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Kde kvitne láska, tam kvitne aj duša..
a kde kvitne duša, tam sa rodia sny..
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Svet potrebuje ľudí, 
ktorí snívajú 

a potrebuje ľudí, 
ktorí konajú.

 No predovšetkým, 
svet potrebuje ľudí, 

ktorí dokážu premeniť 
sny na skutočnosť.

Sarah Ban Breathnach
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Láska ma nikdy neprestane fascinovať a inšpirovať..
Láska k partnerovi, rodine, tvorivej práci..

.láska, ktorá plní sny.. a robí svet krajším..

Verím, že každý z nás v sebe ukrýva akúsi 
čarovnú moc spraviť tento svet krajším. 
Je len otázkou času, kedy ju objavíme 
a začneme využívať. A láska je tá, ktorá 
nám posvieti na cestu..

Ja som tú svoju schopnosť objavila krátko 
po zoznámení s mojím manželom. Začala 
som fotiť pre radosť a písať o plnení 
snov (a tie sny si plniť oveľa častejšie ako 
predtým). Nie je to nič svetoborné, no robí ma to šťastnou a už len to, že moja tvorba niekomu 
spríjemní deň a prinesie úsmev, je zakaždým také malé víťazstvo. 

Toto číslo nesie podtitul „Sny... z lásky utkané“ a hlavnou témou je láska, ktorá pomáha plniť sny. Či 
už je to láska medzi partnermi, mamou a dcérou, láska k životu, k pekným veciam, šatom, levanduli, 
cestovaniu, kvetom, ilustráciám, písaniu či tvoreniu.. je to práve láska, vďaka ktorej si títo ľudia plnia 
sny a častokrát aj sny iným.

Niekedy je tú lásku vidno, inokedy len cítiť, no bez nej by nebolo vzniklo ani toto číslo.. A hoci jeho 
tvorba nebola najľahšia, verím, že nebola zbytočná..

Verím, že sa tento magazín snov dostane do tých správnych rúk. Ľudí, ktorí naozaj chcú robiť tento 
svet krajším. Ľudí, ktorí (si) chcú plniť sny. Ľudí, ktorí sa pri čítaní týchto riadkov usmievajú..

Katka Sedláková
šéfredaktorka Dream & live magazínu

Dream & live / Fotky pre Radosť



Tereza in Oslo
(Johni) o Tereze..

Tereza is a beautiful girl, who runs the blog 
TerezaInOslo.com. She also happens to be my wife. 
How can she manage to be  the worlds best wife 
and mum while she is running the blog, giving out a 
book and running the company Elite Bloggers I don´t 
understand, but she does. I always call her „Super 
mama“, but she actually is a super person, in all ways. I 
am very very proud to have her in my life!

(Tereza) o Johnim..

John Erik je Nor, do kterého jsem se bláznivě zamilovala 
a odstěhovala na sever. Má obrovské srdce na pravém 
místě a pro každého by se rozkrájel. Podporuje mě  
v každém mém výmyslu a snu, i když jsou někdy dost 
přitažené za vlasy. A je tím nejlepším tátou na světě. 
Už se nemůžu dočkat, až spolu vychováme naše děti a 
zestárneme spolu. 

Tereza aJohn Erik Salte
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O blogu Tereza in Oslo
Blog vzniknul několik měsíců po tom, jak jsem se odstěhovala do Norska. Zemřela mi maminka 
a já v sobě potřebovala najít zase tu šťastnou Terezu, která si užívá maličkostí a života. John 
Erik mě v tom rozhodnutí- začít psát blog- mile postrčil. Věděl, že psaní miluju, naplňuje mě a 
jednou bych chtěla napsat knihu. Blog byl tedy trochu takovou online verzí této knihy. Psaní 
blogu mě postupně otevíralo oči a naučilo mě zase si užívat života. Na blogu jsem sdílela, jaké 
to vlastně je, přestěhovat se do cizí země, nemluvit jejich jazykem a žít si tu svojí “drsnou” 
severskou pohádku. Nejprve jsem blog sdílela se svými přáteli a rodinou, a postupně se nějak 
přirozeně rozšířil i mezi lidi, kteří mě osobně neznali. V Norsku se tomu říká takový “jungle 
telegraph”. 

Po pár měsících mi začaly chodit zprávy od čtenářů, kterým blog dával něco víc, než jen pár 
minut čtení denně. Mezi řádky vyčetli motivaci, inspiraci a touhu prát se se životem. Mnoho 
z nich mi psalo, že jim dává naději, že bude líp. Mnoho čtenářů bylo ve velmi podobné situaci 
jako já a blog byl pro ně denním chlebem. Ta zpětná vazba byla- a pořád je- neuvěřitelně 
nádherná. A je to ten hlavní důvod, proč pořád blogu věnuju obrovské množství času a 
energie. 

Když jsem pak v roce 2014 vyhrála titul Blogerka roku v kategorii Life, trochu se mi roztočil 
život. Začaly my chodit nabídky na spolupráce. Já jsem ale nebyla nakloněná tomu, abych 
prezentovala něco, co mi není blízké a žádná z nabídek se mi nezdála být atraktivní. Navíc 
jsem blog nechtěla přes noc proměnit v komerční místo, kde se bude jen točit jeden reklamní 
článek za druhým. 
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Nicméně postupem času jsem si uvědomila, že na blogu ráda doporučuji svoje 
oblíbené produkty a značky. Našla jsem tedy vhodný balanc a navázala pár 
dlouhodobých spoluprací s mými oblíbenci. Když se blogu začnete věnovat naplno, 
uvědomíte si, že to jde málokdy bez toho, aniž byste z blogování měli alespoň 
částečný příjem. V určitém momentu se musíte rozhodnout, jestli chcete opravdu 
do blogu dát všechno a blogovat naplno, nebo jen nárazově. Blogování mi zabralo 
několik hodin denně bez toho, aniž jsem z něho něco měla. Tato forma bohužel 
není dlouhodobě udržitelná, pokud se živíte sami a kvůli blogu musíte omezit 
práci. Proto jsem po dvou letech začala mít z blogu alespoň minimální příjem  
z komerčních postů. Vždycky jsem si ale dávala pozor, abych navazovala spolupráce 
jen se značkami, které jsou mi blízké, a které opravdu sama používám.

Pořád bych se ráda držela lifestyle blogu o všem možném – o cestování, snech, 
lásce, podnikání a samozřejmě i naší rodině. Uvidíme, jak se to vyvine, nechám to 
na našem životě.

Samotný blog píše můj život, takže se 
přirozeně mění i s tím, co nám do života přichází.

O blogerech a blogování

Myslím, že boom blogerů je naprosto přirozený. Blogeři hýbou světem a já si myslím, že blogování 
vám může otevřít spoustu nových dveří a životních možností. Začít blogovat je poměrně 
jednoduché. Myslím, že každý má v sobě něco, o čem může psát a čím může čtenáře zaujmout. 
Ne každý však blogovat vydrží. Ne každý si totiž uvědomí, kolik času, práce a energie blogování 
obnáší. 

Důležité je si rovněž položit otázku, proč chci blogovat. Protože mě to baví a chtěl/a bych něco 
dalšího předávat dál, nebo protože bych se chtěl/a blogováním jednou živit. Poslední dobou 
mám pocit, že čím dál tím více blogů vzniká pouze za komerčním účelem a možná, že se trochu 
vytratilo to kouzlo blogování. Možná jsem ještě stará škola a možná, že jsme to před těmi pěti 
lety měli mnohem jednodušší. Když jsem začínala blogovat já, ani ve snu by mě nenapadlo, že 
se blogováním budu jednou živit. Přišlo to tak přirozeně. Psala jsem, protože mě to neuvěřitelně 
bavilo a chtěla jsem motivovat a inspirovat. A myslím, že i za tímto účelem by měli blogy vznikat. 
Pokud v blogování vidíme jen příjem peněz a barterových výhod, osobně se domnívám, že mnoho 
takových blogů nebude mít dlouhého trvání. Čtenáři jsou velmi vnímaví a může je to odradit. 
Na druhou stranu si uvědomuji, že ne každý má tolik času a energie na to, aby ještě po celém 
pracovním dni, starání se o domácnost, rodinu, sednul na pár hodin k počítači a nezištně blogoval. 
V tu chvíli přichází to rozhodnutí, které musí každý bloger udělat. Je to ale velmi tenký led a 
bloger musí být velmi opatrný. Pro mě bylo důležité si uvědomit, že mám dvě možnosti. Buď 
budu muset blogovat jenom velmi výjimečně, nebo zkusím navázat spolupráce, které jsou pro mě 
přirozené, budou přínosné pro čtenáře a blogování se budu moct věnovat naplno. Rovněž jsem si 
také spočítala, že mám na blogu měsíčně víc čtenářů než některá známá česká lifestylová média. 
Vždycky pro mě ale bylo důležité na blogu doporučovat jen produkty a značky, které jsem sama 
využívala. Např.  značka Puma a Nespresso, se kterými letos spolupracuji už třetím rokem.



A jedna rada pro všechny ty, kteří chtějí začít blogovat? 

Pište a tvořte, protože vás to baví, dávejte do blogu kus sebe a buďte trpěliví. Vytvořit si stabilní základnu čtenářů 
trvá několik let. Určitě je dobré propojit  s blogem i další komunikační kanály jako je Instagram a Facebook. Myslím, 
že velmi častá chyba nových blogerů je fakt, že mají přehnaná očekávání, velmi urputně se snaží o rychlý nárůst 
fanoušků a čtenářů za každou cenu. Osobně zastávám názor, že pokud bude obsah na blogu stát za to, lidé se o 
blogu velmi rychle dozvědí a čtenáři přijdou. Teprve ve chvíli, kdy je na blogu vytvořená stabilní skupina čtenářů, 
bych přemýšlela o spolupracích. A určitě bych si dala pozor na to, aby vždy na blogu i sociálních sítích byl určitý 
poměr komerčních a nekomerčních postů.

Jak si plnit sny..
Nebát se snít. A nikdy se nenechat zviklat lidmi, které nazývám potápěči snů. A že jich je na světě 
hodně. 

U mě přišel ten největší zlom, když jsem si jako malá vyzkoušela splnění snu na vlastní kůži.  
V páté třídě jsem se nedostala na moje vysněné gymnázium. Byla jsem si jistá, že to vyjde. A o to 
víc mě to zklamalo. Tehdy jsem se zařekla, že se na pražské Gymnázium Jana Keplera dostanu a  
o čtyři roky později jsem se viděla mezi čtyřiceti přijatými. Přesně si pamatuji ten moment, kdy 
jsem pochopila, že mám tu obrovskou sílu jen ve svých rukou.  A od té doby vím, že dokážu 
všechno, co si umanu. 

Pak si už stačí jen hrát s formováním snů. Až budete sami jednou překvapení jakou sílu má vaše 
touha myšlenek.



