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Belíeve you can  
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Čo by sa stalo, keby články v časopisoch nepísali redaktori, ale (ne)obyčajní ľudia, ktorí proste milujú to, čo robia? Aké 
by asi bolo, keby ste sa nemuseli prelúskavať stránkami plnými (často nevkusnej) reklamy, aby ste sa konečne dostali 
k niečomu hodnotnému, čo stojí za prečítanie? Ako by asi vyzeral časopis, keby v ňom boli použité len fotky robené 
s láskou, na mieru jednotlivým článkom a ľuďom v ňom? Mohlo by existovať médium, ktoré by prinášalo len samé 
dobré správy, príbehy splnených snov, dýchalo pozitívnou energiou a ešte by vás aj motivovalo plniť si vaše sny?

Možno to znie neuveriteľne, ale nemusíte snívať, aby sa toto všetko stalo skutočnosťou.. Niekto iný to už vysníval za vás.. aby 
ste sa mohli pohodlne usadiť a vychutnať si všetky vyššie spomenuté benefity v podobne najkrajšieho a najľudskejšieho 
časopisu, aký tu kedy bol. Držíte ho v ruke. Je to Dream & líve magazíne.. ;) 

Kedysi som zastávala názor, že najlepší čas na zmenu a nové začiatky je na jar.. Omyl.
Najlepši cas na cokolvek je vtedy, ked sa VY rozhodnete, že to tak bude. 
A tak som sa začiatkom leta rozhodla a začala plánovať reštart Dream & live magazínu. Aby som ho priniesla v podobe, 
v akej ho nepoznáte, no s myšlienkou a presvedčením, aké tu bolo od začiatku..
Chcela som, aby ste aj vy mohli ochutnať tie skvelé pocity, ktoré sme zažívali pri listovaní prvých čísiel my. Aby ste sa 
pri čítaní a pozeraní obrázkov usmievali a aby ste časopis zatvárali s myšlienkami na to, čo milujete a po čom túžite 
najviac na svete.. Aby vo vás príbehy splnených snov zostali rezonovať ešte dlho a aby sa dotkli práve tej správnej 
struny, čo vás poháňa vpred.. Aby ste pobehli na ceste za svojím snom.. o čosi rýchlejšie. Lebo práve tak pôsobia 
splnené sny, ktorých sa môžete dotknúť.. Takúto silu má Dream & live magazine.

To, že toto číslo vznikalo v lete, určite nie je náhodou. Je presiaknuté slniečkom a pozitívnou energiou, ktorá ide ruka 
v ruke s „prázdninovými“ mesiacmi.. Leto sa nám ešte zo školských čias spája so samými príjemnými aktivitami, ktoré 
robíme preto, lebo ich milujeme, nie preto, že musíme. Veľa ľudí si v dospelosti zvykne na to, že nastal čas robiť, čo 
sa patrí, čo sa očakáva.. že pracovať sa musí, aj keď ich to častokrát nebaví. Stránky časopisu, ktorý držíte v rukách sú 
však plné ľudí, ktorí objavili, že žiť sa dá aj inak. Robia to, čo ich baví a napĺňa. (Nech si ostatní hovoria, čo chcú!) Sú 
šťastní a úplne žiaria. Videla a zažila som to na vlastné oči.. A je to úžasné!

Spoločne sme pre vás pripravili niečo špeciálne. S láskou, od srdca, najlepšie ako sme vedeli. Pretože vy si to zaslúžite..

Katka Sedláková 
šéfredaktorka Dream & live magazínu

 ˇ  ˇ  '  '



Keď mi o Abbie prvýkrát rozprávali, nešetrilo sa superlatívmi a zazneli aj slová ako „éterická“ 
a „víla“. Google mi prezradil, že bola tanečníčkou, modelkou, herečkou.. ale každý ju pozná aj ako 
manželku známeho speváka a herca Thomasa. Odkedy som videla jej prekrásne obrazy, vnímam 
ju hlavne ako talentovanú maliarku, ktorá svojimi dielami skrášľuje tento svet.. A o tom jej svete 
sme sa rozprávali v ateliéri dýchajúcom dušou pravej umelkyne.. 

Abbie, keby si mala povedať jednu vec, kým alebo čím sa cítiš byť momentálne najviac?

Teraz sa vidím hlavne ako osoba, ktorá chce tvoriť krásne veci a cez svoje maľby dať pozitívnu 
energiu a radosť ľuďom okolo seba. Moje umenie je moja sebareflexia, je tým, čo cítim v tomto 
momente a ja veľmi dúfam, že ľudia v ňom cítia moju dušu a emócie.

Dream & live magazine  ̵ Summer vibes forever 2016

Abbíe Puskaíler
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Ako si sa k maľovaniu dostala? A čo pre teba maľovanie znamená?

Maľujem celý svoj život, vždy som maľovala či kreslila pre svoju rodinu a priateľov. No neskôr ľudia 
okolo mňa prejavili záujem o kúpu mojich obrazov a to mi dalo myšlienku, že by som sa mohla 
maľovaniu venovať full time, teda profesionálne.
Maľovať pre mňa znamená vyjadriť svoje vnútorné emócie. Preto sa cítim výnimočne a požehnane, 
že sa ľuďom moje obrazy páčia. 

Dáva mí to pocít, že každý den, ktorý malujem  
a robim tým níekomu radost, je ako splnený sen.

Skús popísať proces vzniku obrazu z tvojho pohľadu.

Často začínam maľovať len s nejakým pocitom, či emóciou a niekedy vidím obraz vo svojej hlave. 
Ale potom začína tá cesta vyjadriť to na plátno a ja niekedy ani neviem, kam táto cesta povedie  
a kde skončí. Nechávam to skrátka na štetec, on pozná odpoveď.

   

ˇ  '
 '
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Tvoj ateliér pôsobí veľmi útulne, príjemne 
a- vďaka sviečkam a svetielkam-  až 
rozprávkovo-vianočne.  Ako sa v ňom cítiš 
ty a ako prebieha tvoj bežný deň na tomto 
mieste?

Môj ateliér je pre mňa veľmi magický priestor. 
Každé ráno zapálim sviečky a vytvorím si 
úplne pokojnú atmosféru, ktorá je pre moju 
kreativitu veľmi dôležitá. Často sem beriem 
aj svoje psíky. 
A keď už pracujem na nejakom obraze, 
čas tu letí veľmi rýchlo, hodiny sa mi zdajú 
ako sekundy :) Ale môj najobľúbenejší čas  
v ateliéri je večer, keď horia len sviečky  
a celé je to tu priam magické.

... kedď horía len svíecky a celé je to tu príam magícké.ˇ'
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Viackrát ročne sa ateliér zaplní deťmi..

Áno :) Ja milujem, keď môj ateliér oživia deti. A nielen deti, ale aj dospelí radi trávia čas  
v mojom ateliéri, je to pre nich niečo ako meditácia, terapia pokojom, únik od reality do 
sveta fantázie- tej mojej, aj tej ich.

V tomto priestore nie je dôležité, kto ako tvorí, kto je najlepší, neexistuje tu dobro a zlo. Tu 
skrátka učím deti vyjadriť sa cez umenie, cez maľbu a veľmi rada pozorujem, ako sa v ňom 
nachádzajú a zdokonaľujú. A ako si užívajú, keď sa po týždni vrátia a pokračujú v tom, čo 
minulý týždeň začali.

Vediem tu pravidelné hodiny, ale organizujem aj tábory. Cez leto sú to týždenné tábory, 
ale organizujem sezónne aj denné tábory, napríklad na Halloween alebo cez Veľkú noc. 
A potom sú tu ešte denné tábory, ktorých sa môžu zúčastniť deti z celého Slovenska. 
Okrem toho, že sa naučia niečo o umení maľby a kreslenia, kombinujem vlastne umeleckú 
výučbu s angličtinou, čo je naozaj výnimočné, lebo niečo také tu ešte nebolo. A som veľmi 
vďačná, že sa tieto denné tábory stali natoľko populárne, a tak som tento rok musela pridať 
extra týždeň, nakoľko mám limitovanú kapacitu. Je pre mňa totiž dôležité, aby každé dieťa 
dostalo toľko pozornosti, koľko potrebuje a to sa pri veľkej skupine detí nedá. Snažím sa  
o to, aby deti už v útlom veku objavili v sebe umelca a ja im pomáham v tom, aby ho našli 
a ďalej rozvíjali. Chcem im ukázať cestu, usmerniť ich,  ako dať svoje myšlienky a pocity 
na papier, ako dať svojim emóciám formu. Myslím si, že v dnešnej dobe plnej počítačov, 
mobilov a tabletov je čoraz ťažšie počúvať svoj vnútorný hlas, svoje ja- teda to, čo robí 
človeka jedinečným. A ja práve chcem deťom pomôcť ho nájsť a ukázať im, kým naozaj sú. 
Keď dieťa dá svoje emócie na papier, nie sú potrebné žiadne slová, je to neskutočné, to 
proste treba zažiť.
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Aké sú tvoje sny a plány do budúcna?

Môj hlavný plán je venovať sa naďalej tomu, čo robím a organizovať unikátne vernisáže. A veľa 
veľa maľovať, mám v sebe ešte toľko pocitov, chcem toho ľuďom ešte toľko dať! Predovšetkým 
chcem ukázať svoje umelecké srdce. Ďalej mi prišli aj nejaké ponuky z Čiech aj z Anglicka na 
organizáciu výtvarných workshopov, čo ma veľmi potešilo. Chcela by som totiž robiť aj workshopy 
pre dospelých, nielen pre deti. Aby som im pomáhala nájsť v sebe talent a otvoriť ich srdce, aby 
dokázali vyjadriť samých seba prostredníctvom maľovania.
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Slníecko Sonícka
- vedkyňa v oblasti onkológie, členka Nadácie Výskum rakoviny  
a mama skvelej dcérky Natálky

ˇ ˇ
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Nie je to v tom, že by mali jednoduchý bezproblémový život a všetko im padalo samé do lona. 
Ani zďaleka. Napriek tomu však žiaria vždy, keď vojdú do miestnosti. Keď sa s nimi zvítate, ich 
úsmev vám zahreje dušu a spraví deň krajším. Určite ich poznáte aj vy.. Sú to slniečka medzi 
ľuďmi.. U troch z nich sme zisťovali, odkiaľ sa to kúzlo v nich berie.. :)

Toto ma vždy zaujímalo – viete o tom, že na ostatných takto pôsobíte :)? Povedal vám to už 
niekto?

