?
To je rôzne. Väčšinou keď mám proste čas. 
Niekedy je to veľmi skoro ráno, niekedy behom 
dňa. Večer zriedka, chodievam skoro spať.

Čo na Tvoje blogovanie hovorí Tvoja rodina?
Muž občas brble, že mu vychladne večera, 
ale už sa naučil spolupracovať a je veľmi akč-
ný v šírení povedomia o mojom blogu medzi 
kamarátmi a známymi. Ja som o blogu pove-
dala svojim najbližším kamarátom asi až po 
roku, aj keď jedna z kamarátok si ma v tej 
dobe našla skrz iné blogy sama. Ostatní z ro-
diny občas nakuknú, ako sa máme, a ak dlho 
nie je nič nové, ozvú sa, či sme v pohode.

Aké blogy sleduješ Ty sama?
Ja si aspoň raz za čas prebehnem blogy, ktoré 
mám na svojom blogu v ľavom stĺpčeku. Je to 
naozaj rôznorodé, od blogov zameraných čis-
to na dizajn až po baby blogy. Najradšej mám 
ale blogy, kde je zo všetkého kúsok. 

01|Rozhovor s blogerkou Lucií

http://lucieliving.blogspot.cz


ZOBRAZIŤ VÝBER

29

Ako vďaka 
Bella Rose bývať 
ako lucka
01 Keramická misa Mynte white

02 Keramická váza Morroco White 37 cm

03 Kovová stolička Antique Brass

04 Polštář Print flower grey 45×45 cm

05 Konzolový stolík s pozinkovanou doskou

06 Stolná lampa s organizérom light 

 white wood/white shade

07 Mongolská kožušina Navy

05

03

01

06

02

04|Bývanie v prírode Blog Lucie Living

Potrebujete ďalšiu inšpiráciu?
Pozrite sa na celý výber 

blogerky Lucky u nás v e-shope.

TIP

04

07

http://www.bellarose.sk/vyber/e-book/lucka-lucie-living/
http://www.bellarose.sk/dekorace/keramicka-misa-mynte-white/#utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=7cest
http://www.bellarose.sk/dekorace/keramicka-vaza-morroco-white-37-cm/#utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=7cest
http://www.bellarose.sk/dekorace/kovova-stylova-stolicka-antique-brass/#utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=7cest
http://www.bellarose.sk/dekorace/polstar-print-flower-grey-45-x-45-cm/#utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=7cest
http://www.bellarose.sk/dekorace/konzolovy-stolik-s-pozinkovanou-doskou/#utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=7cest
http://www.bellarose.sk/dekorace/stolna-lampa-s-organizerom-light-white-wood-white-shade/#utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=7cest
http://www.bellarose.sk/dekorace/mongolska-kozusina-navy/#utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=7cest
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0505|dánske 
bývanie 
v Prahe 
Už pri vstupe do čiernobielej chodby začínate 
tušiť, že tento byt, ktorý sa nachádza v jed-
nom z pražských panelákov, bude tak trochu 
iný. Skôr než v Prahe si v ňom totiž pripadá-
te ako v centre Kodane. Dokonalá estetika, 
harmonický výber tlmených farieb a vzdušný 
priestor. Nábytku tu nie je mnoho, ale kaž-
dý kúsok stojí za to. Starostlivý je aj výber 
dekorácií, ktoré krásne ladia s vizuálnou at-
mosférou zarámovaných plagátov a fotiek. 
pôvabný interiér v škandinávskom štýle obý-
va dizajnérka, fotografka a blogerka Radana, 
ktorá tu žije so svojou malou dcérou Julkou. 
Aj keď jej byt už teraz pôsobí dokonalo, má 
s ním ďalšie plány. Aj o nich hovorí v našom 
rozhovore, v ktorom zároveň prezradí tajom-
stvo, ako si v Prahe zariadiť severský krásne 
bývanie.  