První myšlenka napadla manžela Johna Erika ještě v Norsku. Tenkrát mi přišla nabídka na to, aby mě 
zastupovala v marketingových spolupracích norská agentura reprezentující blogery. Já měla obrovskou 
radost a John Erik přišel vzápětí s nápadem, že přesně něco podobného v Česku chybí. Já jsem nejprve 
byla proti. Bála jsem se a z Norska jsem se stěhovat nechtěla. Cítila jsem však, jak je John Erik do celého 
plánování zapálený a má tu nezapomenutelnou jiskru v očích. Byla řada na mně, abych mu splnila ten jeho 
sen. 

Věděli jsme, že buď musíme projekt rozjet hned, nebo by nám taky mohl ujet vlak s názvem “Skvělá příležitost”. 
Během dvou týdnů jsme tedy pronajali náš byt v Oslu a přestěhovali se do Prahy. Založili jsme společnost a 
začali tvořit team blogerek, které jsme chtěli zastupovat. Po pár týdnech jsme měli první klienty a z jednoho 
malého oranžového gauče v malém půdním bytě na Andělu jsme pracovali několik měsíců každý den. Žádné 
víkendy, jeli jsme úplně na maximum. Všechno jsme se učili za chodu, protože ani jeden z nás nestudoval 
marketing. Do Elite Bloggers jsme dávali úplně všechno. Hodně jsme oba zhubli, že o nás měli naši nejbližší 
strach a byli jsme permanentně nevyspalí. Za tu dřinu to ale stálo. Po pár měsících jsme našetřili peníze na 
to, abychom si pronajali krásný prvorepublikový byt u Náplavky a proměnili ho v Elite Bloggers Hub. Tam 
jsme vytvořili zázemí pro naše blogerky a Hub slouží i jako naše kancelářské prostory. Vybavili jsme ho 
Nespresso Coffee Cornerem i fotoateliérem, který je plně vybavený Olympusem. Hub slouží jako místo, 
kde mohou blogerky kdykoliv pracovat, fotit, potkávat se. Zaměstnanci Elite Bloggers tam mají kancelář a 
většina meetingů a prezentací pro klienty se koná právě v Hubu.  Blogerkám jsme Hub dali k Vánocům. Byl 
to moment, na který nikdy nezapomeneme. Měly tak obrovskou radost! 

Přes léto nás v Elite Bloggers pracovalo sedm, nabrali jsme nové zaměstnance, i stážistku, a Elite Bloggers se 
pořád rozrůstá. V roce 2017 jsme nově začali zastupovat v marketingových spolupracích i nejlepší slovenské 
blogerky. Mezi naše stálé klienty patří například Pandora, Nespresso, Puma, Douglas, Samsung, Olympus, 
L’Occitane, Yves Rocher, Roxy, Emirates a mnoho dalších.  

Zájem klientů o marketingovou propagaci skrz české a slovenské blogery stále více roste a my v současné 
době pracujeme i na jednom velkém, zatím tajném projektu, který bychom měli spustit před Vánoci tohoto 
roku. Naším cílem je to, aby se blogové prostředí jak v Česku, tak na Slovensku rozvíjelo a posouvalo na 
světovou úroveň. Blogery se tedy snažíme podporovat v každém ohledu. Připravujeme pro ně nejrůznější 
semináře, kurzy fotografování, nebo například kurz od coache, jak se vyrovnat s negativními komentáři.
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Někde uvnitř mě jsem vždycky toužila po tom 
napsat knihu. První impuls přišel, když mi na jaře 
v roce 2015 nabídlo nakladatelství Albatros, 
abych knihu vydala u nich. Byla jsem neuvěřitelně 
nadšená. Pamatuju si to jako dneska. Jeli jsme 
zrovna z Velikonoc v norském srubu. Přiletěli jsme 
do Osla a mně ještě na letišti cinknul email. Zastavila 
jsem se, přečetla první řádky a rozplakala jsem se 
štěstím. John Erik se na mě díval, co se stalo. A já 
ze sebe dokázala dostat jen pár slov a už mě mačkal 

v náručí. Byl to nádherný moment. Jenže psaní knihy bylo těžší, než jsem si kdy dokázala představit. Z 
nějakého pro mě neznámého důvodu jsem se k tomu najednou moc neměla. 

Možná, že mi to připadalo až moc velké sousto na mě, možná, že jsem neměla odvahu se do toho pustit. 
Trvalo mi několik měsíců, než jsem se vůbec pustila do prvních řádků a byla jsem na sebe za to hrozně 
naštvaná. Nerozuměla jsem tomu, že se mi může splnit sen a já se před ním najednou schovávám. Měla 
jsem ohledně knihy několik schůzek, dostala jsem deadline, vlastně několik a několik jsem jich prošvihla. 
Byla jsem z toho mrzutá, protože mi to najednou nešlo. Z blogu jsem byla zvyklá, že když napíšu článek, 
hned se objeví na blogu a já dostanu rychle zpětnou vazbu. S knihou to bylo jiné. To si píšete dlouhé 
měsíce do šuplíku. Myslím, že pro blogerku je to náročnější, než se může zdát. Zároveň jsme se do toho 
přestěhovali do Prahy a otevřeli již výše zmíněnou agenturu Elite Bloggers. V práci jsme byli od nevidim 
do nevidim a mně jen tak tak zbyly síly na to psát blog, který jsem už tak zanedbávala. Naložila jsem si 
toho trochu moc a občas jsem z toho byla akorát tak nešťastná. 

Všechno se obrátilo, když jsem na podzim 2016 otěhotněla. Věděla jsem, že mám najednou 9 měsíců na 
to, abych knihu dokončila a William, náš syn, který se narodil v srpnu 2017 byl jediným deadlinem, který 
na mě zafungoval. Poslední korekce rukopisu jsem dokončila doslova pár dní před jeho narozením a kniha 
vyšla v polovině října tohoto roku. Pozitivní na tom bylo, že jsme se spolu s editory z Albatrosu shodli, že 
knize časový odstup jedině prospěl. Možná trochu naivní holka, která si plnila sen v Norsku, zase trochu 
spadla na pusu při začátcích podnikání v České republice a do knihy to přimíchalo špetku něčeho, co 
předtím zatím neokusila.

Knížka začíná tím, jak se stěhuju do Osla a jsou v ní retrospektivní příběhy z dětství, které mě formovaly. 

Je plná snů, pádů, myšlenek a krásných maličkostí, které dělají naše dny hezčí. Tajně doufám, že kniha 
pohladí srdce čtenářů a někdy s nimi i zatřese. Měla by lidem vnuknout myšlenku, že cokoliv na světě 
si přejí, je možné. 

A to v knize ukazuju na svých bláznivých snech, které se mi postupně v Norsku plní.

O knize..
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Jak na úspěšní start-up
Věnuji se teď čas od času mentoringu, kde se setkávám s mladými lidmi, kteří chtějí začít podnikat. A mojí nejdůležitější 
radou je: Začít. Nebát se toho a zkusit to. Po světě chodí tolik lidí, kteří vypráví, jak by chtěli rozjet to, či ono, ale 
jen opravdu malé procento jedinců se do toho prvního kroku opravdu rozhoupe. A ti, kteří to zkusí, jednou, dvakrát, 
třikrát, to jsou ti, kteří to dokáží.  

Nečekejte na ten správný moment, až jednou budete připravení, až jednou budete o tématu vědět víc, až jednou 
na to bude vhodnější příležitost... protože nikdy nebudete dostatečně připravení, nikdy nebudete o tématu vědět 
dostatečně a nikdy nebude vhodnější příležitost, než je teď. 

My jsme se nejvíc věcí naučili metodou “pokus – omyl”. Která tedy občas trochu bolí, ale funguje nejlépe. Poučíte se 
z vlastních chyb a najdete si tu svoji cestu. Nám moc pomohli naši mentoři. A nemusí to být zrovna lidé z oboru. Je 
důležité naslouchat lidem, kteří mají s podnikáním vlastní zkušenosti a chtějí je předat dát. Pokud budete otevření 
novým výzvám, dáte do projektu všechno a budete poctiví, veškerá energie, kterou do projektu vložíte, se vám vrátí. 
Buďte ale připravení na to, že úspěch se nedostaví hned. Někdy to také může trvat několik měsíců, let. Dejte do toho 
kus sebe, poslouchejte intuici a vytrvejte.

10 rad pro ty, kteří chtějí rozjet 
svůj vlastní start-up

1. Najděte si svého mentora
Pamatuju si to jako dneska, když jsem o projektu Elite Bloggers telefonovala tátovi. Tak nějak přirozeně a ze dne 
na den se stal naším mentorem. Tedy jedním z našich mentorů. Vyprávěla jsem mu všechny naše nápady, obavy  
a představy a on mě vždycky tak trochu sesadil ze šlehačkových oblak. Všechna čísla krátil deseti, všechna očekávání 
dvěma a během několikahodinových večeří na terase, kdy jsme vypili pár sklenic červeného, nám předával ty jeho 
nejcennější zkušenosti. Mentor může být úplně každý, kdo má zkušenosti, koho si vážíte a obdivujete a kdo bude mít 
trpělivost s vašimi otázkami. Važte si ho, hýčkejte si ho a především poslouchejte každé jeho slovo. Jednou z nich 
budete čerpat, ani o tom nebudete vědět.

2. Ptejte se laiků
Ať už se budete rozhodovat o tom, jak bude vypadat vaše logo, nebo webová stránka, zeptejte se laiků. Poznají se tak, 
že vám hned vystrašeně odpoví něco ve smyslu: „Vždyť tomu já přeci vůbec nerozumím...“ A vy přesně víte, že to jsou 
právě oni, kteří vám řeknou to, co potřebujete slyšet. 

3. Naslouchejte svojí intuici 
Na každém meetingu s potenciálními klienty jsem se každého vždycky v samotném závěru zeptala na jejich radu. Šla 
jsem „do naha“ a vysvětlila, že jsme na samotném začátku podnikání, a že bych se jich jako mnohem zkušenějších 
ráda zeptala, co pro ně bylo to nejdůležitější při jejich začátcích podnikání. Postupně jsem pak nasbírala celej sešit 
rozmanitých rad. Jedna rada mi ale utkvěla v hlavě. Paní podnikatelka s velkým „P“ se na poměrně dlouhou dobu 
zamyslela. Pak řekla: „Terezo, moje jediná rada je: Poslouchejte vaši intuici...“ a od té doby se jí řídím a už tolikrát se 
mi to vyplatilo.