Janka: Raz mi jeden vzácny človek povedal, že: “Najskôr vojde do miestnosti tvoj úsmev, a potom 
ty”. Odvtedy mi to dosť pravidelne hovorieva môj muž a zákazníci u mňa v obchode. Veľa z nich sa 
medzitým stalo mojimi priateľmi. 

Sonička: Už dávnejšie som sa nahlas zamyslela nad tým, aké mám šťastie, že v živote stretávam 
najmä usmievavých a príjemných ľudí s veľkým srdcom. Akoby ani iní na svete neboli. Hovorím 
si, aká je to náhoda... Na to mi jedna známa povedala: “Je to tým, ako sa správaš a čo z Teba 
vyžaruje- tým priťahuješ ľudí podobného charakteru.” Odvtedy som si to začínala všímať viac. 
A veru, viackrát sa mi potvrdilo, že aj ja sa zamračeným a negatívne naladeným ľuďom podvedome 
snažím vyhnúť a naopak, milotu v tvári sa snažím opätovať ešte viac.

Katka: Musím úprimne priznať, že viacero ľudí mi už povedalo, že som také “slniečko”. Mám dokonca 
jednu klientku, ktorá mi občas zatelefonuje, keď má zlú náladu, lebo ja ju vraj vždy rozveselím :)  
A to ma veľmi teší, mám z toho radosť :)
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Slníecko Janka
- majiteľka obchodu s čokoládovo-karamelovými jabĺčkami La Caramela,  
mama troch úžasných detí

ˇ

Odkiaľ sa TO berie? Je to dedičné, dá sa to naučiť alebo ako to vlastne je :)?

Janka: To naozaj netuším. :) Myslím, že je to dar a som zaň veľmi vďačná. 

Sonička: Podľa mňa je to prirodzená vlastnosť človeka, pretože ak by to bolo naučené, 
pôsobilo by to ako istý druh faloše a afektu, čo by ľudia rýchlo prekukli. Ak sa na svet 
pozeráte srdcom, svet okolo nás – ľudia a veci -  žiaria farbami, ktoré vám automaticky 
vyčaria na perách úsmev. Všetko to pramení z úcty, empatie a lásky človeka k človeku. 
Uvedomujem si, že každý si v živote nesie svoje bremeno, ktoré je niekedy menšie, inokedy 
väčšie. Pekné slovo, pochopenie a úsmev na tvári je to najmenej, čo môžeme druhému 
nezištne ponúknuť. Veď nás to nič nestojí a pritom to mnohokrát môže znamenať naozaj 
veľa.

Katka: Ťažšiu otázku na mňa nemáš? :) Vôbec neviem, odkiaľ sa TO “slniečkovo” berie… 
asi to je a vždy bolo vo mne :) Mám takú ružovú bublinku, v ktorej si žijem so svojimi 
snami, túžbami, úsmevmi… ale nie :) Som vďačná za to, že každý deň môžem privítať  
s úsmevom a ak sa mi ho aspoň raz za deň podarí vyčariť aj u niekoho iného, tak sa teším :) 
V živote je dôležité sústreďovať sa na veci, ktoré nás robia šťastnými - a častokrát je to 
práve šťastie niekoho iného :)
A či je to dedičné? Určite, môj tatko bol ten najväčší a najkrajší a najusmiatejší tatko na 
celom svete a v priľahlých vesmíroch, bol to človek s neuveriteľnou charizmou, ktorý si 
vedel získať úplne každého :) Takže, možno za to môžu aj nejaké tie gény :)

Čo vám pomôže, keď máte „zamračené“? Ako reštartujete svoje vnútorné slniečko?

Janka: Moje deti. Keď som súčasťou ich detského sveta. Spievanie. Od srdca a pekne 
nahlas. Dobrá káva s kúskom čokolády. A ak naozaj nič nepomáha, idem si zabehať. :)

Sonička: Až sa to bojím vysloviť nahlas, ale som šťastný človek a som za to nesmierne 
vďačná. Čoraz častejšie si uvedomujem, že to nie je samozrejmosť a mala by som sa viac 
snažiť, aby som mojim „rozjasňovačom“ opätovala to krásne, čo dennodenne dostávam. 
Mám pri sebe to najdôležitejšie, najkrajšie a najvzácnejšie, o čom mnohí snívajú – láskavého 
manžela a úžasnú dcérku; skvelých rodičov a sestry, ktoré pri mne vždy stoja a s ktorými 
zažívame veľa radosti a smiechu. Mám prácu, ktorá ma veľmi baví a napĺňa. Priateľov, 
ktorí vedia, že aj keď som častokrát zaneprázdnená, majú v mojom srdci pevné miesto.... 
A v neposlednom rade - mám Boha v svojom srdci... Prečo by malo byť u mňa niekedy 
„zamračené“??

Katka: Možno to bude znieť neuveriteľne, ale veľmi často “zamračené” nemávam :) 
Samozrejme, niekedy sú dni, kedy sa len schúlim do perín s obľúbenou knižkou a čajíkom, 
aj keď pri mojom “vysokootáčkovom” životnom štýle je tých dní úplné minimum :) Moje 
vnútorné slniečko je nejaké záhadné perpetuum mobile poháňané kávou, smiechom  
a priateľmi okolo mňa :)
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Aka  e f í l o z o f í a , motto, ktorym sa ríadíte?

Janka: 
“Chocolate is the answer. Who cares what the question is.“

Má pre mňa aj taký metaforický význam, niečo ako:  
Dobro je odpoveď. Na akúkoľvek otázku... :)

Sonícka: 
Mám 3  svoje najobľúbenejšie citáty, podľa ktorých sa snažím žiť svoj život....

“Tu je moje tajomstvo. Je veľmi jednoduché... 
Dobre vidíme iba srdcom, to hlavné je očiam neviditeľné”

(Saint-Exupéry).

“Najväčší darček, ktorý môžeš niekomu dať je tvoj čas, 
pretože keď niekomu daruješ svoj čas, daruješ mu kúsok zo svojho života, 

ktorý už nevrátiš späť...”

“Cestu si nájdem, alebo spravím.”
(Hannibal)

Aj keď posledné motto môže vyznievať trochu agresívne, tí, ktorí ma poznajú vedia, 
že v mojom ponímaní to znamená siahnuť až na dno svojich síl, aby som si zaslúžila 
dôveru, ktorú do mňa ľudia vložili, či už pracovne alebo súkromne. Snažím sa o to 
viac, ak sa jedná o nejaký druh pomoci. Vtedy sa tú cestu snažím nájsť aj na tom 

najnepravdepodobnejšom mieste...

Katka:
 Mám dve :)

 “Ak si unavený, nauč sa odpočívať, 
nie vzdávať sa.”

“Nevadí mi, že mám vrásky, 
pretože sú od smiechu a zo slniečka.” :)

ˇ

Slníecko Katka
-  graf ická dizajnérka, pôsobiaca pod vlastnou značkou Vanilkový kaktus,  
art directorka Dream&live magazine

ˇ
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Peťka Čutríková (pre mňa už navždy „Cukríková“ :) je krásna mladá lifestyle blogerka, ktorá 
miluje ružovú..  Vyzerá ako bábika princezná z rozprávky a žije si vo svojom sladkom ružovom 
snovom svete.. 

Začalo to nevinne. Najprv som si kúpila iba zopár ružových blúzok a topánky ako pre baletku. 
Pokračovalo to tiež nevinne.. veď s ružovou ani nemôžete pôsobiť vinne :). Je to ako závislosť, ale 
veľmi sladká a dievčenská, pri ktorej neexistujú žiadne pravidlá a zábrany. A tiež je to láska. Veľká 
a dlhotrvajúca. 
Vnímam to tak hlavne preto, že ma táto (mnohými nenávidená ale aj milovaná farba) robí šťastnou. 
Myslím si, že iba keď je človek šťastný a vyrovnaný sám so sebou, dokáže si naplno vychutnávať 
svoj život a plniť si aj tie najtajnejšie túžby. 
Tak vlastne vznikol aj môj blog. Nebol to rozmar alebo rýchle vzplanutie. Bol zavŕšením dlhého 
premýšľania a rozhodovania sa. V tej chvíli, keď som vymýšľala jeho názov, vedela som, že 
predstavuje ďalšiu kapitolu v mojom živote, ktorej motto by mohlo znieť: “Nasleduj svoje sny.” 
Vlastne, aby to bolo presné, malo by znieť: “Hurá! Ty konečne nasleduješ svoje sny!” :)

Petra Cutrikova
Wíldest Dreams and Loves

ˇ
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Moje ružové kráľovstvo môže niekomu pripadať hlúpe. Ale prečo by ma malo zaujímať, čo si o ňom 
myslia ostatní? Je to môj život a chcela by som ho prežiť v neustálom smiechu a radosti a moja 
malá ružová bublina mi v tom pomáha :). Pretože keď je môj svet ružový, tak je aj šťastný. A ja 
veľmi verím v silu farieb. Moje myšlienky, spomienky a zážitky si ukladám v svojej pamäti ako malé 
farebné obrázky. Sú to malé útržky, ktoré si chcem uchovať navždy! 

Naučila som sa, že je iba na mne, aby som si plnila svoje sny. Pretože nikdy nie je hlúpe to, po 
čom túžime. Možno je to iba pre ostatných netypické alebo nevšedné, ale práve v tom je krása 
jedinečnosti každého z nás. 

Všetko, co sí víeme vysnivatď, je totíž možné aj uskutocnítď. 
A s troškou pomoci od dobrej víly Katky som sa dostala až sem, na stránky tohto jedinečného 
časopisu...

ˇ ˇ' '
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Som taká vdacná, že som poslúchla svoj vnútorný hlas, nedala sa odradítď 
a zacala svoj ružový sen aj žítď :). 

Je to vlastne obrovská úľava, keď nemáte sami pred sebou čo skrývať, keď sa nesnažíte vyhovieť 
požiadavkám okolia a keď dokážete naplno rozprestrieť krídla a nechať svoju predstavivosť 
pracovať. Vtedy sa začínajú diať tie najmagickejšie veci. Možno vám k tomu (tak ako aj mne) 
bude treba iba malý kúsok farby :). Pretože v mojom prípade naozaj platí: 

Sila tejto dievčenskej farby je nekonečná. Ak o tom čo i len troška pochybujete, pozrite sa na 
mňa a nechajte sa uniesť do ružovej rozprávky, akou je môj život. Užívam si každú maličkosť, 
ktorá ma cez deň stretne a keď v sebe nesie aj náznak mojej obľúbenej farby, rada si ju vyfotím 
a tak zapamätám naveky. Obklopená ružovou sa cítim pokojná a vyrovnaná. Je to presne ako  
s ružovými okuliarmi pri zamilovanosti. Jediným rozdielom je fakt, že ja sa tak pozerám na celý 
svoj život. A áno, milujem ho taký aký je: jedinečne ružový a rozprávkový.. 