05|Dánske bývanie v Prahe Radush Style
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Radush Style 
Väčšinu ľudí, ktorí Tvoje bývanie poznajú len 
z fotiek, prekvapí, že nežiješ v priestornom 
dome ale vo vysokom pražskom činžiaku. Ako 
sa Ti podarilo zariadiť panelákový byt tak, že 
budí dojem krásneho škandinávskeho interiéru?
Bol to beh na dlhú trať, teda vlastne stále 
je. Celkovo nemám veľmi rada, keď je interi-
ér zaplnený nábytkom. Mám pár vysnívaných 
ikonických kúskov, ktoré si postupne kupu-
jem a odškrtávam ich zo svojho vysnívané-
ho zoznamu. Na druhú stranu mám aj kúsky 
nábytku z antiku, ktoré si sama renovujem. 
Napríklad sklenená vitrína v obývačke alebo 
stolík pod televízor. Páči sa mi kombinovanie 
takýchto kúskov s dizajnovými ikonami.

V byte teraz žiješ s päťročnou dcérou Julkou 
a zároveň si v ňom sama vyrástla. Aké máš 
spomienky a ako si zariadenie a dispozície 
bytu prispôsobila súčasnému životu?
Spomienok je samozrejme mnoho a sú pek-

né, je fajn bývať v byte, kde som vyrástla. 
Byt prešiel a prechádza postupne úplnou re-
konštrukciou. Prvá bola kuchyňa, potom sa-
mozrejme kúpeľňa a chodba, potom podlahy, 
omietky a ďalšie úpravy. Ale stále to nie je 
hotové. Bohužiaľ v byte nie je možné meniť 
dispozície miestností, čo je celkom problém. 

Toto mi vadí veľmi, pretože by som určite rada 
zbúrala priečku medzi kuchyňou a obývačkou 
a celý priestor tak prepojila. 

Z fotiek vidno Tvoju slabosť pre krásne vázy, 
svietniky a svietidlá. Aké ďalšie interiérové 
doplnky Ti robia radosť?

05|Dánske bývanie v Prahe Radush Style
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To je pravda. Pre vázy, svietniky a osvetle-
nie mám skutočne slabosť. Celkovo doplnky 
mám rada, dá sa  s nimi totiž vykúzliť vždy 
iná atmosféra. Mám slabosť ešte na kvalit-
né sviečky, deky a prikrývky. Potom knihy 
a časopisy o interiéroch, fotografovaní alebo 
lifestyle magazíny. A pretože milujem kvety, 
tak ak knihy o záhradách. 

Čo v rámci zariadenia interiéru považuješ za 
svoj najväčší úspech a čo by si urobila inak?

Mám obrovskú radosť práve zo sklenenej vit-
ríny v obývačke. Túžila som po nej tri roky, 
mala som jasnú predstavu, nechcela som 
nový kus a o to to bolo ťažšie. Čakala a hľa-
dala som dlho, než sa v antiku objavil kúsok, 
ktorý presne spĺňal rozmery aj vizuálnu pred-
stavu. Bolo to vo chvíli, kedy som to už zača-
la vzdávať. A čo sa mi skutočne nepodarilo, 
sú podlahy z laminátu. Zaobstarala som si ich 
kvôli nižšej cene a bola to chyba.

Aké veci ohľadom vybavenia bytu teraz aktu-
álne plánuješ?
Čaká ma celková rekonštrukcia kuchyne. Tá už 
síce nie je pôvodná, bola vymenená ako prvá, 
ale bolo to provizórne riešenie. Stále to od-
ďaľujem, ale už je to ozaj nutnosť. A druhá vec 
bude veľká vstavaná skriňa do chodby. 