4. Vzdělávejte se
Když jsme s Johnim rozjížděli Elite Bloggers, věděli jsme o online marketingu pramálo. John Erik, čerstvě dostudovaný 
právník, já s mými obory Politologie a Culture, Environment and Sutainability jsem zrovna také moc moudrosti o 
tématu nepobrala. Takže se nám někdy stalo, že jsme na schůzce s klienty sebevědomě přikyvovali termínům, které 
jsme ani jeden nikdy neslyšeli a po schůzce je vehementně googlovali a nahlas se smáli sami sobě a tomu štěstí, že se 
to neproseklo. Po nocích jsme četli odborné články, při nedělních snídaních se vzájemně poučovali, sledovali výuková 
videa, brouzdali po nejrůznějších webových stránkách a ptali se odborníků. A to vlastně deláme pořád.

 



Co potřebujete, je přesvědčit hlavu, aby to nevzdala. 
A skvělá zpráva je, že se to dá natrénovat.

Tereza – Šlehačková oblaka

5. Dejte do toho všechno
Představte si, že byste se rozhodli skočit ze skokánku šipku a po odrazu byste si to rozmysleli. Přistání v křečovité 
poloze vás bude pěkně bolet. A velmi podobně vás bude bolet i výsledek, když do podnikání nedáte dostatečně 
energie. Nabijete si nos velmi podobně, jako z toho skokanského můstku. Spočítejte si pečlivě pro a proti, a až se 
rozhodnete do toho skočit, dejte do toho všechno.

6. Buďte vidět
Pokud jste do toho dali všechno a jste přesvědčení, že to děláte srdcem, je na čase být vidět. Máte skvělý produkt, 
nebo službu? To je skvělé, ale bude vám to k ničemu, když o tom nikdo nebude vědět. Ukažte ho světu. Nebojte se 
investovat do marketingu. Buďte vidět. Všude tam, kde je to pro vás relevantní. Zjistěte si pečlivě cílovou skupinu, 
nekopírujte, co už bylo, buďte originální, nevnucujte se a nesnažte se zalíbit všem. Pokud máte dobrý, kvalitní produkt, 
nebo službu, lidé se o ní dozvědí. Jen to někdy chvíli trvá. 

7. Play fair - fair play
Tohle banální pravidlo, které známe už z dětství se hodí víc než bychom si mohli myslet. Dělej business tak, jak by 
sis přál, aby ho lidé dělali s tebou. My jsme za těch pár let už tolikrát narazili na ty, kteří se tomuhle pravidlu vyhýbali 
obloukem, ale téměř vždycky se jim to vrátilo jako bumerang. A tohle pravidlo se vám bude hodit i v běžném životě. 
Podnikání je totiž běžnému životu velmi podobné. Možná někdy až moc. Podnikání je samozřejmě i o číslech, ale ze 
všeho nejvíc je o lidech. Tak na to nezapomínejte.  

8. Spojte se s lidmi, kteří jsou dobří v tom, v čem ty nejsi
Nikdo nezvládneme být profíci na všech frontách. Důležité je znát naše přednosti a těm se věnovat. A na ty ostatní 
důležitosti, které neumíme, si najít parťáky - odborníky, kterým dokážeme naslouchat, a kterým plně důvěřujeme.

9. Poučte se z chyb
Chyby jsou skvělá věc. Naučte se je mít rádi a poučte se z nich. Někdy to bude bolet. Někdy to budete chtít vzdát. 
A někdy si budete říkat, že to už dál nejde. Jde. Buďte za chyby vděční, ukazují vám vaše nedostatky a učí vás 
překonávat situace, ze kterých se poučíte. 

10. Plňte si (rozumné) cíle 
Ale nepřežeňte to. Je vždycky lepší nastavit si menší cíle, které dokážeme splnit v dohledné době, než mít velké oči 
a přepísknout to. To nás akorát demotivuje a otráví, když nám dojde dech. Já jsem expert na obrovské cíle. Moje 
seznamy denních úkolů vždycky praskají ve švech a já vehementně píšu a škrtám a podtrhávám a zvýrazňuju, až mi 
je z toho ouzko. Jsem nepoučitelná, ale pracuju na tom. Cíle nás mohou motivovat k většímu výkonu a vidina další 
splněné kolonky, kterou můžeme odškrtnout nás zahřeje u srdce.

Pamatujte si, že veškerá vyslaná energie se vám vrátí. A to platí v businessu víc, než by se mohlo zdát. Tak vám moc 
držím palce. Vy to dokážete. Vy ano! Stačí chtít, skočit a makat.

W



O lásce a rodinném 
podnikání..

Láska mě zavála až na sever, kde jsem se najednou ocitla  
v pohádce. Všechno nebylo rozhodně jen růžové. Přicházely 
momenty, kdy jsem padala na pusu, stýskalo se mi po mém 
domovu a chyběla mi moje rodina. Od malička jsme k sobě 
doma měli vždycky velmi blízko a smrt maminky nás ještě  
s tátou a sestrou víc sblížila. Rodina byla, je a vždycky bude 
pro mě na prvním místě. A to bych chtěla předat i našemu 
synovi Williamovi. 

Rodinné podnikání rozhodně není pro každého. Myslím, 
že na to musíte mít opravdu povahu a musíte především 
vědět, co čeho jdete. S John Erikem se ve firmě skvěle 
balancujeme. Ostatně stejně jako v běžném životě si 
navzájem doplňujeme naše nedostatky . Když jsme 
zakládali Elite Bloggers, trávili jsme spolu dvacet čtyři 
hodin denně a samozřejmě jsme si občas lezli na nervy a 
absolvolali jsme několik bezesných nocí, kdy jsme se hádali 
o důležitých krocích ve firmě. Oba jsme totiž chtěli to 
nejlepší a oba jsme za to velmi vehementně bojovali. Není 
to jako rozhodovat, jestli koupit do obýváku bílý, nebo 
dřevěný stůl. Najednou rozhodujete o velkých budgetech 
a na vašem rozhodnutí stojí celý projekt. Naučili jsme se 
ale práci oddělit od soukromého života, i když nám to dva 
roky trvalo. Ale společné podnikání nás nesmírně naplňuje.  
A baví nás tolik, že řadíme témata konverzace o podnikání 
mezi ty naše oblíbenější.

26 - 27



O snech..
Snů jsem vždycky měla hodně. A jednou, když jsem byla o hodně mladší, se mi ten jeden velkej 
sen splnil, změnilo mi to život. Naučila jsem se to, že sny se vážně plnit můžou, když si to opravdu 
přejete a něco pro to uděláte. Mým největším snem je teď být spokojená a být nablízku svojí 
rodině. Co se týče blogování, nebo businessu, tak snad jen to, aby mě obojí pořád tak naplňovalo a 
dělalo radost i ostatním. Zatím tomu nechám volný průběh. Dokud mě to bude bavit a naplňovat, 
nevidím jediný důvod, proč přestat. Pak mám ještě takové ty sny trochu přitažené za uši – jako 
postavit si útulný srub, nebo bydlet pár měsíců u moře. Tak uvidíme, určitě se zase nějaké další 
sny v mé hlavě vyklubou.
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Provence

a dream
come true..
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K snovým zážitkom potrebujem snové šaty (alebo sukne) a snové 
fotky na pamiatku.. Nemôžem si pomôcť.. Taká som a nechcem to 
meniť.. :) A tak som si na našu prvú návštevu Provensálska  
a levanduľových polí vysnívala dychberúcu dlhú tylovú sukňu.. mojej 
obľúbenej nebíčkovej farby..

Katka – Dream & live

Náušnice - Štebotavo

Dream & live magazine  ̵ Sny... z lásky utkané

Tylová sukňa na mieru
Svadobný salón Peter a Lucia
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Ak chcete mať krásne fotky a z fotenia nezabudnuteľný zážitok, dajte si záležať na 
výbere oblečenia.. Ak sa budete cítiť ako princezná, garantujem vám, že vám to pridá 
ešte minimálne + 100% zážitku.. a fotkám to dodá úplne iný rozmer.. ;)

Batoh -  farffala mia



Môj tip
Ak vám stačia bežné turistické fotky, pribaľte si 
k mobilu ešte šikovný malý foťáčik. Pri dlhých 
prechádzkach oceníte jeho ľahkosť a vďačne vám 
urobí aj niekoľko selfie na pamiatku. Tam však jeho 
úloha končí.. Ak túžite po fotkách ako z časopisov 
(instagramov či pinterestov.. :)), budete potrebovať 
minimálne jeden „portrétový“ objektív. Skvelé je, 
že dnešné malé foťáčiky majú možnosť výmeny 
objektívov, takže ak si k setovému širokouhlému 
objektívu pribalíte ďalší - portrétový, s väčšou 
ohniskovou vzdialenosťou, je veľká šanca, že sa vám 
podaria pekné zábery (najmä ak sa budete riadiť 
nasledovnými radami.. ;)). My sme, samozrejme, 
brali našu (ťažkú :)) zrkadlovku a na väčšinu fotiek 
sme použili objektív 85mm (na levanduľové polia 
som zvažovala aj požičanie 135mm), v meste 50mm.

Dream & live magazine  ̵ Sny... z lásky utkané

Fotenie v levanduľových poliach
1. Miesto. Ak máte predstavu, že Provensálsko sú levanduľové polia na každom kroku, asi vás sklamem. Teda, sú.. ale 
len na niektorých miestach a určite nie počas celého roka. Na to si tiež treba dať pozor. Levanduľa kvitne v júni a júli 
a aj v rámci týchto mesiacov sa vám môže stať, že niekde natrafíte na takmer nerozkvitnuté polia, pričom iné už budú 
v plnom kvete. Na internete existuje viacero stránok, kde nájdete mapky s oblasťami a časom kvitnutia. Dovolenku 
sme si naplánovali tak, aby sme s určitosťou stihli rozkvitnuté tie najväčšie levanduľové polia. Boli  sme začiatkom júla 
a fotky, ktorú tu vidíte, sú z okolia mestečka Valensole. Nemali sme vyhliadnuté úplne presné miesto.. proste sme sa 
vozili a zastali tam, kde sa nám najviac páčilo.. Nebolo  to najväčšie pole, no bolo otočené smerom na západ (čo sme 
vtedy potrebovali), bolo pekné a bolo tam len zopár ľudí.. 

2. Čas. Ideálny čas na fotenie portétov je ráno po východe slnka alebo večer pred západom.. Východ a západ slnka 
je magický, prvé a posledné slnečné lúče sú príjemné a na fotkách dokážu zázraky. Cez deň je v sezóne navyše 
veľmi teplo, na cestách väčšia premávka a všade viac turistov.. A to posledné, čo chcete, je tlačiť sa na tak krásnom 
pokojnom mieste s desiatkami ďalších turistov, však ;)? 