ˇ
ˇ

' '
'

Kedď je môj svet ružový, tak je aj štastný...' '



I belíeve ín pínk.
 I belíeve that laughíng 

ís the best calorie burner. 
I belíeve ín kíssíng, kíssíng a lot. 

I belíeve ín beíng strong
 when everythíng seems 

to be goíng wrong.
 I belíeve that happy gírls 

are the prettíest gírls. 
I belíeve that tomorrow 

ís another day and 
I belíeve ín míracles. 

 Audrey Hepburn
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 Obrázky, šálky, tričko a vankúš s potlačou - Danyela art
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#gírlboss víbes
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Daníela Pavlikova

Nežije v luxusnej vile, ani sa nevyváža na drahých limuzínach. Napriek tomu pôsobí, akoby mala 
hlavu v oblakoch, na nose ružové srdiečkové okuliare a len občas ju niekto potiahne za nohu  
z toho obláčika, na ktorom sa vznáša, a pripomenie jej realitu.. 
Žije totiž svoj sen.. Novodobá slovenská princezná – Daniela Pavlíková.

Dani, prezraď, ako chutí život girboss, ktorá si robí, čo ju baví (a živí ju to)? 

Môj život v podaní ženy – šéfky, ak by sme chceli preložiť výraz “girlboss”, je výborný a mnou 
vysnívaný. Roky dozadu som sledovala silné a biznisženy, ktoré si šli za svojím snom a tajne som 
dúfala, že raz sa to podarí aj mne. Sama tomu doteraz neverím, že roky prešli a ja som “girlboss”. 
Asi preto, že som si to predstavovala trochu ináč, ako to vlastne aj je.
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Vankúš Lolli Marilyn - Danyela art
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Hrnček - Danyela art
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Všetky filmy, či krásne fotografie žien a inšpirujúcie citáty k nim, zobrazujú ženy oblečené do 
najnovších módnych trendov vo vysokých nablýskaných lodičkách kráčajúc s kávou v ruke naprieč 
mestom alebo sediac vo vlastnej dokonale nadekorovanej kancelárii. Tak, a teda realita je taká, že 
obvykle sedíme- my “bossbabes”- takmer celé dni v domácom tričku a teplákoch doma alebo vo 
svojom štúdiu. Pracovná doba nám nič nehovorí, pretože biznisu sa venujeme takmer nonstop- 
napríklad aj keď sme so svojimi priateľmi- a tvárime sa, že nepracujeme. Nie, my pracujeme, v ruchu 
mesta sa pohybujeme takmer výlučne v teniskách a častokrát v týchto prípadoch neriešime, či je 
náš outfit dokonale zladený. Snažíme sa len, aby všetko, na čom práve pracujeme a vybavujeme, 
dopadlo dobre. 

A presne to všetko “nenablýskané”, presne TÁ práca, ktorá je pre ostatných neviditeľná, je to, čo 
ma koniec koncov najviac baví. Tá sloboda, keď sa ráno zobudím, dám si svoje obľúbené raňajky 
a naladím sa na prácu, tá je na nezaplatenie. Ďakujem za ten pokoj, ktorý mám počas dňa, keď 
kreslím, tvorím a pracujem na nových veciach. Uvedomila som si, že zbožňujem ten pocit, keď 
môžem komunikovať so svojimi klientmi, rozvrhovať si svoju prácu, tvoriť program na nasledujúce 
dni, behať a lietať po obchodoch, zháňať farby, materiály na nové produkty a tvoriť nové veci. 
Samozrejme, sú dni, keď nevládzem, keď mám strach, málo energie a múz. Pri podnikaní sa človek 
nevyhne aj slabším chvíľkam, pocitom neistoty a nestálosti, no na to si treba zvyknúť. A keď prídu, 
treba si oddýchnuť, zregenerovať a uvedomiť si, že to, kam som sa doposiaľ dostala je preto, lebo 
to má zmysel a oplatí sa v tom pokračovať. 

Svoju prácu beriem veľmi zodpovedne a každý deň som vďačná, že som sa týmto spôsobom 
rozhodla zmenežovať svoj život, využiť svoj vlastný talent a nechať mu priestor vo svojom živote.

Z tvojej tvorby cítiť akési posolstvo.. :) 

V prvom rade do svojej tvorby vnášam seba a svoje ženské pocity, túžby a vnemy. Inšpirujem 
sa svetom navôkol. Módou, ženskosťou, a nielen vonkajším, ale aj vnútorným vyžarovaním žien. 
Svoje ústredné témy rozdeľujem do dvoch prúdov:

1. žzena, žzenskaž krasa, moda a dizajn, ktore zobrazujem do fashion ilustraciiž a modnych dizajnov

2.  druhym prudom suž rozpravky, ilustracie a rozpravkovež postavicky s hlavnou protagonistkou- 
     postavicžkou Lol li

ˇ ˇ

ˇ

ˇ
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Verím totiž v rozprávky, ktorými 
žijeme vo vnútri seba a svojou 
tvorbou chcem dokázať, že ak 
sa my ženy rozhodneme veriť 
svojim inštinktom, budeme 
romantické a plné lásky- skrátka 
budeme to my. A nemusíme 
byť celé ružové s korunkou vo 
vlasoch. 

Je dôležité byť len samé sebou 
a veriť, že naše sny a predstavy 
sa dokážu vyplniť, ak zakročíme 
a začneme tvoriť.

Celaž moja tvorba vychadza z radosti bytž zenou. 
Prinasa mi potesenie a citim zadostucinenie, ak sa moje klientky citia jedinecne,

 krasne a žstžastne - ako princeznež. 
ˇ ˇ ˇ

ˇ
ˇ
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Tričko Lolli Milkshake - Danyela art

Tí, čo ťa sledujú, vedia, kto je Lolli, hlavná hrdinka tvojich ilustrácii. Ako by si ju predstavila tým 

ostatným? 

Lol li, the princess. 

Moja malá princezná, ktorá vznikla ako môj sen mať vlastnú rozprávkovú postavičku. Tak som si ju 
nakreslila. Neskôr som na ňu zabudla. A potom sa mi pripomenula, keď som sa raz prehrabávala 
v starých obrazoch. Dve malé skice milého maličkého dievčatka s ružovou čelenôčkou v tmavých 
vláskoch. Asi som takto vnímala a stale vnímam samu seba. Lolli má totiž dve tváre. Je to stále to 
malé nevinné dievčatko, ale zároveň sa vyvinula do dospelej business woman.

Keď  je to potrebné a keď chcem, som dospelá a silná žena. A potom sú dni, keď som stále tou 
malou Danielkou bez povinností a starostí. 

Lolli je stelesnením radosti z drobných okamihov života, z lásky k sebe samej, k svojim blízkym 
a k sladkému životu, ktorý žije. Na začiatku som ju nenakreslila cielene ako samu seba. Vôbec 
som sa nad tým nezamýšľala. No až neskôr som si uvedomila, že som si ňou začala kresliť vlastný 
denník. Je to neustále šťastná štýlová princezná bez väčších móresov.
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Marilyn Monroe a Audrey Hepburn s farebnými 
žuvačkovými bublinami v tvojom prevedení 
sú priam neodolateľné!! Čím ťa tieto ikony 
inšpirujú? Čo by si z nich mohla zobrať každá 
z nás?

Postavička  Lolli sa okrem mňa veľmi rada ocitá 
v rolách mojich klientok, ale aj iných módnych, 
či inšpiratívnych ikon. Dať ju do roly Marilyn  
a Audrey bolo tým najlepším nápadom. Nielen, 
že sú tieto ilustrácie úžasne hravé a vtipné, 
ale stvárňujú dve osudové a silné ženy našej 
histórie. 

Dream & live magazine  ̵ Summer vibes forever 2016

Pre mňa boli Audrey a Marilyn výnimočné presne tým, o čo som už párkrát medzi 
riadkami zavadila. Vo vtedajšej spoločnosti viac vytŕčali z davu. Riadili sa svojou 
ženskosťou, nehanbili sa byť iné, prijali samé seba, dokázali sa predať a ostať ženskými 
ikonami až dodnes.
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Čo by si poradila všetkým (budúcim) girlbosses, ktoré chcú ísť za svojím snom?

Aby najprv prišli na to, čo majú najradšej, čo rady robia, čím sú vo svojom vnútri. A potom nech 
začnú od drobností a nech sa neboja, čo im povedia hoci tí najbližší. Nech v seba veria, nech robia 
to, čo v nich kričí. Nech sa nesnažia kopírovať, ale viac sa inšpirovať a tvoriť, pracovať, pracovať, 
pracovať a tak dosahovať po krokoch stále vyššie a vyššie ciele.

 #follow your dreams
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Sny sú odrazovým mostíkom pre naše želania. Akonáhle o niečom začneme snívať, v duchu 
vyslovíme aj želanie. Presne to sa stalo, keď som sa prihlásila do súťaže Dream & live, kde 
výhrou bolo fotenie v meste lásky. 

O Paríži som snívala už dlhé roky, ale vždy to zostalo len pri myšlienke. A zrazu som sa 
ocitla ako výherkyňa v európskej metropole a pochopila som, prečo som tak dlho čakala na 
Paríž. Tie magické chvíle som nielen, že mohla zdieľať s mojou maminkou, ale celé to máme 
zdokumentované na úžasných fotkách vo vlastnom časopise. To ma len utvrdilo v tom, že 
sa netreba zľaknúť vysloviť nahlas svoje tajné želania, lebo skôr či neskôr sa naplnia, len  
v ne musíme veriť (a samozrejme aj niečo pre to urobiť). 

Akonáhle som dala voľnú ruku môjmu životu, začali sa diať veci, ktoré dávali zmysel. Našla 
som si prácu, ktorá možno nebola mojou vysnívanou, ale posúva ma ďalej a veľa ma naučila. 
Stále som sa však nevzdávala myšlienky práce v médiách.

Moje úsilie nevyšlo nazmar. Dnes fungujem popri pôvodnej práci aj ako redaktorka a píšem 
na témy, ktoré ma najviac zaujímajú: móda, krása a životný štýl. Všetko sa dá stihnúť a zladiť, 
ak človek veľmi chce.