Aká je Tvoja cesta k útulnému bývaniu?
Určite nesmie chýbať pohodlné sedenie, 
buď v kresle alebo na priestornej pohovke... 
V chladnejších mesiacoch s dekou a zapále-

nou vonnou sviečkou. Mám rada čitateľské 
kútiky s malým stolíkom a lampičkou. K útul-
nému bývaniu patria aj fotky... Je jedno, či 
sú z našich ciest, alebo sú to fotky detí či 
ľudí, ktorých milujeme. A ja mám pár starých 
vecí, ktoré sa dedia, spomienky na prarodi-
čov, prosto srdcové záležitosti.

05|Dánske bývanie v Prahe Radush Style
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Rozhovor 
s talentovanou Ráďou 
Čo Ťa na blogovaní vlastne najviac baví?
Zo začiatku to bolo také vyplnenie času ve-
cami, čo robím rada. Či je to fotenie alebo 
výroba rôznych doplnkov. Zdieľanie s ľuď-
mi, ktorých zaujímajú rovnaké veci. Rady, 
návody a iné. Toto všetko postupom času 
prerástlo až do vášne. Bohužiaľ v poslednej 
dobe nemám na blog toľko času, pretože 
každý príspevok, aj keď to tak možno ne-
vyzerá, zaberie veľa času. Takže teraz som 
viac na Instagrame. 

Kto je Radana Bláhová?
Pod vlastnou značkou Make with love navr-
huje a šije oblečenie na fotenie bábätiek, 
ktoré od nej kupujú známe fotografky z celé-
ho sveta. Sama je autorkou krásnych fotiek, 
ktoré môžete vidieť na jej blogu a Instagra-
me. Radana na nich zachytáva každodenný 
život, ktorý má však v jej podaní zvláštne 
poetické kúzlo.

www.radushstyle.blogspot.cz

Kedy sa blogu venuješ najčastejšie?
Toto sa tiež postupom času zmenilo. Keď som 
chodila do práce, bolo to skôr večerom alebo 
cez víkend. Od tej doby ako pracujem doma je 
to skôr cez deň. Ak do príspevku aj fotím, čo je 
z 90 percent, zaberie mi to pokojne aj pol dňa.

Čo na Tvoje blogovanie hovorí Tvoja rodina?
Po pravde, moja rodina to nijak zvláštne ne-
prežíva. Partnera nemám, takže tu nie je žia-
dne obmedzenie alebo podpora. Dcéra je ešte 
malá, aj keď pri stylingu a fotení prejavuje 
celkom cit (dúfam, že jej to vydrží). Kto mi je 
ale skutočnou oporou, je moja mamka. Všetky 
nápady a projekty s ňou preberám a dokážeme 
o nich hovoriť hodiny, či už sa to týka mojej 
práce, blogu alebo zariaďovania bytu.

Aké blogy sleduješ Ty sama?
Juj... pravdou je, že v poslednej dobe na blo-
gy ostatných veľmi nechodím, pretože to pros-
te nestíham. Chýbajú mi časy, kedy som si uro-
bila veľkú kávu, čítala a listovala.

05|Rozhovor s blogerkou Radush Style
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Ako vďaka Bella 
Rose bývať ako 
radana
01 Bavlnená prikrývka Black pattern cream 180×130

02 Nástenná lampa Pipe

03 Skladacia stolička Butterfly

04 Vešiak na šaty White

05 Kovový lampáš Black matt

06 Svietnik Facet glass Silver 10 cm

07 Stropná lampa White/cream 40 cm

08 Sedák z kože Islandskej ovce

03

08

TIP

01

06

04

02
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Potrebujete ďalšiu inšpiráciu?
Pozrite sa na celý výber 