3. Oblečenie a doplnky. Toto som mala jasné už na začiatku. Musí to byť niečo špeciálne. Dlho som čakala na 
splnenie tohto levanduľového sna a to, že fotenie padlo akurát na moje narodeniny, určite nebola náhoda. Na svoje 
narodeniny predsa máme právo cítiť sa ako princezné, no nie ;)? U mňa bola voľba jednoduchá. Milujem bledomodrú 
a tylové sukne a konečne som si mohla dopriať poriadne dlhú princeznovskú sukňu.. :) Viac mi nebolo treba. Čo som 
si všímala u ostatných ľudí na mieste aj na fotkách na internete, vyhrávala univerzálna biela, zladená fialová alebo 
naopak kontrastná žiarivá žltá. A ako doplnok slamený klobúčik, prípadne košík či kytička levandule (môžete si kúpiť 
v meste a videla som, že na jednom poli bol aj stánok, kde sa dali tieto „rekvizity“ na fotenie zapožičať).
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4. Trochu čísiel a nastavení. Výhodou je, keď vás bude fotiť niekto, kto už nejaké skúsenosti s fotením a foťákom, 
ktorý so sebou beriete, má. Ak idete s partnerom alebo kamoškou, určite je dobré pred cestou niekam vybehnúť 
a skúsiť trochu pofotiť a vyskúšať vaše fotografické a modelkovské zručnosti.. aby ste potom naostro, keď vám 
na tom bude naozaj záležať, neostali sklamaní.. Namiesto automatického nastavenia zvoľte manuálne alebo aspoň 
nastavenie priority clony. Pre efekt rozmazaného pozadia a „vypichnutia“ fotografovanej osoby do popredia, zvoľte 
čo najnižšie clonové číslo.. (my sa pohybujeme väčšinou medzi 1,8 a 2,2) Dajte si pozor na čas, aby sa nestalo, že pri 
pohybových fotkách, bude objekt rozmazaný. Spravte zopár skúšobných záberov a skontrolujte, či máte všetko (clonu 
aj expozíciu) podľa vášho vkusu. Ja mám napríklad rada jemne preexponované fotky s malou hĺbkou ostrosti. Dajte 
pozor na tiene na tvári. Ak postavíte fotografovanú osobu chrbtom k slnku, máte to bez problémov a navyše to pre 
ňu bude aj príjemnejšie, lebo nebude musieť žmúriť do slnka.. :)

5. Rozdelenie úloh. Fotograf (aj keď to bude len partner, kamarát alebo rodič) musí byť trpezlivý. Ideálne ešte 
skúsený, ochotný a nadšený.. :) Model musí byť uvoľnený, ideálne šťastný a nadšený.. :) čo myslím na takomto mieste 
nebude problém. Najlepšie je, ak je fotenie pre všetkých zážitkom.. potom je to z tých fotiek naozaj cítiť.. Myslite 
na to, že zo všetkých nafotených fotiek bude možno 20% takých, s ktorými budete naozaj spokojní a poputujú do 
rámčeka alebo do albumu. Ak chcete viacero skvelých fotiek, viete, čo máte robiť.. fotiť, fotiť, stále fotiť ;)

6. Trochu mágie. Ak budete postupovať podľa vyššie spomenutých bodov, verím tomu, že budete mať veľa veľa 
krásnych fotiek na výber. Na záver však treba pridať trošku mágie v podobe počítačového postprocesu, aby bol 
výsledok naozaj dokonalý. Niekde pridať trochu farby, inde ubrať, niečo zosvetliť, všetko rušivé odstrániť.. aby mohla 
vzniknúť fotka, ku ktorej sa budete s úsmevom na tvári radi vracať aj tisíckrát.. :)

7. Pamiatka na celý život. Fotky sú fantastickým prenášačom v čase.. Venujte im čestné miesto v albume alebo 
si spravte fotoknihu z dovolenky. Ak sa vám so zážitkom spojí aj nejaká hudba a vôňa, môžete cestovať v čase, kedy 
sa vám zachce.. :) Mňa na levanduľové polia vždy vráti skladba Human again, ktorú sme počúvali cestou a vôňa 
levanduľovej sviečky s názvom Pokoj v duši, ktorá celý ten zážitok vystihuje..



Tylová sukňa na mieru
Svadobný salón Peter a Lucia

Náušnice - Štebotavo

Provence..
Viacerí sa ma po príchode pýtali, či to tam vyzerá tak krásne ako na fotkách.. :) 
Tak tu je odpoveď. Je to prekrásna krajina. Malé kamenné mestečká, pastelové 
domy a okenice, voňavé levanduľové polia a bzukot včiel.. 

Iný svet.. pokojný, rozprávkový.. magický.. Na „surovej“ fotke však všetku tú krásu 
nedokážete zachytiť.. A ani tie levandule naživo nie sú také výrazne fialové. No 
keď som tam medzi nimi stála, točila sa, skákala od radosti, bežala.. a cítila tú 
prekrásnu omamnú vôňu pokoja všade navôkol, prenikavé šťastie zo splneného 
sna v srdci a posledné slnečné lúče na tvári, musela som to preniesť aj do úpravy 
fotky.. Vždy si rada pozerám fotky pred a po, aj keď nejaké extrémne veľké 
úpravy nezvyknem robiť, no teraz som si dovolila trošku uletieť.. :) Lebo takto 
si chcem pamätať Provensálsko.. Takto si chcem pamätať môj splnený sen, moje 
narodeniny v levanduľovom poli..  Takto som to cítila a takto by som chcela, aby 
ste o Provensálsku snívali aj vy.. Lebo keď sa okolo seba budete pozerať srdcom, 
budete ho takto vidieť aj vy..



Pokoj v duši..
Keď ku šťastiu nebolo treba viac.. Len tam byť, zhlboka dýchať a 
každou bunkou si uvedomovať prítomný okamih.. Že to, o čom som 
snívala tak dlho, je zrazu skutočnosťou.. všade okolo mňa.. 
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Gordes

Provensálsko ponúka okrem voňavých levanduľových polí aj malebné mestečká s kamennými domami a pastelovými 
okenicami.

 Gordes a priľahlé opátstvo Sénanque jednoducho musíte vidieť!
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Slovenské
 Provensálsko

Simona Slobodová
Tatiana Slobodová
Miroslav Bertovič
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Prezraďte nám, ako to celé začalo? „Iba“ láskou k levanduli alebo veľkým snom o malom Provensálsku na Slovensku..?

Levanduľa bola odjakživa našou vášňou, snívali sme o malom fialovom políčku, o akejsi našej malej oáze pokoja. Svoj 
sen sme si začali plniť v roku 2014, kedy sme v rekreačnej oblasti Rudava pri obci Malé Leváre zasadili na ploche 
jedného hektára prvých 1500 sadeníc. Išlo o inovatívny projekt, nemal nám kto poradiť a všetko sme sa museli 
naučiť sami, vlastnými skúsenosťami a chybami. No s prácou na poli nám vždy ochotne pomáhala rodina a priatelia 
a teda spoločnými silami sme sa za pár rokov dopracovali až do bodu, kedy naše pole pokrýva už 8000 vlastnoručne 
dopestovaných sadeníc. A každý rok pribúdajú ďalšie.  

Mali ste od začiatku víziu, alebo cieľ, kde by ste chceli byť o pár rokov? Alebo sa to všetko vyvíjalo postupne, podľa 
situácie?

Zo začiatku sme to brali len ako voľnočasové hobby, po pozitívnych ohlasoch okolia sme sa však našej vášni začali 
venovať intenzívnejšie a napokon sme sa rozhodli využiť potenciál levandule a celého nápadu naplno. Začínali sme 
s výrobou ručne robených mydiel, sušených kytičiek a domáceho sirupu, pričom sa nám ani nesnívalo, že by sme 
s našimi produktmi mohli niekedy vstúpiť do obchodnej siete. V roku 2016 vznikla firma Levanduland, začali sme 
realizovať svoje nápady na produkty na profesionálnej úrovni, spolupracovať s lokálnymi výrobcami a dodávateľmi. 
A postupne vznikli a stále vznikajú nové produkty, ktoré prinášame až na stôl zákazníkov a milovníkov levandule. 
Práca v poľnohospodárstve je veľmi náročná, nemôžeme si byť istí, či nám úroda po tuhej zime nevymrzne alebo 
naopak nenastanú extrémne horúčavy a suchá, ktoré vedia ublížiť hlavne mladým rastlinkám. Inak je levanduľa bylinka 
nenáročná na vlhkosť. 

Levanduland
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Ako to v Levandulande vyzerá počas sezóny – kvitnutia levandule?

Obdobie kvitnutia začína v priemere na konci mája a končí na začiatku júla, kedy sa úroda zbiera a počas celého tohto 
obdobia je u nás rušno.  Prebiehajú rôzne profesionálne rodinné alebo svadobné fotenia, keďže termín je možné si 
objednať v rezervačnom kalendári na našej stránke levanduland.sk. V tejto dobe ide bokom naše bežné zamestnanie 
alebo štúdium, pretože sa pripravujeme na zber i na rôzne trhy a festivaly, ktoré prebiehajú predovšetkým v letnom 
období. Prácu už máme za ten čas fungovania firmy rozdelenú - zamestnancov zatiaľ nemáme, o všetko sa staráme 
spoločne s kolegom Mirkom. A nemyslím tým len fyzickú prácu na poli, tou sa to nekončí, práve naopak - je potrebné 
sa starať aj o výrobu a testovanie produktov, ich distribúciu, vybavovanie objednávok, administratívu, spoluprácu  
s obchodmi a prevádzkami, prezentáciu firmy a marketing. 

Je Levanduland prístupný ľuďom? Ako si môžu vychutnať naše slovenské Provensálsko?

Pre širokú verejnosť je pole sprístupnené počas Dní otvorených dverí spojených so samozberom, ktoré každororočne 
usporiadavame na začiatku júla. Návštevníci si môžu sami levanduľu nazbierať, dozvedieť sa niečo o jej pestovaní  
a účinkoch, alebo sa len prísť pokochať a oddýchnuť si. Počas týchto dní je možnosť zakúpiť si všetky naše produkty 
priamo na poli a mimo sezóny je možné objednať si ich cez náš eshop.

Čo sa deje po sezóne? Keď je všetka fialová krása pozbieraná?

Po pozbieraní úrody prichádza na rad ručná úprava každej rastlinky do požadovaného tvaru a veľkosti, aby poskytli 
dobrú úrodu aj na budúcu sezónu. Strihu sa netreba báť, pestovateľom odporúčame levanduľu strihať až po jej 
drevnatú časť. Z odrezkov je neskôr na jeseň možné vytvoriť nové sadeničky, ktoré nechávame prezimovať v skleníkoch 
a vysádzame ich počas nasledujúcej jari. 

Súbežne s úpravou sadeníc prebieha aj spracovanie levandule, pretože všetky naše produkty vyrábame výlučne  
z čerstvých kvetov. Okrem samotnej výroby osvedčených produktov sa venujeme aj vývinu nových, môžeme 
exkluzívne prezradiť, že pripravujeme dve nové príchute džemov s levanduľou - brusnica a malina a pracujeme aj na 
vývine alkoholických nápojov a kozmetických výrobkov.