Pred rokom sa mi ani nesnívalo o tom, že budem písať články pod vlastným menom a budem 
vytvárať reportáže so známymi tvárami. Neocitla som sa vo svete médií náhodou a nemám 
plány z neho ani vystúpiť. 

Stále si stanovujem nové a nové ciele, aby som si jedného dňa mohla povedať: „Áno, som 
presne tam, kde mám byť.“ Som vďačná za každú jednu príležitosť, ktorá sa mi priplietla do 
cesty. Máme nekonečné množstvo príležitostí a bol by hriech ich po jednom neskúsiť. 

Ja som sa rozhodla premenítď moje sny 
na plány a prekážky na možností.

'
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Klaudía Fíolova
The blonde magíc
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Little pínk dress
Každá žena musí 
mať v šatníku aspoň 
jedny elegantné 
šaty a´la little black 
dress, ktoré sa hodia 
na spoločenské 
akcie, ale aj na 
romantické rande. 
U mňa je ružová 
farba základom, niečo 
ako čierna, s ňou 
nikdy nič nepokazíte. 
Krásne rozžiari každú 
ženu a v kombinácii 
s volánikmi, ktoré sú 
teraz veľmi trendy, 
máte o skvelý outfit 
postarané. Rada 
experimentujem 
s doplnkami, 
preto som šaty 
doplnila originálnymi 
náušnicami (ktoré 
vystihujú moju 
povahu :)) a farebnou 
extravagantnou 
kabelkou.
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Púzdro na smartfón babypink - farfalla mia

#gírlboss style
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Kabelka so strapcami Folly black - farfalla mia

Gírlboss style
Chodíte často na pracovné stretnutia 
a pohybujete sa v kruhoch, kde sa vyžaduje 
business dress code? Prečo by ste kvôli tomu 
obmedzili svoj šatník len na čiernu farbu? 
Biela je takisto veľmi elegantná a pôsobí 
žensky a pôvabne. Aby ste oživili váš outfit, 
stavte na detaily. Rafinované sako a čierna 
kabelka so strapcami z vás urobia štýlovú 
manažérku. Farebné doplnky vám dodajú 
šmrnc: pôsobivé náušnice, pestrofarebná 
šatka zdobiaca kabelku a ružový obal na 
mobil s mašličkou, ktorý vyčarí úsmev nielen 
na vašej tvári...
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Batoh Melisa babypink - farfalla mia

Back to school
Hravosť a dievčenskosť sa skrýva v každej z nás a netreba ju schovávať. Vyberte sa na potulky 
mestom alebo na lahodnú zmrzlinu s kamoškami v pohodlných kraťasoch a vzdušnej blúzke, 
a vyhrajte sa s doplnkami. Gladiátorky sú opäť v móde a nielenže vyzdvihnú váš outfit, ale sú 
aj neskutočne pohodlné a sexy. Krásna farebná čelenka zaujme vaše okolie a vďaka nej máte 
za pár sekúnd vytvorený dokonalý účes. Čerešničkou na torte je rozkošný ružový batoh, ktorý 
z vás spraví nezbednú školáčku :). Je praktický, štýlový a bude ladiť aj so sukňou či šatami. Je 
to proste must-have kúsok, ktorý nikdy nevyjde z módy.



62 - 63



Míchal Hrehuš
 I Can Academy
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Ešte dávno predtým, ako som spoznala Michala, sledovala som na Facebooku jeho stránku 
Myslím pozitívne – oficiálny blog veselých vecí. Pribúdali tam rôzne citáty, ktoré robili radosť 
stovkám až tisíckam ľudí. Nevedela som, že sa za tým všetkým skrýva silný príbeh človeka, ktorý 
zažil niečo, čo zmenilo celý jeho život. A v priebehu ďalších rokov aj životy mnohých iných.. 
Tu je jeho príbeh..

Hneď po strednej škole som išiel do Austrálie. Mal som skvelé ambície a plány. Chcel som 
vyštudovať školu, ktorá by mi dala do života niečo naozaj praktické. Vôbec mi však nenapadlo, že 
ma tam čaká dovtedy najťažšie obdobie v živote, ktoré mi úplne zmení smerovanie.
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Už po týždni na vysokej škole v Sydney som zistil, že táto škola je len na to, aby sme mohli mať 
štatút študenta a získať študentské víza. Do školy sa chodilo len na testy, pri ktorých sme mohli 
používať všetky poznámky. V iné dni nebola v triede ani tretina študentov. 

K tomu sa navyše pridali finančné problémy. Najskôr som si nevedel nájsť prácu a moje rezervy 
sa blížili k nule. Keby som začal pracovať ešte o týždeň neskôr, asi by som nemal z čoho zaplatiť 
nájomné.  Majiteľ prvého obchodu, kde som pracoval, zmizol jedného dňa do zahraničia a nezaplatil 
mi... V druhej práci som dostával oveľa menej, ako som potreboval a tak som začal robiť aj nočné 
smeny. Voľný deň som mal len vtedy, keď ma odniekiaľ vyhodili, no aj tak som bol každý mesiac 
pár dolárov v mínuse.

Po roku a pol to zašlo tak ďaleko, že som musel siahnuť aj na úspory na Slovensku, aby som mohol 
zaplatiť školné. Vtedy však ku mne prišlo niečo, čo kompletne zmenilo môj pohľad na život, na 
príležitosti a na svet.

Motivačné predmety: vesele-veci.sk
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Jedného dňa mi moja mama poslala email, že videla skvelý film. Mám si ho pozrieť, že mi môže 
pomôcť. Bolo to Tajomstvo. V priebehu hodiny a pol, ako som pozeral ten film, som pochopil dve 
zásadné veci:

1. Zmyslom môjho žívota je bytď štastný.

2. Iba ja sa môžem rozhodnút, ďco chcem a níkto nemôže a nemá právo súdít,  
cí som sa rozhodol správne alebo níe.

Dovtedy som sa vždy sústreďoval na iných ľudí, aby oni boli šťastní, aby boli so mnou spokojní, 
aby som bol pre nich ten dobrý... Prvýkrát v živote som sa začal zamýšľať nad tým, čo chcem ja  
a pochopil som, že ja som zodpovedný za svoje šťastie. Ak to nezariadim ja, kto potom?

ˇ
ˇ
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Chcel som vedieť viac. Začal som čítať 
knihy ako Mysli a zbohatni, či Istou cestou 
k bohatstvu a aj keď sa ešte vtedy v mojej 
peňaženke nezmenilo nič, ja som už vedel, 
že ďalší rok bude úžasný a neporovnateľne 
iný.

Bol som tak nadšený zo zmeny, ktorá 
prebehla v mojom vnútri, že som sa 
rozhodol pomáhať ľuďom, ktorí sú  
v podobnej situácii, ako som bol kedysi ja  
a podporovať ich v osobnom raste.

Tejto skúsenosti a tomuto rozhodnutiu, 
aj keď sa pred rokmi javili ako najťažšie 
obdobie môjho života, teraz vďačím za to, 
kým som, čo robím a čo mám.

Odvtedy prešlo už deväť rokov. Dnes som 
úplne iný človek, v úplne inej situácii. Založil 
som jednu z prvých komunít osobného 
rastu na Slovensku a mám firmu, ktorá 
organizuje semináre a vytvára produkty, 
ktoré podporujú ľudí v ich osobnom rozvoji.
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Doteraz si živo pamätám, ako som bol v jednom procese, kde som si mal predstaviť, že držím za 
ruku seba, keď som mal štyri roky a mohol som tomu štvorročnému JA povedať niečo, čo by mu 
pomohlo. Odrazu bolo v mojej hlave len: “Choď za tým, čo miluješ.” Dojalo ma to tak, že som sa 
rozplakal a vedel som, že presne týmto sa chcem riadiť a túto myšlienku chcem za sebou zanechať.

1. Začnite hneď teraz, tam, kde ste, s tým, čo máte, aj keby ste to mali robiť zadarmo. Rok som 
sa staral o komunitu na Facebooku, kým som vyrobil a predal prvé motivačné produkty a tri roky, 
kým z toho vzniklo podnikanie.

2. S láskou dávajte niečo navyše, čo od vás nikto neočakáva. Vytvoríte si tak skvelý vzťah s vašimi 
zákazníkmi.

3. Nemusíte byť dokonalí. Učte sa od ľudí nad vami, učte ľudí pod vami a buďte spoločníkom pre 
ľudí, ktorí sú vedľa vás. Svoju prvú prednášku som spravil pár týždňov po tom, ako som sa vrátil  
z prvého seminára osobného rozvoja v Londýne. Prvé naozaj úspešné produkty som začal predávať 
ako predobjednávky ešte skôr, ako boli vyrobené. Je to skvelý spôsob, ako na začiatku pokryť 
náklady.

4. Spájajte sa s ľuďmi, ktorí vás podporia a pomôžu vám. Vy musíte prebrať zodpovednosť za to, 
čo chcete spraviť. Musíte to urobiť sami, ale nemusíte to robiť osamote.

5. Sústreďte sa na to, o čo vám ide a hľadajte spôsoby, ako to dosiahnuť. To, na čo sa sústredíte, 
narastá. A platí to o cieľoch a riešeniach rovnako ako aj o problémoch. Voľba je na vás.

Myšlíenka, ktorá ma najvíac ovplyvníla

ˇ ˇ''Ako zacat robít  to, co mílujete
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Anna Tásler

Čo môže byť krajšie, ako plniť si sny po boku lásky svojho života? Anka Tásler o tom vie svoje. 
Spoznávanie sveta je jej splneným snom a svoju lásku k cestovaniu, no hlavne vtipné a kuriózne 
zážitky z ciest so svojím manželom, hudobníkom Ivanom, zachytáva na svojom blogu TraFaM. 
Ten spája jej záľubu v písaní s troma najväčšími vášňami – cestovaním, módou a hudbou.

Na začiatok, čisto zo zvedavosti.. :) Koľko krajín si precestovala a ktoré mesto / miesto ťa dostalo 
úplne najviac (a prečo)?  
Zatiaľ je to približne 40 krajín. Niektoré som len „navštívila“, čiže priletela, prezrela si v priebehu 
pár dní mesto a odletela. Iné som precestovala krížom-krážom, ako napríklad Austráliu, Kaliforniu, 
či Havaj, v ktorých som pobudla niekoľko týždňov či mesiacov a spoznala krajinu omnoho lepšie, 
než bežný turista. Každé miesto má svoje čaro a je náročné vybrať len jedno “naj”. Všeobecne však 
milujem menšie ostrovy, ich izolovanosť a jedinečnosť ma nikdy neprestane baviť. Tak napríklad 
Aruba, Curaçao, Palawan, či ostrovy Francúzskej Polynézie určite patria k mojim top destináciám.