blogerky Radany u nás v e-shope.
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http://www.bellarose.sk/vyber/e-book/rada-radush-style/
http://www.bellarose.sk/dekorace/bavlneny-prehoz-black-pattern-cream-180x130/#utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=7cest
http://www.bellarose.sk/dekorace/nastenna-lampa-pipe/#utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=7cest
http://www.bellarose.sk/dekorace/skladacia-stolicka-butterfly/#utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=7cest
http://www.bellarose.sk/dekorace/ramienko-na-saty-white/#utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=7cest
http://www.bellarose.sk/dekorace/kovova-lampas-black-matt/#utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=7cest
http://www.bellarose.sk/dekorace/svietnik-facet-glass-silver-10-cm/#utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=7cest
http://www.bellarose.sk/dekorace/stropna-lampa-tine-k-black-white/#utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=7cest
http://www.bellarose.sk/dekorace/sedak-z-koze-islandskej-ovce/#utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=7cest
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0606|bývanie 
módnej 
blogerky
Má úspešný módny blog, ktorý píše po veče-
roch. Cez deň totiž pracuje, cvičí jogu, študu-
je jazyky a robí množstvo ďalších činorodých 
aktivít. Okrem módy táto slovenská kráska 
ovláda aj tajomstvo interiérového dizajnu, 
ktoré sa zdá byť jednoduché − kombinujte 
jednoducho to, čo máte radi. V prípade Zuz-
ky a jej priateľa, s ktorým býva v príjemnom 
pražskom byte, je to veľa dreva, veľa zele-
ne a veľa rafiky. Výsledok je skvelý. Hravý, 
vzdušný, zľahka škandinávsky a trochu retro.  

06|Bývanie módnej blogerky red poppy stories
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red poppy 
stories 
S priateľom ste sa na začiatku presťaho-
vali do nového bytu. Ako je koncipovaný 
a v akom štýle ste ho zariadili?
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 pôsobí sympaticky hravým dojmom. 
Ktoré interiérové kúsky v ňom prevažujú?
Oboch nás baví drevený nábytok a plagáty 
a tak to u nás aj vyzerá. Ja som navyše blá-
zon do domácich rastlín a kvetín.

Čo v rámci zariadenia bytu považuješ za 
svoj najväčší úspech a čo by si naopak uro-
bila inak?
Našu stenu z drevených debničiek. Inak? 
Nič ma nenapadá, keď chcem niečo urobiť  

06|Bývanie módnej blogerky red poppy stories
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inak, tak to proste urobím. Nemáme žia-
dny mohutný nábytok a tak je jeho pre-
súvanie hračka. 

Aké veci ohľadom zariadenia bytu teraz 
aktuálne 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.  

Aká je Tvoja cesta k útulnému bývaniu?
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|Bývanie módnej blogerky red poppy stories
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Mini interview 
s rozprávačkou 
módnych príbehov 
Čo Ťa na blogovaní vlastne najviac baví? 
Ten môj vlastný svet, do ktorého mi nikto ne-
lezie a ľudí dokonca baví. 

Kedy sa blogu najčastejšie venuješ?
Fotím najčastejšie cez víkendy, píšem večer 
pred spaním.  

Kto je Zuzana Gašparovičová?
Narodila sa na Slovensku, ale žije a pracuje 
v Prahe. Píše módny blog Red Poppy Stories, 
ktorý má vďaka jej jedinečnému štýlu, krás-
nym fotkám a zaujímavým nápadom sveto-
vú úroveň. V móde má rada minimalizmus 
a oversized strihy, v interiéri má slabosť na 
plagáty, glóbusy a roztomilé hravé doplnky. 

www.redpoppystories.com

Čo na Tvoje blogovanie hovorí Tvoja Rodina? 
Mamina blog zbožňuje, brácho si zo mňa 
väčšinou uťahuje a starký ho má ako hlavnú 
stránku po otvorení Exploreru.

Aké blogy sleduješ Ty sama? 
Severské. A skôr lifestylové ako módne.