Levanduľa bola odjakživa našou vášňou, snívali sme  
o malom fialovom políčku, o akejsi našej malej oáze pokoja.
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Levanduľa v sebe ukrýva oveľa viac ako príjemnú 
vôňu.. Aké je jej tajomstvo?

Levanduľa má doslova nekonečné možnosti využitia 
- na kulinárske, kozmetické a dekoračné účely. 
Nemôžeme však zabudnúť na jej liečivé účinky, 
pôsobí protizápalovo, ukľudňujúco, dezinfekčne, 
pomáha aj proti nespavosti, migrénam, podporuje 
trávenie, urýchľuje hojenie rán a pôsobí blahodárne 
aj pri kožných a dýchacích ťažkostiach. Levanduľa 
taktiež slúži ako prírodný prostriedok na odpudenie 
komárov a molí. U nás v Levandulande sa venujeme 
hlavne výrobe potravinárskych produktov, vyrábame 
rôzne príchute sirupov s levanduľou, ovocné 
džemy s levanduľou a perlivé víno s nádychom 
levandule, ktoré sme vytvorili spojením s bobuľami  
z malokarpatskej vínnej oblasti. 

Ktorý z vašich produktov je váš najobľúbenejší?

Levanduľa má svoju špecifickú a pre niektorých ešte 
neznámu chuť, každému zákazníkovi chutí niečo 
iné, ale vo všeobecnosti sú najobľúbenejšie ružové 
víno a čistý levanduľový sirup, nám osobne najviac 
chutí aróniový a čučoriedkový džem s levanduľou, 
pretože toto ovocie podľa nás najviac ladí s chuťou 
levandule. Levanduľový sirup alebo čaj je pomerne 
jednoduché vyrobiť si aj doma, pre tých, ktorí radi 
experimentujú, odporúčame pri pečení koláčikov 
pridať do cesta trochu levanduľového sirupu. 
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Prácou s touto rastlinkou 
si plníme svoje dlhoročné sny,.

Čo vás na vašej práci najviac baví?

Prácou s touto rastlinkou si plníme svoje 
dlhoročné sny, baví nás všetko od zasadenia 
malej sadeničky, strihania úrody, organizovania 
samozberu, stretávania ľudí a predávania 
si skúseností a inšpirácií, až po vymýšľanie  
a ochutnávanie nových produktov. Všetko čo 
robíme, robíme s úctou a láskou k prírode. 
Odmenou sú nám hlavne pozitívne ohlasy 
na našu prácu - keď nám ľudia pošlú krásne 
fotografie, ktoré si u nás nafotia alebo keď 
vidíme naše produkty vystavené na pultoch 
predajní. A tiež keď nám dajú zákaznící vedieť, 
že sa u nás dobre cítili a že im naše výrobky 
chutia.
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Aké máte sny a plány do budúcna?
Našou prioritou je rozširovanie poľa o nové sadenice, pretože počet návštevníkov 
na samozbere každoročne stúpa, rovnako ako sortiment produktov a množstvo 
ich výroby. Budeme sa snažiť prinášať stále nové a inovatívne produkty a uvádzať 
ich na slovenský a postupne aj na zahraničný trh, vytvárať spolupráce s novými 
odberateľmi, expandovať do obchodných reťazcov a získať na produkty značku 
kvality. Naším snom je precestovať všetky levanduľové farmy na svete, naša 
najobľúbenejšia je v Tasmánii, avšak keďže práve cez levanduľovú sezónu musíme 
byť vždy na tej našej, sme radi, ak stihneme krátku dovolenku na začiatku jesene.

Tipy ako využiť levanduľu..
1. levanduľové vrecúško - ideálne na prevoňanie skrine, účinný odpudzovač molí 

2. levanduľa pod vankúš pre lepší spánok - proti migréne, na uvoľnenie a odbúranie stresu

3. bytové dekorácie - sušené kytičky, venčeky na vchodové dvere 

4. levanduľový olej - na vonkajšie použitie odporúčame zakúpiť v lekárni 100 ml kvalitného 
mandľového alebo olivového oleja, nalejeme do sklenej misky, pridáme 2 PL sušených 
levanduľových kvetov, uzavrieme fóliou a necháme na suchom tmavom mieste pri izbovej teplote 
lúhovať 4-6 týždňov, občas môžeme premiešať, potom prelejeme cez gázu alebo husté sitko. Takto 
vyrobený levanduľový olej je vynikajúci na hojenie rán, popálenín, ekzémov, lupienky, na zlepšenie 
celkového stavu pokožky a vlasov  

5. levanduľová limonáda - recept na domáci sirup: 1,5 l vody, 5 hrstí čerstvých kvetov levandule, 
šťava z jedného citróna, 1 PL kyseliny citrónovej. Všetko privedieme do varu, necháme cez noc 
vylúhovať, ráno scedíme, macerát opäť privedieme do varu, pomaly vmiešame 1 kg kryštálového 
cukru a horúce nalejeme do fliaš, zatvoríme, prevrátime hore dnom a necháme vychladnúť 

6. levanduľový čaj - z čerstvej alebo sušenej levandule, možno použiť celú rastlinku 

7. levanduľová soľ do kúpeľa - do hrubozrnnej morskej soli naložíme v pomere 3:1 sušené kvety 
levandule, premiešame, uzavrieme a necháme pár dní odstáť, rovnakým spôsobom možno vyrobiť 
aj levanduľový cukor 

8. prírodný repelent - 1 l vody privedieme do varu, pridáme dve hrste sušených levanduľových 
kvetov, necháme cez noc vylúhovať, scedíme a pridáme 1 PL vínneho alebo jablčného octu, 
repelent možno použiť aj na zvieratá  

9. levanduľová tinktúra - 0,5 l 40-50% liehu a cca 7 PL sušených levanduľových kvetov necháme 
vylúhovať 2-3 týždne a scedíme,  možno použiť pri reume, proti akné, kloktať pri zápale hrdla 
a bolesti zubov, vtierať pri vypadávaní vlasov  

10. korenie na ryby a mäso - rozdrvené sušené levanduľové kvety zmiešané s oreganom, 
rozmarínom, bazalkou, tymiánom
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Keď niečo skutočne chceš,
celý vesmír sa spojí,
aby si to dosiahol.

Paulo Coelho

Levanduľové inšpirácie
Toto unikátne víno si zamilujete! Výnimočná 
kombinácia sviežeho ružového vína z oblasti Malých 
Karpát s nádychom levandule zo Záhoria spraví  
z každého dúška zážitok.

Poznáte meringue? Po našom snehové pusinky :) 
Spravte si ich na provensálsky spôsob – pridajte 
sušenú levanduľu, mandľové lupienky a trochu farbiva. 
Môžete nimi dozdobiť tortu alebo iné dobroty.

Doprajte si kráľovské raňajky! Lievancom  
s čučoriedkovým džemom s levanduľou a čerstvými 
čučoriedkami určite neodoláte :)

Vôňa tejto zdravej sójovej sviečky vás v momente 
prenesie na levanduľové polia a naplní vašu dušu 
pokojom..



„Som človek, ktorý miluje pekné veci, rada snívam a ešte radšej si svoje sny 
plním a realizujem. Milujem svoju rodinu, dobrých ľudí, jedlo, cestovanie a 
ružovú farbu :) 

Povolanie mám to najkrajšie a na celý život, som MAMA. Som ňou aj vďaka 
môjmu manželovi, ktorý je mojou spriaznenou dušou, lepšou polovicou 
môjho ja a oporou. Vždy som snívala o tom, že budem mať vlastnú rodinu, 
takže aj toto môj veľký splnený sen. A všetko ostatné, čo momentálne robím 
(blog, písanie, fotenie...), robím práve vďaka mojej dcérke.

Celé sa to začalo mojou túžbou mať dieťa, registrovaním sa na 
mamičkovskom portáli a zbieraním inšpirácii. Neskôr mojím tehotenstvom a 
veľkými prípravami na narodenie Natálky. Zhromažďovala som si výbavičku, 
inšpirácie na zariadenie detskej izby, na oblečenie pre bábätká … a to všetko 
formou albumov. No a práve tie sa stali zaujímavými. Mamičky a budúce 
mamičky zaujímalo, kde nakupujem výbavu, oblečenie, aký mám kočík… 
stala som sa takým poradcom a inšpirátorom vo virtuálnom svete. Inšpirovať 
sa na internete bola a stále je jedna z mojich veľkých záľub. Možno to príde 
niekomu zvláštne, ale ja proste milujem prezerať si obrázky a objavovať 
nové veci, štýly, dizajn…“

Silvia - Mini Diamond

Mini Diamond
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Silvia a Natálka Škultéty
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O blogu, písaní a fotení..
Po narodení malej si ma jedna známa sieť drogérií vybrala za svoju ambasádorku   
a tak sa rozbehlo aj moje pôsobenie v online marketingovej sfére. Otázky sa 
množili, ženy a mamičky si pýtali rady a recenzie, do toho som sa po narodení 
dcérky odhodlala vytiahnuť svoju zrkadlovku a Natálku si zvečňovať na trošku 
lepšej úrovni ako len mobilovkami. Fotografovanie ma začalo baviť každým dňom 
viac a viac. Bola som samouk a amatér v jednom, ale postupnými pokusmi som sa 
naučila odfotografovať dcérku i veci, ktoré potrebujem, na úrovni, akú som vždy 
chcela. Nič špičkové ani profesionálne, proste jednoduché, pekné a čisté zábery. 
Takže všetko hralo v prospech blogu. Len ja som sa mu stále akosi vyhýbala. 
Kamarátka ma veľakrát presviedčala o tom, že na to mám a mám ísť do toho, až som 
napokon sama uznala, že to bude najlepšia alternatíva dať dokopy všetko, čo robím 
a čo ma baví a „zhromaždiť“ si to na jednom mieste. A tak som si symbolicky na 
Medzinárodný deň žien spustila vlastný blog. Ešte nemá ani rok, takže je stále len 
„v plienkach“ ako sa hovorí, ale mňa baví každý jeden nápad, článok či projekt, ktorý 
na blog vymýšľam. Akoby to vždy bolo úplne prvýkrát a verím, že tohto nadšenia  
a pocitu sa len tak ľahko nevzdám.
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O ružovej..
Blog, fotky aj celková kompozícia na sociálnych sieťach  je vedená v ružovej farbe. 
Milujem túto farbu. Nikdy som k nej neinklinovala viac ako od narodenia Natálky. 
Ružová je farbou priateľstva, šťastia,  sentimentality i bezpodmienečnej lásky. 
Pôsobí na mňa neskutočne harmonizujúco a jemne. Touto farbou sa nedá nikdy nič 
pokaziť. V ružovej farbe máte proste všetko odpustené. Ak ste romantická duša, 
musíte ružovú ľúbiť, inak to proste nejde.  Pre mňa je najväčšia výhoda, že v tejto 
farbe obliekam seba aj Natálku a tak spolu zakaždým akosi ladíme, zapadáme  do 
seba a pritom nemusíme mať na sebe ani rovnaké kusy oblečenia. Proste k sebe 
patríme a zároveň patríme do nášho ružového sveta.