Mávaš aj ty nutkanie zbaliť si celú skriňu :)? Ako to zvykneš riešiť? 
To mám zakaždým a zväčša sa tú skriňu aj snažím narvať do kufra. Donekonečna zvažujem, čo je 
naozaj potrebné a čo nie. A potom len postupne z toho kufra vyťahujem jednotlivé kúsky, ktoré 
oplačem, a zavesím späť na vešiak. Stále sa mi nedarí cestovať minimalisticky. Ani po toľkých 
rokoch a tisíckach precestovaných kilometrov. Za pokrok považujem už to, že som si na poslednú 
výpravu do Ázie nebalila žiadne “high heels”. Mám na ne slabosť, no tam by mi boli fakt nanič. 
Celkom som si vystačila s teniskami a flip-flopmi. Beriem to ako môj prvý úspech v rámci terapie 
„smart packing“.
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Používaš nejaký plánovač alebo check list na balenie? Ako dlho pred samotným odjazdom na 
dovolenku začína tvoje chystanie a balenie?

Check list som si nikdy nerobila, možno vyskúšam :) A balenie závisí od toho, na aký dlhý čas 
odchádzam. Ak ide o klasickú dovolenku, tak začnem zhromažďovať a dokupovať kozmetiku či 
dopĺňať cestovnú lekárničku týždeň vopred. Ak na dlhšiu výpravu, tak priebežne aj 2-3 týždne 
v predstihu. Najťažšie je zbaliť sa, pokiaľ viem, že budem počas cesty na viacerých miestach, 
vo viacerých krajinách, ktoré majú rozdielnu klímu a “atmosféru”. Ak budem potrebovať ležérne 
oblečenie na pláž, ale aj niečo spoločenské, na turistiku, do trópov i do chladnejšieho počasia. 
Vtedy je pre mňa ekonomické zbalenie sa priam nadľudským výkonom.

Ako bojuješ proti stresu pred dovolenkou? Máš nejaké osvedčené tipy ako minimalizovať 
“cestovnú horúčku” :)? 

Cestovnú horúčku už nemávam, skôr zažívam takú príjemnú eufóriu. Som viac tešivá než stresovaná 
:) Keď mám deň vopred už všetko zbalené, kufor odvážený a viem, že mi ostalo aspoň nejaké to 
kilo-dve k dobru na prípadné nákupy v dovolenkovej destinácii, pokojne zaspávam. Hlavne pred 
dlhým interkontinentálnym letom je pre mňa spánok nevyhnutnosť, keďže v lietadle toho veľa 
nenaspím a dosť energie človeku zhltnú všetky tie letiskové obštrukcie, procesy v autopožičovni 
po prílete, presuny z letiska na miesto pobytu a pod. 

Aké su tvoje módne / kozmetické vychytávky, na ktoré nedáš dopustiť, aby si sa aj na dovolenke 
cítila krásna? 

Určite pleťové masky. Hydratačné k moru a čistiace do rušných a prašných metropol. Už viackrát 
ma zachránili aj po pridlhom slnení na pláži. 
Poruke, teda v príručnej batožine, musím mať vždy krém na ruky, balzam na pery a termálnu vodu 
v spreji. Som alergička, takže aj lekárničku s všemožnými liekmi považujem v mojom prípade za 
nutnosť, lebo alergické kožné reakcie, červené oči a nos na kráse rozhodne nepridávajú :)
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Plánuješ na dovolenkách fotenia alebo väčšinou fotíš len tak bežne, 
turisticky :)? Aké sú tvoje tajné tipy, ako na fotkách z dovolenky vyzerať 
čo najlepšie ;)? 

Fotenie si žiadnym spôsobom neplánujem. Fotím hlavne reportážne fotky, 
krajinu, jej obyvateľov, dianie na uliciach a autentické situácie. Aj fotky nás 
s manželom, ktoré si na cestách robíme, sú skôr spontánne a bláznivé, než 
štylizované. A môj „tajný“ tip nie je vôbec tajný, skôr rokmi overený miliónmi 
žien – slnečné okuliare :) Aby ste nevyzerali na každej fotke rovnako, zbaľte 
si ich hneď niekoľko a striedajte ich.
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Čo si predstavíš pod pojmom vysnívaná dovolenka? Kedy sa bude konať ;)? 

Vysnívaná dovolenka trvá dlhšie ako len jeden či dva týždne. Je to dobrodružný roadtrip, počas 
ktorého precestujem viacero miest či štátov, stretávam miestnych, s ktorými trávim čas v ich 
prirodzenom prostredí. Cestujem po krajine slobodne, nemám presný plán, zastavím kedy chcem 
a kde chcem, prespávam každú chvíľu na inom mieste a zažijem veci, ktoré sa človeku neprihodia, 
keď len leží na pláži niekde v dovolenkovom rezorte. Presne takou bola moja nedávna 2-mesačná 
cesta po Ázii. Precestovali sme s manželom 6 krajín - Srí Lanku, Singapur, Vietnam, Kambodžu, 
Filipíny a Japonsko - spoznali množstvo úžasných ľudí, videli a zažili nezabudnuteľné a niekedy 
až neuveriteľné veci. Verím, že podobných výprav bude ešte veľa, napríklad po Afrike či Južnej 
Amerike, ktoré sú stále na mojom „to do liste“.

Najlepšia rada, akú viem posunúť ďalej je: 
rozprávajte sa s miestnymi obyvateľmi. S bežnými 
ľuďmi na ulici, v baroch, kam chodia miestni, 
s taxikármi... Ich sa vždy pýtam na najlepšie 
miesta, ktoré treba vidieť, reštaurácie s tradičným 
jedlom, skrátka veci, ktoré netreba v danej 
destinácii vynechať. Pravdepodobne nepôjde 
o luxusné miesta, ktoré sú nafotené v katalógoch 
a reštaurácie so strieborným príborom, no človek 
takto zažije niečo omnoho krajšie, autentickejšie, 
obohacujúcejšie. A práve takéto zážitky ja osobne 
na cestovaní milujem úplne najviac.

Rada na záver
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Musím sa priznať, že častokrát si pomyslím, že môj život je ako rozprávka. Áno, presne tá, ktorá 
začína „Kde bolo, tam bolo...“, v ktorej sa vyskytne zlomyseľný škriatok, závistlivá ježibaba, ale aj 
láskavá starenka, či dobrá víla.. - znie to infantilne. Viem. Ale je to tak! A je iba jedno vysvetlenie, 
prečo to tak cítim. Jednoducho je za tým láska.  
Už je to viac ako jeden rok a tri mesiace, čo som Pánu Bohu nesmierne vďačná, že mi dal muža, 
ktorý je taký milujúci, taký nežný, taký starostlivý... že je to muž, ktorý je divoký v srdci, ktorý ma 
ochráni, ktorý sa zaujíma o to, ako sa cítim, ktorý sa ma pýta, čo ma trápi, ktorý ma vie rozosmiať, 
ktorý ma rád objíma a ktorý tak krásne bozkáva. 
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Sílvía Knotek
Susan and Sís' decore
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ďDakujem za jeho vnimavé srdce a za každý jeden sen, co mí splni, 
alebo prí plneni ktorého prí mne stoji ;)

ˇ ˇ
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... a tých snov je v mojej hlave a v mojom srdci veľmi veľa, k tým najväčším však jednoznačne 
patrí – Susan and Sis' decore – veľmi veľký sen, ktorý sa pomaličky stáva skutočnosťou. V prvom 
rade má však na tom veľkú zásluhu jedna úžasná osôbka – Zuzka. Nebyť jej, doteraz by som si 
púšťala film Svadby podľa Mary alebo skrolovala stránky svadobných agentúr s povzdychmi, aké 
by bolo krásne, keby som aj ja mohla niečo takéto robiť. Šťastie mi však “prihralo” Zuzku – plnú 
megadobrých nápadov, so šikovnými ručičkami, veľkú detailistku s krásnym pohľadom na život.. 
Mám síce tri mladšie sestry, ale ona mi je akoby štvrtou– staršou. 

Pri našom prvom stretnutí  by mi ani len nenapadlo, že dnes s ňou budem mať za sebou niekoľko, 
ako my tomu hovoríme „testovacích akcií“, pri ktorých budeme spoločne prekonávať výzvy a plniť 
niekoho predstavy. Uvedomujem si, že sme len na začiatku, a že vybudovať si skutočnú firmu ako 
dekoračné štúdio, nás bude stáť ešte veľa úsilia. 
Ale všetky tie už „nabrložené“ vázičky, svietniky, látky, stojany, drobný nábytok a ďalší materiál sú 
pre nás hmatateľným dôkazom, že o Susan and Sis’ decore len nesnívame, ale že tým skutočne 
žijeme. Pri každej akcii do toho dávame všetko a zistili sme, že nás veľmi teší tvoriť „zaláskovano“, 
keď vieme, že najväčšou ozdobou bude nakoniec živá láska...
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... inak ono je to vždy o tých ďcute líttle thíngsď, ktoré keď sa pospájajú, vedia 
vyčariť krásnu atmosféru. A to nemusí byť len niekde v svadobnej sále, ale napr. aj 
doma. Poznáte ich? Rámiky, vankúšiky, svietniky, albumy, vence a iné dekorácie. 

Ja ich rozdeľujem do dvoch kategórií - tíe, ktoré nám skrášlujú svet okolo nás 
a darčeky na mieru, ktorými chcem urobiť radosť druhým. Pri oboch kategóriách 
uprednostňujem, keď tie cute little things môžem vyrobiť sama. Pre mňa je úžasné, 
keď si nesiem domov tašku plnú mnou vybratých malých ozdôbok, z ktorých si 
chcem niečo vyrobiť. A taktiež milujem, keď mi pri tvorení pomáha Tominko. Ten 
čas strávený spoločne je na nezaplatenie a som mu naozaj vďačná, že mi pomáha 
pri realizácii mojich DIY projektov (a tých v poslednej dobe nebolo málo). 

Samozrejme, nie všetky cute little things, čo si predstavím, sa dajú vyrobiť 
svojpomocne, takže ich nákup potom považujem za nevyhnutnosť :). Lenže ten 
musí spĺňať jednu podmienku, a to, že na mňa musia akoby prehovoriť. Potom mám 
taký zvláštne krásny pocit a viem, kam tú vecičku presne doma dám. V poslednej 
dobe som si uvedomila, že túto podmienku nemajú problém spĺňať vintage alebo 
handmade vecičky; asi zase v tom bude mať prsty tá láska, ktorá z nich priam sála. 