06|Rozhovor s blogerkou red poppy stories
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Ako vďaka 
Bella Rose bývať 
ako Zuzka

01 Drevená debnička s kolieskami Box

02 Fotorám Silver

03 Plagát The Carrot story

04 Koberec Lines grey 70×240

05 Drevená polička Cool Grey Dots

06 Pruhovaný vankúšik Lemon Stripes

07 Okrúhla stolička Jade green/nature

08 Keramický hrnček Fanny Brass Star

03

01

05

08

07

06

04

TIP

06|Bývanie módnej blogerky red poppy stories

Potrebujete ďalšiu inšpiráciu?
Pozrite sa na celý výber 

blogerky Zuzky u nás v e-shope.
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http://www.bellarose.sk/vyber/e-book/zuzka-red-poppy-stories/
http://www.bellarose.sk/dekorace/drevena-debnicka-s-kolieskami-box/#utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=7cest
http://www.bellarose.sk/dekorace/fotoram-silver/#utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=7cest
http://www.bellarose.sk/dekorace/plagat-the-carrot-story/#utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=7cest
http://www.bellarose.sk/dekorace/koberec-lines-grey-70x240/#utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=7cest
http://www.bellarose.sk/dekorace/drevena-policka-cool-grey-dots/#utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=7cest
http://www.bellarose.sk/dekorace/pruhovany-vankusik-lemon-stripes/#utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=7cest
http://www.bellarose.sk/dekorace/okruhla-stolicka-jade-green-nature/#utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=7cest
http://www.bellarose.sk/dekorace/keramicky-hrncek-fanny-brass-star/#utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=7cest
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0707|nordic 
štýl s prvkami 
orientu
Lampáše a svietniky, vodná fajka alebo zdo-
bená kanvica na čaj. Výber dekorácií v San-
drinom útulnom byte v centre mesta nezaprie 
jej arabský pôvod. prvky orientu ale talento-
vaná blogerka a interiérová štylistka dokáže 
s citom skombinovať so škandinávskou čisto-
tou, francúzskou eleganciou a ďalšími štýl-
mi, ktoré robia radosť jej kreatívnej duši. 
Z jej interiéru dýcha ženskosť a príjemná 
atmosféra, ku ktorej prispievajú aj zdobené 
svietniky, vystavené obrázky, secesné šperky 
a nadýchané vankúše − radosť bývať tu. 

07|nordic štýl s prvkami orientu sandy’s sunday
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sandy’s 
sunday 
Popíš nám trošku bližšie Tvoje bývanie. 
predstavujeme si útulný byt v krásnom se-
cesnom dome v centre Prahy...
Dom, v ktorom žijem bol postavený v roku 1890 
v oblasti tzv. Nového města pražského. Jeho 
najväčšou výhodou je umiestnenie vo vnútrob-
loku, a teda tu vládne božské ticho a pokoj aj 
napriek na transport bohatému okoliu. Byty 
v dome majú tri metre vysoké stropy a nád-
herné špaletové dvojkrídlové okná, ktoré majú 
na vrchu svetlíky. V mojom byte dokonca osta-
li pôvodné okná, čiže drevené s mosadznými 
kľučkami. Za plastové by som ich nevymenila 
ani kvôli lepšiemu tesneniu, aj keď v niek-
torých bytoch už okná prešli rekonštrukciou. 
V obývačke boli kedysi dávno kachle, ktoré do-
kázali vykúriť celý byt, ale tých som sa už ja 
nedočkala. Tvorili by rozhodne veľmi dôležitú 
dizajnovú súčasť môjho bytu.

Keď si začala písať svoj blog, bol veľmi 
zameraný na romantickú cestu v štýl sha-
bby chic. S novým dizajnom blogu a fot-
kami Tvojho interiéru je viditeľná zmena. 
Ako by si svoj súčasný štýl charakterizo-
vala a ako k tejto zmene vlastne došlo?

Vlastne som asi nikdy nechcela prezentovať 
len jeden štýl... snažila som sa čerpať z čo-
hokoľvek, čo ma zrovna nabíjalo a bavilo. 
Na začiatku to bol určite romantický vidiec-
ky štýl, shabby chic a zo všetkého najviac 
French – Nordic s prvkami arabského ori-
entu, ktorý mi je prirodzene blízky. Prerod 
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začal vznikať s narastajúcou láskou k Nordic 
štýlu, ktorý je však v celej svojej kráse možno 
až príliš minimalistický, a preto opäť kombi-
nujem a vytváram svoj vlastný svet dizajnu, 
ktorý ma prezentuje.