O všetkých pekných vecičkách..
Šaty, sukničky a všetky pekné vecičky pre Natálku, ich výber a tvorenie outfitu, 
sú moja veľká záľuba a relax v jednom. Milujem tie maličké veci, ich krásne farby, 
potlače, krajky a volániky... Obliekať si malú princeznú je moja každodenná radosť. 
Najlepšia vec na tom všetkom je, že dieťa rastie a tak vecí nikdy nie je dosť a 
šatník môžem zapĺňať a obmieňať celý rok. Púdrovo ružová, biela, šedá a béžová 
sú farby prevládajúce v mojom i dcérkinom šatníku. Najradšej mám basic kúsky, 
jednofarebné veci doplnené volánikmi alebo jemnou kvetinovou potlačou. Nikdy 
tým nič nepokazíte a jednotlivé kúsky dokážete krásne kombinovať.

62 - 63
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O loptičkovom sne..
Môj veľký detský sen bol bazénik s loptičkami :) Nespočetne veľa malých farebných 
loptičiek a vy sa do nich môžete ponoriť, ľahnúť si a plávať medzi nimi. Keďže rodičia 
si svoje detské sny plnia na deťoch, Natálka dostala k svojim prvým narodeninám 
loptičkový bazénik a tak sme si obe spravili veľkú radosť. Bola som presvedčená, 
že týmto darčekom rozhodne nič nepokazím a ona si bude môcť medzi loptičkami 
zaplávať kedykoľvek bude chcieť. Miluje ho, bazén i loptičky. Skrýva sa v nich, 
nahlas smeje, vyhadzuje  a podáva nám ich, dokáže sa prehrať a ja by som si tam  
k nej zakaždým s chuťou ľahla a hrala sa s ňou.
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O princeznej Natálke..
Natálka je naozaj veľmi veselé a usmievavé dieťa. Nebojí sa ľudí, zvierat, nových 
vecí. Je tak maličká a pritom tak veľmi spoločenská a zo všetkého nadšená. Detská 
radosť je najkrajšia radosť a ona nám ju robí každučký deň. S úsmevom na perách 
vám zamáva aj zatancuje a je jedno či vás pozná alebo nie, či ste z rodiny alebo 
niekto, koho vidí prvýkrát. Vie sa aj hanbiť,  ale to vždy trvá iba malú chvíľu, kým 
sa neoťuká. Učí sa rýchlo a je nesmierne šikovná. Milujem ju vidieť sa hrať, skúšať 
nasadať na koníka, tlačiť jej malý kočík pre bábiky, hrať sa s topánočkami a najviac 
plávať si v loptičkovom bazéniku.  

Veľmi si želám, aby takáto ostala aj v dospelosti. Aby mala ľudí 
rada a ľudia ju. Aby bola vždy nápomocná a spoločenská, mala 
dobré srdce a nikdy neprestala snívať a sny si plniť. Proste aby 
bola navždy moja malá - veľká princezná.
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Aj Natálka bola jedným z našich snov. Je presne taká, 
akú som si ju predstavovala, akú som si ju vysnívala. 
Je dokonalá a je naša. Učí nás každý deň, aké sú pravé 
hodnoty života a je nekonečným zdrojom energie. 
Môžete mať akúkoľvek zlú náladu, pri nej vám stačí 
jeden pohľad, jeden úsmev a ste dobití na ďalšie dni 
dopredu. 
Ona je naše slnko a to najlepšie z nás dvoch. Moja 
malá bezodná studnica inšpirácii a parťáčka 
v blogovaní, lebo o nej to všetko je a vďaka nej 
robím to, čo ma naozaj baví.



O cestovaní..
S manželom milujeme cestovanie. O tom, že máme túlavé topánky svedčí aj 
fakt, že žijeme v zahraničí a aj vďaka tomu sme mali viac príležitostí plniť si naše 
cestovateľské sny. Najskôr ako bezdetní a od minulého roku aj s Natálkou. U nás 
dieťa nebolo prekážkou, práve naopak, tešili sme sa na cestovanie s ňou. Deti 
sú veľmi prispôsobivé a naozaj im veľa netreba. Potrebujú vás a vašu spoločnosť  
a je úplne jedno, či to bude doma, za morom alebo za oceánom. Ak ste v pohode  
a šťastní vy, bude aj vaše dieťa. S Natálkou sme precestovali New York, Montreal, 
Toronto a Philadelphiu a bola to jedna z najlepších dovoleniek, aké sme zažili. 
Nemenila by som ani jeden deň strávený s ňou v Amerike. S dieťaťom to máte 
tak, že tempo udáva ono, ale práve vďaka nemu dokážete spomaliť a krajinu si 
viac vychutnať. Vidieť viac parkov, častejšie si sadnúť a len tak sa pozerať, proste 
relaxovať. Teším sa na momenty, keď jej budeme rozprávať príhody, kde všade  
s nami bola a čo sme zažili. Vždy lepšie, ako jej povedať, že kvôli tomu, že bola malá, 
sme nikam nechodili alebo nešli tam, kde sme veľmi chceli ísť.

O plnení snov..
Snívať treba veľa a neustále. A potom plánovať a sny realizovať. Toto je moje 
tajomstvo -  môj životný motor, ktorý ma poháňa ďalej a núti ráno vstať z postele 
s úsmevom na tvári a silou spraviť niečo pre splnenie našich snov. Na tomto svete 
sme totiž príliš krátko na to, aby sme robili iba veci, ktoré musíme robiť. Viem, že 
je dôležité plniť si povinnosti a zodpovedne viesť svoj život, ale ak ho chceme mať 
pekný, musíme snívať a sny realizovať. Nie je nič krajšie, ako mať v hlave predstavu 
a zaspávať každý večer s pocitom, že sa čoskoro naplní a zmení na realitu.

 Cestovanie je jediná vec, ktorú si kúpiš a spraví ťa bohatším.““
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Sny dávajú životu zmysel. Väčšina ľudí si niečo 
praje, keď padá hviezda. Je to pekné a naviac 

zábavné, ale nič to neznamená, pokiaľ sa  
za tou hviezdou nevydáte. Inými slovami, 

pričiňte sa, aby sa váš sen splnil. 
Musíte veriť v samého seba, pretože keď si 
nebudete veriť vy, nikto nebude veriť vám. 

Joe Girard



Párty inšpirácie



Párty doma

Keď chcete na oslavu niečo výnimočné, nemusíte chodiť ďaleko..   
takúto nádheru si viete pripraviť aj u vás doma..„

Už dlhšiu dobu mi v hlave vŕtala myšlienka prípravy výzdoby s prvkami tej svadobnej aj v pohodlí domova. Ako ideálna 
príležitosť sa núkala kolaudácia nášho nového bytíka.. Na pomoc som si zavolala Gabiku a Lenku z FlorDeLuxe, pod 
rukami ktorých vzniká dychberúca nádhera na mnohých svadbách či oslavách. Pripravili sme pre vás jednoduché, no 
zároveň veľmi efektné inšpirácie na párty s kamarátkami a romantický večer vo dvojici.

Odrazili sme sa od farebnosti a štýlu interiéru, ktorý sa nesie v odtieňoch bielej, béžovej, s prvkami pastelovej modrej 
a ružovej, v kombinácii so svetlým drevom. Vždy je dôležité brať do úvahy priestor, ktorý sa bude dekorovať, pretože 
štýl výzdoby musí s priestorom ladiť.

Vedela som, že párty pre kamarátky by mala byť ladená do ružova a romantický stôl pre dvoch do snovej modrej. 
Gabika s Lenkou mali fotky miestnosti, spísaných niekoľko mojich predstáv a more vlastnej fantázie k tomu.. Dorazili 
s plným autom prekrásnych bledomodrých a svetloružových hortenzií, s množstvom nápadov a mohli začať čarovať..“

Katka - Dream & live
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Make today amazing..
Oslavy sú skvelou príležitosťou, ako si pripraviť všetko podľa seba, užiť si výnimočné chvíle a hlavne, cítiť sa 
dobre v kruhu rodiny alebo priateľov. Mám rada všetko pripravené a zladené do posledného detailu a táto 
párty nebola výnimkou.. Začala pozvánkou na mieru od šikovnej Katky – Vanilkový kaktus. Prednej strane 
dominoval nápis Let’s celebrate! a modré kresielko z našej obývačky spolu s kvetmi, tortou, balónikmi 
a vyzutými lodičkami :), na druhej strane boli detaily ohľadom dátumu, času, dresscodu a darčekov, ktoré 
by nás potešili. Nebojte sa napísať, čo by vám urobilo radosť, ľuďom to uľahčí rozmýšľanie nad vhodným 
outfitom aj darčekom. U nás bol „dresscode: modern princess“, aby sme mohli oprášiť naše obľúbené 
princeznovské outfity, ktoré v bežnom živote nemáme moc príležitosť vynosiť.. :) A rada k darčekom 
znela „poteší: čokoľvek ružové, sladké alebo voňavé..“ :) Pre každú z pozvaných sme mali pripravenú 
personalizovanú menovku, ktorá slúžila ako ozdoba, zapichnutá na slamke v kornútkoch plných dobrôt.. :)

Vedela som, že nielen ja, ale aj všetky moje spriaznené kreatívne duše sa budú najlepšie cítiť v púdrových 
odtieňoch ružovej (s troškou bledomodrej) a hlavne medzi množstvom kvetín.. Stovky drobučkých kvietkov 
prekrásnych hortenzií boli všade okolo nás, a dotvárali tak rozprávkovú atmosféru. Bolo to ako vo sne.. 
Samozrejme, nemohli sme sa ubrániť tomu, aby sme sa to všetko snažili zachytiť... či už na fotkách na 
mobil alebo fotoaparát.. No najviac sa teším z najoriginálnejšieho spôsobu pamiatky – ilustrácie na mieru 
od talentovanej Zuzky (o pár stránok ďalej). Pretože pravé moderné princezné si nerobia selfie, dajú si 
nakresliť svoj portrét ;)!



Modern princess party
Gabika / FlorDeLuxe: Našou úlohou bolo vyzdobiť miesto oslavy a dotvoriť candy bar. Všetko sa nieslo 
v pastelových odtieňoch ružovej, no jemne sme do tejto sladkej palety kde-tu vmiešali aj obľúbenú farbu 
hostiteľky Katky - bledunko modrú. 

Na takúto oslavu nie je potrebné veľké množstvo dekorácií, aj tu platí, že  menej je niekedy viac. Myslite na 
to, že výzdoba má vyzdobiť, nemá byť dominantnejšia ako samotní hostia ;) My sme použili asi 20 ružových 
a bielych papierových lampiónov v dvoch veľkostiach, biele a transparentné balóny, ktoré sme priviazali 
stuhami a ružové hortenzie naaranžované v bledunkomodrých krabičkách.