A druhá kategória- darceky na míeru.. to je pre mňa taká srdcová záležitosť. 
Srdcová doslova, lebo inak sa to nedá a pri ich výrobe sa do nich musí vložiť kúsok 
vášho srdiečka. Práve to potom dorovnáva jeho „nedokonalosti“. Predsa nie vždy 
sa všetko podarí podľa predstáv, ale ja vždy hovorím, že snaha sa ocení ;) .. asi už 
len preto, keď niečo takéto idete darovať, je to bezkonkurenčný originál, ktorý 
nikto iný nemôže mať a ani si ho nie je možné nikde kúpiť. A potom je za ním 
čas, ktorý ste tomu venovali, či už sledovaním obdarovaného a zhromažďovaním 
údajov, čo by sa mu asi tak páčilo a vymýšľaním toho, čo a ako vyrobiť. Častokrát sa 
nechávam inšpirovať galériou napr. na pintereste, ale vždy je pre mňa podstatné, 
aby to bolo nakoniec osobné. 

Preto napríklad vlastnoručne vyrobený album plný fotografií, lístkov, vstupeniek, či 
iných drobností, ktoré pripomínajú spoločne strávený čas alebo adventný kalendár 
plný presne „tých“ maškrtiek, ukrývajú v sebe oveľa viac, ako sa na prvý pohľad 
zdá. Je za tým samozrejme aj čas samotnej realizácie; priznám sa, že niekedy radšej 
posuniem „termín“ odovzdania darčeka, ak by jeho rýchle dokončenie malo ísť na 
úkor jeho kvality.

Raz sa mi stalo, že som pre Tomáša vyrábala jeden darček niekoľko mesiacov  
a on už si začal myslieť, že si len vymýšľam, že mu darček vyrábam :) Ale myslím 
si, že výsledok potom stál za to. Koniec koncov, vždy to stojí za to, kedď je níeco 
vyrábané z lásky a pre lásku..

ˇ

ˇ'

'
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... toto číslo Dream & live magazínu Katka hashtagovala ako #niecosaschysta. Keď som to 
čítala prvýkrát, musela som sa usmiať, že toto sa teraz celkom hodí aj pre nás. Aj keď u nás by 
to bolo s malou obmenou, a to #niektosachysta. 

Deväť mesiacov je skoro za nami a ja cítim, že na jednej strane sa niečo končí, ale na strane 
druhej je za dverami niečo krásne nepoznané.. Uvedomujem si, že láska a matematika je 
neskutočná – milujem tú rovnicu, že 1 + 1 = 3. Veľmi sa už tešíme na malú princezničku. 
Určite to nebude len ružový svet, ale v prvom rade veľká zodpovednosť. Niekedy ma prepadne 
neistota z toho, čo má prísť, ale potom si spomeniem, ako sa Tominko nakláňa nad bruško  
a rozpráva malej bublinke, aké má s ňou / s nami plány. A vtedy všetky obavy idú bokom a ja 
som si istá, že to bude dobré a že to zvládneme- bok po boku a s tým malým uzlíčkom nášho 
spoločného šťastia, ktorý je pre nás tým najväčším dôkazom, že sny sa plnía...



DIY
kúsky ako od návrhárov
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Na parádne sandálky s tylovou mašľou, skoro 
ako od Jimmy Choo-a, budeme potrebovať:
 - sandále na opätku
 - tyl vo farbe topánok, rozmer 2x cca 20x75 cm
 - nožnice
Postup: Vytvoríme dve súmerné slučky. Tyl 
umiestnime tak, aby sme remienok topánky 
mali približne v strede. Ľavú slučku preložíme 
cez pravú a prevlečieme ju cez vzniknuté 
očko. Vytvarujeme mašľu a dĺžku koncov 
prispôsobíme podľa topánky.
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Na štýlové klobúky s nápisom podľa 
vlastnej fantázie budeme potrebovať:
 -  klobúk, 
 -  flitrovú niť
 -  ihlu a nylonovú niť
 -  tavnú pištoľ
  - veľkú dávku trpezlivosti :) 

Postup: 
Nápis si skúsime voľne vyskladať na klobúk, aby 
sme prispôsobili veľkosť písma a jeho dĺžku.  
S prišívaním začíname na vnútornej strane 
klobúka a postupne prišívame flitre za pomoci 
dierok, ktoré na nich už sú a cez ktoré sú 
navlečené na farebnú nitku. Po odstrihnutí nite 
po ukončení nápisu je dobré fliter na niť zafixovať 
tavnou pištoľou, aby sa nepárala. Vyčarovať na 
klobúku ligotavý nápis chce dávku trpezlivosti  
a času, ale výsledok rozhodne stojí zato :)!



Klobúky s trblietavým flitrovým nápisom sú “must have” dovolenkovej sezóny! Sú perfektným 
štýlovým doplnkom a môžete nimi vyjadriť svoju náladu, životný postoj alebo momentálnu situáciu. 
Fantázii a farebným kombináciám sa medze nekladú ;). Asi netreba spomínať, že takýto klobúk 
bude ozdobou každej vašej fotky..



Šikovné ruky, vďaka ktorým vznikli DIY tipy 
na predchádzajúcich stránkach patria Nikol 
Znášik, ktorá tvorí pod značkou Lillya. Patria 
jej však nielen ruky, ale aj obrovská dávka 
kreativity, precíznosti a trpezlivosti.  A viery 
v silu a pravdivosť citátu

 If you can dream ít, you can líve ítď. 
Bez nich by určite nebola tam, kde je dnes..
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Obzrime sa tak 2 roky dozadu.. chystali ste sa na svadbu, popritom si chodila do “normálnej” 
roboty.. Čo sa odvtedy zmenilo? 

Zmenilo sa toho veľa. Zistila som, že náhody neexistujú a VŠETKO v živote má svoj význam. A že 
človek má niekedy sny, ktoré spozná, až keď ich prežije alebo začne žiť :) Veľmi dlho trvalo, kým 
som sa v živote “našla”. Prestriedala som viacero zamestnaní a dá sa povedať, že až “šéfovanie 
samej sebe” mi vysvetlilo, čo mi vyhovuje najviac. Musím teda priznať, že keď sama rozhodujem, čo 
budem dnes robiť a nedáva mi to niekto druhý ako príkaz- to je pozícia, v ktorej sa cítim najlepšie 
:) To je asi najzásadnejšia zmena za tie dva roky :) Okrem toho sme s manželom od svadby čo-to 
precestovali a každá naša cesta za hranice (všedných dní) so sebou nesie skúsenosti a poznania, 
čo automaticky prináša aj zmenu do života :)
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Kedy nastal moment, keď si si povedala, že odídeš  
z práce a budeš sa venovať naplno svojej značke? Veľa 
ľudí na to zbiera odvahu veľmi dlhý čas alebo sa im to 
nepodarí vôbec. 

Rozhodnutie to nebolo vôbec jednoduché, ani rýchle… 
V tom čase som mala svoju najlepšiu prácu a keby mi bol 
niekto pri nástupe povedal, že po roku budem zvažovať 
výpoveď, ťukala by som si prstom po čele. A ešte kvôli 
handmade? Úplne by som ho vysmiala :) Neviem či to 
nazvať nakopnutím alebo skôr únikom, no fakt bol ten, 
že som chodila doslova z práce do práce a neraz som si 
povedala, že to už nezvládam a že to takto ďalej nepôjde. 
Keď som sa už v práci viackrát pristihla pri tom, že robím 
chyby a neraz myslím na to, čo ma čaká doma, vedela 
som, že to bude “buď - alebo”. 
Som totiž pedant a svoju prácu som sa vždy snažila 
vykonávať najlepšie, ako som vedela, navyše som 
pracovala v zdravotníctve, kde chyby skutočne nepatria. 
Povedali sme si teda doma s manželom- “Teraz alebo 
nikdy!” Až čas ukáže, či to rozhodnutie bolo správne. 
Teraz si myslím, že je na to ešte príliš skoro :)

Čo by si poradila ľuďom, ktorí sa tiež pohrávajú s touto myšlienkou?

Zvažujte, rátajte, zisťujte, skúmajte! Ak je o vašu “bokovku” záujem u ľudí, je takmer isté, že to, čo 
robíte, robíte dobre, a teda môže byť úspešná natoľko, aby vás uživila :) Ďalej je to už aj otázka 
marketingu, aby sa o vašej práci dozvedelo čo najviac potenciálnych zákazníkov :) Musíte však 
rátať aj s tým, že “byť sám sebe pánom” neznamená robiť výlučne to, čo vás baví, ale zahŕňa to 
často činnosti, ktoré môžu liezť človeku pekne na nervy :)) Bez toho to ale, žiaľ, naozaj nejde.

Čo je podľa teba tajomstvo úspešnej značky? 

Úprimne a narovinu? Tvrdá práca, sebazapieranie, neustále vzdelávanie, trpezlivosť, podpora  
u blízkych, prítomnosť a úprimnosť priateľov, ktorí ťa podporia, keď to potrebuješ, a povedia aj keď 
je niečo zle. To sú veci, ktoré podľa mňa nie sú žiadnym tajomstvom, no mne nesmierne pomáhajú. 
Či robia/spravia moju značku úspešnou, to musia posúdiť druhí :)
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Prezraď nám ešte, čo všetko nájdeme v tvojej „ponuke“ ..

Štipčekové magnetky sú najobľúbenejšie a najviac času 
venujem práve ich výrobe. Okrem toho sa stále väčšej 
obľube tešia aj svadobné vešiaky a nevesty postupne 
prichádzajú na chuť aj ďalším “svadobným jedinečnostiam”, 
ktoré dokážu svadbu ozvláštniť. Napríklad nezvyčajné 
drevené knihy hostí. Ja možno ešte netuším, čo budem 
vyrábať zajtra, no nejaká nevesta to môže vedieť už úplne 
presne :)

Níkol Znašík



Začalo to niekedy na jar. Pred dvoma rokmi. 
Myslím. S príchodom ružových lupienkov 
kvetov, ruke v ruke s novou ružovou vôňou 
a ružovou náladou.. Väčšinu roka som však 
bola stále verná svojej celoživotne obľúbenej 
modrej farbe. Potom však ružovej postupne 
pribúdalo.. Keď som siahla po fľaši portského 
(a kúpila ho!) len preto, lebo na ňom bolo 
napísané „pink port“ a malo krásnu farbu.. 
alebo keď som si objednala BB krém, ktorý 
som predtým vôbec nepoužívala, len kvôli 
jeho krásnej farbe, zistila som, že som v tom 
až po uši :)! Došlo mi, že ružová je všade 
okolo mňa!