Čo v rámci zariadenia interiéru považuješ za 
svoj najväčší úspech a čo by si naopak urobila 
úplne inak?
Za najväčší úspech považujem fakt, ako veľmi 
sa mi podarilo byt zmeniť od chvíle, kedy som 
do neho vstúpila po prvý raz. Na zemi celé-
ho bytu ležal starý modrý koberec, v kuchyni 
nebol úložný priestor, obývačka pôsobila tma-
vo a celkovo to tu nemalo žiadnu atmosféru. 
Keď som však byt videla prvý raz, vedela som, 
že jeho krása môže ešte nesmierne vyniknúť 
vďaka priestorným miestnostiam, slnečnej 
kuchyni aj praktickej dispozícii. Najviac som 
pyšná na odstránenie starého koberca a vý-
ber sivej laminátovej podlahy, ktorá dala 
bytu úplne iný ráz. Inak by som dnes volila 
výber dekorácií. Pred pár rokmi som sa naozaj 
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veľmi zamilovala do pastelových farieb, a to 
najmä svetlo ružovej a svetlo modrej. Dnes 
ma to viac ťahá k čistej bielej, čiernej, sivej 
a zisťujem, že ma začína veľmi baviť aj dre-
vo a koža... prakticky najpoznateľnejší možný 
prechod od jemnej ženskej romantiky k ele-
gantnému pánskemu štýlu. Asi potrebujem 
skončiť niekde uprostred. 

Aké veci teraz aktuálne plánuješ?
Najviac by som potrebovala zapracovať na 
spálni, kde je posteľ aj skriňa po pôvodných 
majiteľoch. Skriňa je nepraktická a posteľ 
nepekná, nemám k týmto kúskom nábytku 
žiadny vzťah, čo je v mojom prípade neod-
deliteľná súčasť toho, aby som sa doma cítila 
skutočne dobre. V hlave sa mi rodí čiernobiely 
základ so sivými textíliami a zlatými akcent-
mi. Možno niekam prepašujem aj tú ružovú.

Aká je Tvoja cesta k útulnému bývaniu?
Jednoznačne správna kombinácia farieb, do-
statok svetla, čerstvé kvety a zelené rastli-

ny, vôňa čistoty a krásne dekorácie, ktoré 
potešia oko. Tiež milujem zrkadlá, krásny 
riad, rodinné poklady, knihy s pekným pre-
balom a sviečky.... tých prosto nikdy nie je 
dosť.

07|nordic štýl s prvkami orientu sandy’s sunday
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Na slovíčko 
s arabskou 
kráskou 
Čo Ťa na blogovaní vlastne najviac baví?
Je to možnosť zdieľať, inšpirovať iných 
a byť inšpirovaná, dokumentovať svoj bež-
ný život a kúsky spomienok, zaznamenávať 
rozvoj v bývaní ale aj v celkovom vkuse. 
Mám rada svetlé čisté fotografie a príjemný 
rozhovor, ktorý človeka na chvíľu zavedie do 
iného sveta... a o to sa práve snažím aj na 
svojom blogu. Nikdy som si nemyslela, že 

Kto je Sandra El-Hmoudová?
Z jej práce sa tešia klienti ateliéru ON, kde 
pôsobí ako interiérová dizajnérka a štylistka. 
Do projektov vnáša svoj jedinečný štýl, ktorý 
kombinuje arabské prvky so severskou čisto-
tou a francúzskou eleganciou. A o svojej vášni 
k dizajnu, ale aj k vareniu alebo cestovaniu, 
píše na svojom blogu Sanďs Sundays. 

www.sandyssundays.blogspot.cz

ma blogovanie dovedie k vysnívanej práci 
a rovnako premýšľajúcimi skvelými ľuďmi. 
Stalo sa to tak nejak samo a ja som za to 
nesmierne vďačná. 