Candy bar
Ako „candy bar“ nám krásne poslúžila Katkina komoda, na ktorej sa úžasne vynímali všetky pripravené 
dobrôtky. Srdcom tohto “sladkého stolíka” bola nahá tortička od šikovnej Angie bakes. Ďalšou pochúťkou 
bol červený melón, ktorý sme nakrájali na trojuholníčky a napichli na paličky ako lízatká. Je to veselé 
a prudko fotogenické. Limonády vo fľašiach sme dotvorili slamkami previazanými mašličkou. Tento 
jednoduchý nápad vytvorí krásny efekt na akejkoľvek fľaške. Zmrzlinové kornútky sme netradične naplnili 
mixom lesného ovocia, kokosových guličiek, snehových pusiniek a želé jahôdok, čo nám nahradilo sladký 
dezert. Ak túto mňamku ešte previažete stužkou, bude sa nádherne vynímať vo vínových pohároch, ktoré 
nám poslúžili ako stojan. Na konferečné stolíky sme do ďalších pohárov na stopke vyložili cukrovinky 
v odtieňoch ružovej (marshmallows, čokoládové bonbóny v ružovom obale a želé cukríky).



Tip: Aby sme dosiahli viacero úrovní správneho candy baru, poháre 
sme tiež použili otočené hore dnom ako stojany, na ktoré sme položili 
tanieriky s pusinkami a melónmi.
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Ako vybrať tie pravé?
Danka / Shaty: Spolu s pozvánkou na párty nás skôr či neskôr všetky napadne rovnaká otázka: „Čo na seba?” :)  
Tu je pár tipov, ktoré vám pomôžu nielen jednoducho vybrať, ale na každej párty vo svojom outfite aj zahviezdiť:

1. Téma párty 
Je prvá vec, nad ktorou by ste sa pri výbere mali zamyslieť. Okrem toho, že nikto nechce dobrovoľne byť za čiernu 
ovcu, je to aj otázkou úcty k hostiteľovi. Zároveň je zábavné na chvíľu sa stať niekým iným a obliecť sa povedzme za 
modernú princeznú.. ;)

2. Typ postavy 
Každej lichotí niečo iné a to je presne to, čo by ste mali brať do úvahy, či už sa obliekate na párty, do práce, alebo 
kdekoľvek inde. Správny strih je to, čo rozhoduje ako v šatách vyzeráte a preto by ste ho nemali podceniť. Stačí 
zvýrazniť svoje silné stránky (napr. štíhly pás) a rafinovane zakryť nedostatky (napr. širšie boky širokou sukňou). 

3. Vkus 
Nie je nad zlaté pravidlo, že obliekať by ste sa mali hlavne pre seba. To, ako sa v oblečení cítite, z vás vyžaruje, a preto 
by ste pri výbere strihu, dĺžky šiat, či hĺbky výstrihu mali myslieť hlavne na to, v čom sa cítite pohodlne. 

4. Rozpočet
V neposlednom rade treba vyberať aj podľa toho, koľko ste schopné a ochotné za šaty zaplatiť. Na párty, najmä 
tematickú, sú šaty jednorazovou záležitosťou, a preto sa do nich neoplatí veľa investovať. Ak sa chcete vyhnúť zlej 
kvalite najlacnejších značiek, ideálnou možnosťou je šaty si požičať. Tak si budete môcť dovoliť nové šaty na každú 
príležitosť za zlomok ich predajnej ceny v tej najlepšej kvalite a presne podľa svojich predstáv. Ak si chcete okrem ceny 
ušetriť aj behanie po požičovniach, ideálnou možnosťou je využiť online požičovňu šiat (www.shaty.sk).

Tylová sukňa - Peter a Lucia
Modré, ružové a čierne šaty - Shaty



Pastelové nanuky
Okrem sladkého stolíka sme mali pripravenú aj jednu špecialitku :)! 
Keďže naša párty bola v letnom období, nanukové osvieženie každého 
milo prekvapilo. Pripravili sme ich do formičiek v odtieňoch výzdoby 
a zariadenia. Použili sme biely jogurt, na ružovú časť jahodový jogurt 
s troškou farbiva a do modrej časti sme primiešali okrem farbiva aj 
levanduľový cukor.. :) Najväčšia zábava bola, keď si nanuk mohol každý 
dozdobiť podľa seba :)! Roztopená biela čokoláda, rôzne cukrové 
ozdôbky, srdiečka, perličky či minimarshmallovky.. fantázii sa medze 
nekladú.. 



FlorDeLuxe
O práci, ktorá je (dočasným) umením.. 

Gabika: Nikdy by mi predtým nenapadlo, že sa budem svadbám takto naplno venovať. 
Vyštudovala som módu a dizajn. V súčasnosti sa venujem aj interiérovému a grafickému dizajnu. 
Nadchýna ma však každá forma výtvarného umenia, takže ma dokážete nahovoriť takmer na 
čokoľvek :D

K svadobným výzdobám som sa dostala na krásnom exotickom ostrove Tenerife, kde sme  
s rodinou žili dva roky. S mojou najlepšou kamarátkou Barbi (mimochodom úžasnou speváčkou) 
sme vymysleli značku FlorDeLuxe, pod ktorou sme začali robiť svadobné výzdoby pre domácich 
Španielov a Angličanov. Bolo to obdobie, kedy sme sa mnohému naučili a spoznali svadobné 
zvyklosti, ktoré sú v mnohom odlišné od tých našich. Boli sme tým také uchvátené, že naše prvé 
kytice sme fotili skoro celý deň a každá z nich mala takmer 2000 fotiek :D Bolo to samozrejme 
spôsobené aj nádherným, a pre nás veľmi atraktívnym prostredím, prekrásnymi plážami  
a exotickou prírodou. Všade navôkol niečo kvitlo, takže sa tomu nedalo odolať.

Keď som sa vrátila domov, nepredpokladala som, že by som sa tomu mohla venovať aj na 
Slovensku. Ale nakoľko sme si za tie dva roky stihli zadovážiť už celkom slušné portfólio, začali sa 
mi ozývať kamarátky, ktoré sa vydávali, potom ich kamarátky a ani sama neviem ako, rozbehlo sa 
to tak intenzívne, že sa to stalo mojim plnohodnotným zamestnaním.
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Lenže samú ma to nebavilo, a tak som raz 
namiesto inzerátu na profesii, poprosila v modlitbe 
Pána Boha (nakoľko to tak robievam), že by som 
potrebovala kamarátku, s ktorou by sme mohli 
spoločne rovnako horieť nadšením a radosťou  
z tejto krásnej práce. O týždeň som dostala 
mail od sochárky Lenky, že si hľadá prácu a či 
niekoho nepotrebujem :)). Bolo mi jasné, že to 
nebude náhoda. Lenka sa stala mojou blízkou 
priateľkou a úžasnou šikovnou kolegynkou, ktorej 
dokonalé ikebany majú jasný rukopis sochára.  
A ako bonus sa k nám pridal talentovaný grafický 
dizajnér (a Lenkin nastávajúci) Stano, ktorý je už 3 
roky neodmysliteľnou súčasťou nášho tímu.

Som obrovským obdivovateľom krásy a prírody-
ako všetko do seba dokonale zapadá, ako sa 
odráža svetlo v kvapke vody, ako je každá mušľa 
úplne výnimočná a originálna. Som fascinovaná 
najväčším Dizajnérom, ktorý to všetko celé 
vymyslel a vytvoril. A preto je pre mňa obrovská 
česť, že v našej práci môžeme pracovať už  
s niečím tak nádherným ako sú kvety. Mnohokrát 
sme úplne hotové z tohto úžasného “materiálu,” s 
ktorým pracujeme: z malilinkých kvietočkov, ktoré 
majú možno pár milimetrov, ale zblízka môžeme 
vidieť aké sú vymakané, z neuveriteľného 
tónovania ruže keď sa otvorí, z listov, ktoré majú 
tak prekrásnu kresbu a zároveň sú tak krehké… 
Je to krásna práca. Sme súčasťou jedného  
z najkrajších dní v životoch mnohých ľudí a  
z toho každý jeden pár je úplne iný a výnimočný. 
Je to taký koncentrát krásy, nehy a lásky a napriek 
tomu, že je to len jeden deň, práve to je jeho sila, 
ktorá zostáva dlho a veríme, že pre všetkých na 
celý život.

Gabika Sýkorová Hyllová  
& Lenka Fedičová
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O rozprávkových svetoch, 
vílach a princeznách… :)

Lenka: Našim poslaním je vytvárať niečo krásne. Ale nehovorím len o krásnych výzdobách, množstve kvietkov a 
trblietkach. A vlastne ani o nás. Hovorím o tom, že jediný, kto má právo byť princezná je iba nevesta. Je to predsa ten 
najkrajší deň v celom jej doterajšom živote. To ona má byť princeznou. To vedomie v nej musí rezonovať ešte dlho po 
svadbe, keď všetko svadobné pominie. Všetky tie dlhé prípravy, čas, obavy a tešenie sa… Koláčiky sa zjedia, kvetinky 
zvädnú, trblietky sa povysávajú, ale ten pocit v nej musí zostať. 

Takže práve to robíme s Gabikou. Nechávame tú pravú princeznú vyniknúť a my sa len snažíme, aby na tento svoj 
veľký deň nikdy nezabudla a dotvoríme jej ho tak, aby sa mohla cítiť ako v ozajstnej rozprávke.  A my s Gabikou? My 
sme predsa víly. Tie pomáhajú a sprevádzajú princezné. Svietia im, keď je treba, a ukazujú správny smer ;)

O tom ako sa plnia sny..  
Gabika: V našej práci sa často stretávame s prirovnaním, že sme niekomu naplnili sen. Či už je to nádherná svadbička, 
alebo útulný domov... Je to naozaj najväčšia odmena za všetko úsilie, ktoré náš dream job obnáša. Je úžasné dostávať 
takúto spätnú väzbu a stále nás to posúva ďalej. Inšpiruje nás to naladiť sa na vlnovú dĺžku našich klientov, aby sme 
aj medzi riadkami zachytili každý detail, aj tú najmenšiu drobnosť, pretože práve tie im v konečnom dôsledku ukazujú, 
že nám na ich radosti a spokojnosti záleží. A tá radosť stojí naozaj za to. 

A moje sny? Nechám sa prekvapiť. Myslím, že sa mi ich už toľko naplnilo, že mám každý deň za čo ďakovať. Som za 
všetko v mojom živote nesmierne vďačná. Za moju úžasnú rodinu, priateľov, za to, že môžem robiť to, čo ma naozaj 
baví a napĺňa a ešte sa tým aj môžem živiť.