Kabelky - Coccinelle

BB krém - Avon

Portské - Marks & Spencer
Tipy od Katky - Dream & live

Moje 2 najobľúbenejšie kabelky sú ružová 
a ružovšia. K tej bledšej kabelke som 
si kúpila krásne bledoružové tenisky. 
Asi najkrajšie aké som kedy mala. Farby 
jahodovej peny.. srdce mi vždy poskočí, 
keď sa na ne pozriem :) K tým som našla 
tričko aj trenčkot veľmi podobnej farby 
a nesmie chýbať ani tričko s cukríkovo-
ružovým nápisom.. 

A cukríky! Tie som si tiež “vypopoluškovala” 
len v odtieňoch ružovej. Krásne sa na 
ne pozeralo a chutili akosi lepšie ako tie 
ostatné. Aj karamelovo-čokoládové jabĺčka 
si už vyberám len s ružovou jahodovou 
čokoládou.. A nedávno som sa pousmiala, 
keď mi došlo, že nejaký ten rok solíme 
doma výhradne ružovou (himalájskou) 
soľou. No môže to byť náhoda :)?

Zistila som, že ružová nie je len farba, je 
to postoj, nálada, energia.. Neviem, ako to 
popísať, no je to zaručene pozitívne. Aspoň 
vo mne zanecháva len príjemné pocity. 
S ružovou sa cítim pozitívne naladená, 
šťastná a plná nádeje. Je to proste moja  

happy pínk :)

Jabĺčka La Caramela

Tenisky - Ecco

Tričko - Mohito



108 - 109

Malínovy kolač

Ovocné koláče s mrveničkou sú klasika, ktorá nikdy nevyjde z módy. K receptu na tento 
#najlepsimalinovykolacnasvete som sa dostala cez maminu, ktorá ho našla na blogu Angie bakes. 
Tajomstvom jeho výnimočnej chute je marcipán v mrveničke. 

A mne sa tento koláč tak zapáčil, že som ho povýšila na tortu :) Pridala som viac malín, aby bol 
štavnatý, a trošku viac mrveničky, lebo ako malá som vždy zbožňovala práve sladkú mrveničku. 
Výsledok bol dokonalý. Zbiehajú sa mi slinky, len si naň pomyslím.. :)

Cesto       Mrvenička
150 g hladkej múky     100 g marcipánu 
150 g masla      40 g hladkej múky
100 g kryštálového cukru    40 g kryštálového cukru
2 vajíčka       40 g masla
1 lyžička kypriaceho prášku 
400 g malín 

Mrveničku si pripravíme z múky, cukru a masla. Vypracujeme rukou a pridáme marcipán natrhaný 
na malé kúsky. Hmotu odložíme do chladničky.
Maslo vyšľaháme s cukrom, pridáme vajíčka a nakoniec aj múku s kypriacim práškom. Cesto 
nalejeme do štvorcovej (20 x 20 cm) alebo tortovej (priemer 25 cm) formy, ktorú sme vystlali 
papierom na pečenie. Na cesto naukladáme maliny a navrch namrvíme marcipánovú mrveničku. 
Pečieme pri 180°C cca 40 minút, po 15 minútach prikryjeme vrch papierom na pečenie, aby sa 
mrvenička nespálila.

Katka - Dream & live
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Kedy a ako začala tvoja vášeň pre pečenie? Čo pre teba pečenie znamená?

Moja láska k pečeniu začala už keď som bola malá, keďže moja babka bola výborná kuchárka aj 
cukrárka. Vždy nás aj so sestrou zapriahla do tohto procesu a mne sa to páčilo oveľa viac, ako 
keby som mala pomáhať vonku okolo domu. Keď som bola staršia, začala som zbierať recepty, 
vystrihovať ich a lepiť do zošita. Keď už bola moja zbierka obrovská, rozhodla som sa, že začnem 
piecť. Všetko som sa učila sama, samozrejme, veľakrát mi koláčiky nevyšli podľa predstáv, ale 
myslím si, že ak vás to naozaj baví a máte z toho radosť, nezáleží na tom, koľkokrát sa vám niečo 
pripečie. Tak som skúšala a experimentovala ďalej, zverejňovala (absolútne neprofesionálne) fotky 
na mojom Facebooku a keď už si začali pýtať kamarátky recepty, skrsla mi v hlave myšlienka, že 
by som mohla mať svoj blog. 

Peceníe je pre mna radost, oddych, pohoda, moja velká láska a relax. 
Vždy sa teším, keď idem niečo nové upiecť a som zvedavá na konečný výsledok.

ˇ
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Agnesa Máhrová
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Pamätáš si prvý koláčik, ktorý si piekla sama a ako to dopadlo?

Ak nerátam moje detské výtvory, tak prvý ozajstný koláč bolo peppermintové brownie. 
Vtedy u nás brownie nebolo vôbec rozšírené a ja som nemala presnú predstavu, aké to má 
byť. Nakoniec bol veľmi nízky (použila som zlý plech), nedal sa skoro krájať (málo upečený)  
a bol nenormálne sladký (1 kus obsahoval asi 500 kalórií). Ale veľmi som sa z neho tešila  
a celú rodinu som presvedčila, že takto to má vyzerať a chutiť :) 

Nedávno ti vyšla krásna kuchárska knižka so 160 receptami na skvelé sladké dobroty.. Pre koho 
je učená a ako vznikala?

Vlastná knižka je splneným snom každého foodblogera a ja sa veľmi teším, že som dostala takúto 
možnosť. Myšlienka vznikla už dávno, a keď ma oslovilo vydavateľstvo s touto ponukou, bola som 
nadšením bez seba. Celkovo sme na knihe intenzívne pracovali skoro dva mesiace, dva dni do 
týždňa sme fotili recepty, ktoré som musela stihnúť napiecť za jeden deň - 10 druhov. A potom 
sme ďalšie dva dni v týždni fotili moodové fotky. Bolo to náročné, bolo to o kompromisoch, ale 
stálo to za to. Kniha je určená pre všetkých, ktorí radi pečú, pre začiatočníkov, ktorí ešte nemajú 
až tak veľa skúseností, ale chceli by potešiť blízkych niečím sladkým, ale aj pre pokročilých, ktorí 
majú radi modernejšie sladkosti. 

Aký je to pocit, vojsť do kníhkupectva a vidieť na poličkách svoju knihu?

Keďže okrem pečenia sú mojou druhou láskou knihy, je to úžasný pocit! Milujem vôňu novej knihy 
a keď vidím medzi ostatnými tú svoju, veľmi sa teším a najradšej by som hlasno vykričala do okolia, 
že to je mojeee! 

Čo by si odkázala našim čitateľom?

Tešte sa z maličkostí, robte to, čo vás baví, vždy sa usmievajte, nenechajte sa rozhodiť nepodstatnými 
vecami a obklopte sa dobrými ľuďmi - tak to robím ja. A občas si niečo dobré upečte.

Lífe ís short, eat dessert fírst.



.. so sladkým začiatkom dňa a „to do“ listom plným vecí, ktoré naozaj chcete robiť..
Špecialistom na raňajky je u nás Tomino. On je kuchár, ja stylista.. :) Niet totiž lepšieho štartu do 
nového dňa, ako krásne a chutné kráľovské raňajky do postele. Nechajte sa rozmaznávať aj vy.  
Tu je náš tajný recept..

Najlepšie francúzske toasty na svete

Kúpime vianočku, ideálne s hrozienkami, nakrájame. Rozbijeme 2 vajíčka do taniera, pridáme 1 
balenie vanilkového cukru a vyšľaháme vidličkou s trochou mlieka. Nakrájané kúsky vianočky 
necháme z každej strany nasiaknuť vajíčkom. Na panvici rozpustíme kus masla, pridáme vianočku 
a necháme osmažiť dozlatista. Podávame teplé s džemom, javorovým sirupom alebo čerstvým 
ovocím. Dobrú chuť!

Každý denďmôže bytďnedela..ˇ ''

recepty od Katky & Tomina - Dream & live

Chcete si predĺžiť dovolenku? Prineste si suvenír na zjedenie (alebo na vypitie ;)..)! Po návrate  
z dovolenky sa pravidelne inšpirujem jedlami a nápojmi, ktoré sme si vychutnávali tam.. na mieste, 
kde neboli žiadne starosti a vždy svietilo slnko.. A aspoň pomyselne si tak kúsok dovolenkovej 
nálady primiešam aj do bežnej reality. Ovocný šalát alebo chrúmanie orieškov “SantoNuts” ma 
tak v predstavách prenesie na Santorini, cookies s mliekom alebo rebierka s BBQ omáčkou do 
Ameriky, makrónky a eclairy do Paríža, pizza, cestoviny, prosecco, limoncello či aperol spritz do 
Talianska.. Z poslednej návštevy v Taliansku sme si priniesli ako jeden zo suvenírov prekrásne 
pestrofarebné cestoviny s výstižným názvom Fantasie.. Vyskúšali sme s nimi aj náš najobľúbenejší 
superrýchly cestovinový recept..

Cestoviny s lososom, smotanou a parmezánom
- cestoviny pre 2 osoby
- 250 ml smotany na šľahanie (33%)
- strúhaný parmezán podľa chuti
- 100g údeného lososa

Dáme variť vodu na cestoviny. Na panvici zohrejeme smotanu s lososom nakrájaným na úzke 
rezančeky a strúhaným parmezánom. Miešame, až kým nám omáčka nezačne bublať. Scedené 
cestoviny rozdelíme na 2 taniere, polejeme omáčkou a husto posypeme parmezánom.
Buon appetito!

Suvenir na zjedeníe
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Tipy od Katky - Fotky pre Radosť

Letne lasky..
.. na cely žívot
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118 - 119118 - 119

Manarola

Florencia

Cinque Terre
Taliansko je asi moja najstaršia dovolenková 
láska.. Je ako tá bonboniéra, o ktorej rozprával 
Forrest Gump.. Nikdy nevieš, čo ochutnáš.. 
:) Každý kúsok má inú príchuť, niektoré chutia 
viac, iné menej, no dokopy tvoria neodolateľný 
celok, ktorý by si chcel človek vychutnávať 
znova a znova.. Milujem spoznávanie nových 
talianskych zákutí, rovnako ako návštevu tých 
starých, už obľúbených. Milujem taliansky jazyk 
(aj keď, alebo aj možno práve vďaka tomu, že ho 
neovládam, je pre mňa akoby krásnou melódiou), 
staré talianske pesničky, bezstarostnosť, gelato, 
pizzu, syry, módu, architektúru.. ach, proste 
všetko :)!