Kedy sa blogu venuješ najčastejšie?
Najväčší boom v blogovaní som zažívala asi 
prvé dva roky. To som mala vždy priprave-
ných niekoľko článkov dopredu a nemohla 
som sa dočkať až ich dám online. Teraz skôr 
riešim opačný problém. Zážitkov a krásnych 
vecí je stále všade veľa, ale nie vždy sa mi 
podarí zachytiť ich na foťák, a tak priebež-
ne dokumentujem aspoň na Instagram a to 
najlepšie sa potom vo voľnom čase snažím 
prezentovať práve na blogu. Najčastejšie 
k bloggeru sadám cez víkend.

Čo na Tvoje blogovanie hovorí Tvoja rodina?
Moja najväčší fanúšik a verná čitateľka v ro-
dine je teta Hanička, ktorá sa vždy rada ko-
chá novými článkami. Inak sú mojou oporou 
jednoznačne priateľa ale aj ľudia z pracov-

07|Rozhovor s blogerkou sandy’s sunday

nej sféry. Najviac ma teší fakt, že som svo-
jim vlastným blogom inšpirovala niekoľko 
ľudí v svojom okolí, aby sa tiež pustili do 
blogovania. A všetkých to chytilo!

Aké blogy sleduješ Ty sama?
Najradšej mám škandinávske blogy o bývaní 
a svetové a české blogy o jedle. Nesmierne 
rada sa kochám na zahraničných stránkach, 
ale za posledné roky sa úroveň českých blo-
gov tak zdvihla, že človek už za krásou ne-
musí surfovať príliš ďaleko.

http://www.sandyssundays.blogspot.cz
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Ako vďaka 
bella rose 
bývať ako Sandra
01 Svietnik Glass black

02 Fotorámček Silver

03 Drevený stolček Camus

04 Vankúš s volánikmi White

05 Sklenený svietnik Striped with chalk finish

06 Plechové dózy Abelone dark grey − set 3 ks

07 Hrejivá deka Purple 130×170

05

07

02 04

03
01

TIP

06

07|nordic štýl s prvkami orientu sandy’s sunday

Potrebujete ďalšiu inšpiráciu?
Pozrite sa na celý výber 

blogerky Sandry u nás v e-shope.

http://www.bellarose.sk/vyber/e-book/sandra-sandy-s-sunday/
http://www.bellarose.sk/dekorace/svietnik-glass-black/#utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=7cest
http://www.bellarose.sk/dekorace/fotoramcek-silver/#utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=7cest
http://www.bellarose.sk/dekorace/dreveny-stolcek-camus/#utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=7cest
http://www.bellarose.sk/dekorace/vankus-s-volanikmi-white/#utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=7cest
http://www.bellarose.sk/dekorace/skleneny-svietnik-striped-with-chalk-finish/#utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=7cest
http://www.bellarose.sk/dekorace/plechove-dozy-abelone-dark-grey-set-3-ks/#utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=7cest
http://www.bellarose.sk/dekorace/hrejiva-deka-purple-130x170/#utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=7cest
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Napísať e-book nie je ľahká vec. Od prvého nápadu ku hotovej publikácii 
ubehlo niekoľko dlhých mesiacov plných náročných príprav. Ale stáli za to! 
Vznikli krásne stránky plné inšpirácie, ktoré nie sú dielom zahraničných 
autorov ale sú naše.

Veľké poďakovanie patrí skvelým blogerkám, ktorých nápady a tipy dodáva-
jú bývaniu krásnu atmosféru. Ďakujeme, že ju vytvárate spolu s nami.

s láskou
Váš tím Bella Rose

Záver



w w w. b e l l a r o s e . s k

http://www.bellarose.sk/vyber/e-book/