Monterosso



Sirmione

Desenzano

Lago di Garda

Každý má to svoje obľúbené miestečko a to platí aj 
o Taliansku.. Rím a Benátky sú klasika, ktorú treba 
absolvovať aspoň raz za život.. a buď sa bezhlavo 
zaľúbite.. alebo áno.. :) Sú to mestá, ktoré budete 
milovať aj napriek davom turistov a tlačeniciam.. 
Ak chcete trochu pokoja, vyberte sa na toskánsky 
vidiek a užívajte si dolce vita plnými dúškami. Za 
návštevu určite stoja aj rušnejšie mestá, prekrásna 
je napr. Florencia, Siena či San Gimignano.  Top 
zážitkom bude aj pobrežie Amalfi a ostrov Capri 
na juhu alebo Cinque Terre na severe. Stále sa 
neviem rozhodnúť, ktorá oblasť je čarovnejšia.. 
:) no kombinácia farebných domčekov, útesov 
a mora nenechá vaše srdce chladným.. Ak sa vám 
nechce chodiť ďaleko, namierte si to k jazeru 
Garda. Kamenné mestečká, hory a pohodový život 
pri jazere sa vám rýchlo dostanú pod kožu..

Lago di Garda

Desenzano



Grécke ostrovy

Santorini

Imerovigli



OliaOlia

Keby som sa mohla ráno zobudiť kdekoľvek, vybrala by som si Santorini.. Pre mňa má totiž 
neskutočné čaro.. Nedám naň dopustiť a je jednou z mojich najobľúbenejších destinácii. Vracala 
by som sa tam pokojne každý rok.. Lebo keď sa nevrátim, chýba mi.. No nie je to láska, čo takto 
pomotá hlavu :)? Láska k niektorým destináciám, ale aj k cestovaniu ako takému je na celý život.. 
je ako závislosť, z ktorej sa nechcete vyliečiť, sen, z ktorého sa nechcete zobudiť.. Niečo o tom 
iste vedia aj milovníci gréckych ostrovov :).. Každý si nájde ten svoj, ktorý mu vyhovuje, no ja opäť 
hlasujem za Santorini, a to kvôli úžasným  výhľadom na každom kroku, bielomodrej kombinácii 
a rozprávkovým domčekom na skalách. Pre úžasnú prírodu a nádherné pláže odporúčam Korfu 
a Zakyntos..

Korfu
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McWay Falls

Ísť prvýkrát do Ameriky, do Kalifornie a nenechať 
tam kus srdca? To sa predsa nedá :)! Pre mňa bol 
oceán prvýkrát obrovským zážitkom.. a myslím, 
že vždy aj bude.. Cesta po Big Sur je jedna 
z najdychberúcejších, aké som kedy zažila. Chce 
sa vám zastaviť na každom kroku a zapozerať sa.. 
do vĺn, divo narážajúcich na skalnaté pobrežie.. 
a odrazu sa vám nechce odísť. Už nikdy. A San 
Francisco! Celý náš krátky pobyt v ňom mi srdce 
poskakovalo radosťou a nadšením, a nebolo to len 
pre krivoľaké cesty v ňom :)! 
Rozhodne sa tam musím vrátiť. Čím skôr..

Big Sur



I belíeve ín the ocean
curíng all bad moods.
I belíeve ín the waves
wípíng away worríes. 
I belíeve ín seashells
bríngíng good luck.

I belíeve ín toes ín the sand
groundíng my soul. 



Aby sa však nepovedalo, že doma nemáme miesta, do 
ktorých sa dá po uši zaľúbiť, musím tu spomenúť aj naše 
Tatry a pobyt na Štrbskom plese.. To je proste niečo, čo 
musíte zažiť. Je to doslova ako otvoriť okno a ocitnúť 
sa v pohľadnici! A ten čerstvý vzduch a člnkovanie po 
jazere, keď žblnkot vody, je tou najkrajšou melódiou.. 
Stále sa musíte usmievať, keď si pomyslíte na to, že ste 
sa práve stali malinkou súčasťou celej tej nádhernej 
scenérie..
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Pariž
je vždy dobry napad
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Ako som už spomínala, ak si chcete dovolenku predĺžiť a pripomenúť aj po návrate, ideálne 
sú na to suveníry na zjedenie a vypitie.. :) No najkrajším suvenírom sú určite spomienky  
a fotky, ktoré vás k nim bleskovo zavedú kedykoľvek si ich pozriete..  Ak chcete niečo 
naozaj výnimočné, objednajte si na dovolenku profesionálne fotenie. Je to investícia, ktorá 
sa zaručene oplatí.. Nehovorím však o „hotelových“ fotografoch, ktorí vám venujú 10 min, 
maximálne pol hodinu, aj to len v hotelovom rezorte. Hovorím o fotografovi, ktorí s vami 
celé fotenie s láskou naplánuje, venuje vám času koľko budete potrebovať a dodá vám fotky, 
ku ktorým sa budete s radosťou a s úsmevom vracať roky..

ˇFoteníe v zahraníci.. 
.. ten najkrajši suvenir

Tipy od Katky - Fotky pre Radosť
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1. Myslíte v predstíhu a ušetrite. 
Ak s obľubou obzeráte lacné letenky a akciové pobyty, na chvíľku sa zastavte a píšte hneď 
fotografovi. Ak má voľný termín a bude ochotný cestovať, letenky, a teda aj celé náklady na 
fotenie vyjdú neporovnateľne výhodnejšie, ako keby ste si zmysleli, že sa chcete fotiť pár dní pred 
odletom.  

2. Fotograf z domova vs zahranícný fotograf. 
Vo väčšine prípadov sa do ceny zahraničného fotografa zmestí cena domáceho fotografa spolu 
s transferom a ubytovaním. Že si budete rozumieť a môžete sa stretnúť osobne pred cestou  
a prebrať detaily fotenia, či sa len jednoducho lepšie spoznať, berte ako príjemný bonus.. ;) Zahraniční 
fotografi z danej oblasti väčšinou lepšie poznajú terén, no stále ste to vy, kto rozhoduje, na akých 
miestach sa vám páči najviac a ktoré si chcete pamätať navždy.. Vaše obľúbené miesta, autentické 
spomienky a vysmiate momentky sú oveľa cennejšie ako nastajlované pózy na miestach, ktoré síce 
vyzerajú zaujímavo, ale inak vám nič nehovoria..

ˇ

3. Na obleceni záleží.  
Keď sa fotíte mobilom každý deň, nemusíte riešiť, čo máte na sebe. Keď plánujete fotenie  
s profesionálom, dajte si záležať. Sú to fotky, ku ktorým sa budete vracať roky, a preto iste oceníte, 
keď budete mať jemný mejkap, upravený účes (aj keby to mali byť len nenútene pôsobiace 
rozcuchané plážové vlny) a pekne zladené oblečenie. Jednoduchými nadčasovými kúskami nič 
nepokazíte. Ak stavíte na výraznú sukňu, voľte jednoduchší top, topánky prispôsobte terénu. 
Lodičky na skalách alebo na pláži zmysel nedávajú.. S bosými nohami a sukňou zafŕkanou od mora 
budete vyzerať neodolateľne a sviežo.. Taktiež sa nebojte kombinovať veselé farebné tenisky so 
sukňou či šatami. Dnes je dovolené takmer všetko.. ;) Nezabudnite sa však zladiť aj s partnerom. 
Mali by ste pôsobiť ako jeden harmonický celok. Kriticky zhodnoťte vás šatník ešte pred odchodom, 
prípadne zavolajte kamošku, ktorá vám pomôže a poradí. Pripravte si 2-3 outfity, v ktorých sa 
dobre cítite, hodia sa vám a pekne ukážu aj na fotkách.

ˇ





memoríes last forever..

4. Foteníe sí naplánujte na druhú polovícu vášho pobytu.  
Budete uvoľnenejší, opálenejší, oťukanejší a budete mať už vyhliadnutých pár pekných miest.. 
Choďte s očami a srdcom otvoreným, vychutnávajte si rôzne zákutia a výhľady a ochutnávajte 
miestne špeciality- nechajte sa unášať geniom loci..  

5. Prirodzenost, autentíckost a pravé emócie. 
Pri fotení sa do ničoho nenúťte. Prechádzajte sa po vašich obľúbených miestach, keď máte chuť, 
dajte si zmrzlinu alebo nejakú typickú miestnu dobrotu, smejte sa a užívajte si každú minútu.. Po 
návrate z dovolenky budete tej šťastnej osôbke na fotkách strašne závidieť :)! A bude to práve 
ona, ktorá vás bude opäť motivovať vypadnúť za hranice všedných dní.. ;)  

6. Zakomponujte do fotíek nejaké dovolenkové vozídlo.  
Požičajte si loďku, Vespu či kabriolet. Vyčaria vám široký úsmev na tvári a dodajú vašich fotkám 
neuveriteľné čaro.. 

7. Dôverujte svojmu fotografoví.  
Ak vám povie, že bude treba fotiť pri východe slnka, verte, že to bude stáť za to. Aj tie 
najnavštevovanejšie miesta budú v skorých ranných hodinách zívať prázdnotou (a niekoľkými 
fotografmi). Okrem toho, že si vychutnáte východ slnka na prekrásnom mieste, ktorý by ste inak 
s najväčšou pravdepodobnosťou prespali, na pamiatku vám ostanú fotky ako zo sna.. Len vy  
a rozprávková destinácia vášho srdca..

Ak chcete skutočne nezabudnuteľnú pamiatku, ba dokonca až “prenášadlo” v čase, dajte si spraviť 
časopis na mieru (fotkypreradost.sk/casopis). Píšte si poznámky počas celého pobytu, čo sa vám 
páčilo, čo na vás urobilo najväčší dojem, ktoré zážitky si chcete najviac pamätať.. Profesionál 
dokáže skĺbiť vaše fotky a vaše spomienky do harmonického celku, ktorý bude dýchať atmosférou 
vašej dovolenky ešte mnoho rokov po návrate z nej. Na pamiatku vám ostane krásny voňavý 
časopis s vlastnou titulkou, fotkami a príbehmi vášmu srdcu najbližšími. Vďaka tomuto “stroju 
času” budete v spomienkach cestovať často.. Každým listovaním..

Bonus

' '



 #backstage



never gíve up on somethíng 
that you can't go a day 
wíthout thínkíng about.. 
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