Najkrajšie naplnené sny 
sú tie, ktoré robia šťastnými 

aj ľudí navôkol.
Gabika



Romantika pre dvoch..
Cieľom bolo vniesť do minimalistickej modernej kuchyne závan jemnej romantiky a vytvoriť 
tak miesto, ktoré bude ako stvorené na oslavu výročia, narodenín, alebo len tak - na krásny 
romantický večer vo dvojici.. 

Gabika: Bledomodrá je Katkina obľúbená farba a poteší aj jej manžela Tomáša.. :) Preto sme stôl 
dekorovali v odtieňoch tejto farby. Prehodili sme naň priehľadnú bledomodrú látku siahajúcu až 
po zem tak, že prechádzala len stredom stola. Na nej sme vytvorili dojem kvetinovej girlandy, 
ktorú si môžete jednoducho vytvoriť aj vy. Stačia na to číre sklenené poháre alebo vázičky  
s vodou, do ktorých dáte hortenzie nahusto vedľa seba. Sú také bohaté, že zakryjú poháre a 
vytvoria dojem jednoliatej kvetinovej girlandy.
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Romantickú náladu jednoznačne podčiarknú- ako inak- sviečky, ktoré dodajú každému priestoru 
čarovnú atmosféru. Čím je ich viac, tým lepšie. My sme skombinovali viacero druhov vysokých 
kónických sviečok s plávajúcimi, ale rovnako dobre vám poslúžia aj klasické čajové. Po stole 
sme rozsypali drobné kvietky belasých hortenzií namiesto lupienkov, a aby to bolo trošku 
extravagantnejšie, krásny kontrast vytvorili aj čučoriedky, ktoré sú zároveň aj jedlou dekoráciou 
;). Môžete si na takúto príležitosť pripraviť aj vlastnú menu kartu. My sme použili priehľadný 
papier potlačený bledomodrou farbou. Text bol ručne napísaný bielym tušom, čo umocnilo snový 
dojem výzdoby. Aby to pôsobilo naozaj originálne, na okraje sme použili trhaný efekt, ktorý sme 
využili aj pri malých papierikoch, na ktoré môžete svojmu milému, alebo milej napísať, čo na sebe 
milujete, alebo to môžu byť napríklad spoločné sny a plány. Tie splnené si môžete pri svojich 
výročiach vlepovať do pamätníčka. Nezabudnite na príjemnú hudbu... a môžete oslavovať ako 
vo filme.. ;)
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Moderná princezná
„Obklopuje sa  dobrými ľuďmi a krásnymi vecami. 
Najradšej si oblieka princeznovské šaty a chodí na 
rozprávkové miesta. Žije v rozprávkovom svete, lebo 
ho taký chce vidieť a tiež vytvárať.. Srší z nej dobro 
a láska, a všetko, čoho sa dotkne je plné pozitívnej 
energie..“

 

Katka – Dream & live

„Odkedy som spoznala svojho manžela, tak ma začal 
volať princeznička a zložil mi o tom aj krásnu pieseň. 
Takže to možno budem aj ja :)!“

Gabika - FlorDeLuxe

„Moderná princezná je pre 
mňa žena s dobrým srdcom, 
ktorá rada sníva. Je pre okolie 
inšpiráciou a svoje sny si plní. 
Nežná duša s veľkým odhod-
laním zmeniť svet ;)!“

Silvia – Mini Diamond

„Modernú princeznú si pred-
stavujem ako Kate Middleton 
Nielen preto, že princeznou 
naozaj je, ale preto, že z jej 
správania, obliekania a prejavu 
vyžaruje niečo iné, vznešené. 
Charizma, ktorá by princeznej, 
presne tak ako korunka, nema-
la chýbať.“

Danka - Shaty

„Moderná princezná nie je 
podľa mňa krásavica s gélovými 
nechtami, make-upom a plným 
výstrihom. Ja si myslím, že 
princezná by mala byť skrom-
ná a mala by pomáhať iným. A 
ešte lepšie - mala by pomáhať 
iným byť princeznou.“

Lenka - FlorDeLuxe
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Ako sa človek dostane k tomu, že (aj) v dospelosti 
kreslí rozprávkové postavičky :)? Znie to ako dreamjob! 
Vedela si odmalička, že toto je to, čo by si chcela robiť?

Došlo k tomu nejako postupne. :) Najskôr som sa však 
v mojom prvom zamestnaní (ako dizajnérka vianočného 
osvetlenia) dostala k digitálnej tvorbe. Tam som sa 
naučila pracovať s programami a tabletom. Potom som 
sa stala mamkou a to bolo, a ešte stále je, obdobie, kedy 
sa rozprávok napozerám... a nebránim sa tomu :). Stalo 
sa to sčasti mojim inšpiračným zdrojom a sčasti mi to 
pomáha poznávať aj samu seba. Viac si všímať kto som 
ja, čo je pre mňa typické a čo nie. A stáva sa mi to aj 
pri zákazníkoch a pri otázke: „Čo je pre Vás typické?“  
Mnohí sú zaskočení, najskôr sa tak veľmi rýchlo snažia 
zo seba niečo nasilu dostať, a po istom čase resp. 
v priebehu tvorby im tá otázka nedá pokoj a núti ich 
sa nad sebou zamyslieť. Po chvíli to z nich srší aj samé 
a potom sa v tých postavičkách naozaj sami vidia. 
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Určite som od malička nevedela, že toto je to, čo by som 
chcela robiť. Kreslila som vždy rada, ale až v poslednom 
čase som si začala nejako viac všímať a vnímať ľudí 
v blízkom okolí ako charakterové postavy. Najprv to 
boli portréty, ale tvorivý nepokoj ma priviedol k tvorbe 
postavičiek, ktoré sú viac personalizované, osobnejšie 
a originálnejšie ako obyčajné portréty :)

jemné, krehké, nežné... rozprávkové bytosti...
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Čomu sa momentálne venuješ a čo ťa najviac 
baví?

Venujem sa jednak projektom typu hry- 
spoločenské, online vzdelávacie... je to viac 
- menej taký začiatok toho, čomu by som sa 
chcela možno naplno venovať a tiež kreslím 
postavičky podľa zadania zákazníkov. No 
najviac zo všetkého ma baví kresliť postavičky, 
ktoré si sama vymyslím. Momentálne ma to 
okrem digitálnej tvorby ťahá naspäť k papierom 
a farbám. Veľmi ma to napĺňa :)

Tvoje animácie mi hneď pripomenuli disney-
ovky, ktoré sú pre mňa synomynom krásy 
a detskej bezstarostnosti.. Aký k nim máš vzťah 
ty a akým spôsobom ovplyvnili tvoju tvorbu?

Disneyovky sú určite jedným z mojich inšpiračných 
zdrojov, no určite nie jediným. Mám ich veľmi 
rada, v ich rozprávkach je množstvo zaujímavých 
charakterov a rada sledujem a analyzujem čím 
to je, že postavička pôsobí ako dobrá, prečo ako 

negatívna... ako to zachytiť, aby to bolo na prvý pohľad jednoznačné. Všímam si tvary, farby, výraz.. a to mi vždy 
prinesie nový nápad. No sledujem aj iných umelcov a tiež Disney animátorov. Mám rada staré disneyovky, ktoré boli 
kreslené tradične, ale aj súčasné - tvorené v 3D. Akúkoľvek dokonalosť však súčasná animácia dosahuje v efektoch, 
pohybe, realistickosti, uveriteľnosti.... stále tam je oproti starým, rukou kresleným rozprávkam niečo akoby „mŕtve“.
Možno až príliš dokonalé... :)

Stáva sa ti, že sa na niekoho pozrieš a hneď v ňom vidíš rozprávkovú postavičku :)?

Oj... a to veľmi často :) Pri niektorých ľuďoch to je okamžite. Trčia z davu. Tí sa kreslia sami. Ide to veľmi ľahko.  Sú 
to najmä výraznejšie typy ľudí, ale nie je to 100% platné pravidlo. Popri tvorbe týchto postavičiek som si všimla 
a naučila sa istú vec. Netýka sa však vonkajšieho vzhľadu. Sú to vlastnosti človeka, dobré, zlé, veci, ktoré nás na 
inom vytáčajú a ostatní si z nich potíšku robia posmech, alebo za dverami rozprávajú, ako im to vadí. A zrazu to 
ten človek prestal robiť. A ostatní, ktorým to dovtedy tak veľmi vadilo, spozorneli... že dotyčný nie je ok a začali sa 
báť, čo sa stalo... a zrazu chceli aj tú nanervyidúcu vlastnosť späť, lebo to už nebol on a videli, že nie je v poriadku. 
A jeho OK stav bol pre nich viac, ako ich predstava ako by sa mal správať. Len si predstavím, čo by bolo, keby niečo, 
čo ma hoci znervózňuje, ale je to pre nich tak prirodzené a typické, prestali robiť. Mala by som pocit, že ich ničím, 
alebo spútavam. 

Ako u teba prebieha proces tvorby? (Čo je potrebné na to, aby sa z človeka stala rozprávková postavička :)?)

Proces prebieha tak, že mi najprv niekto pošle  svoju predstavu (fotku, ideu, čo by tam malo byť, čo je pre neho typické 
...). Ja nakreslím čiernobielu rýchlu skicu, aby sme zladili naše predstavy. Samozrejme, že ju môže pripomienkovať. 
Ja potom zahrniem prípadné zmeny a po odsúhlasení skice obrázok dokončím. Potom pošlem farebnú verziu buď 
na schválenie, prípadne drobné úpravy. Ak sme sa dohodli aj na vytlačení, tak obrázok odosielam do tlačiarne  
a posielam digitálnu verziu v dohodnutom formáte a veľkosti. Ak bez tlače, tak posielam digitálnu verziu obrázka.

Dream & live magazine  ̵ Sny...z lásky utkané

“Zuzka má úžasný dar.
Kreativita, originalita, talent... 
a schopnosť preniesť každého

 do svojej vlastnej rozprávky :)”
Katka - art directorka

 Dream & live, Vanilkový kaktus design

104 - 105



42 - 4342 - 43

Princezné boli v rozprávkach ukázané všelijaké. Pyšné, smutné, také, ktorým vadil ešte aj 
hrášok v posteli, ktoré najprv zametali popol, alebo museli žiť v zakliatych okolnostiach atď atď. 
No stále si myslím, že pod pojmom princezná sa skrývajú vlastnosti ako múdra, spravodlivá, 
jemná, skromná, statočná... Moderná princezná je podľa mňa taká, ktorá aj v dnešnej dobe 
plnej hrubosti, plytkosti a vulgárnosti dokáže veriť a zachovávať princeznovské hodnoty 
a správanie....... hoci aj oblečená v tričku a džínsoch :)

Čo si predstavuješ pod pojmom rozprávkový život.. :)?

Niekto si možno pod týmto pojmom predstavuje život v bohatsve, zlate, pohodlí, šťastí, 
postavení, v tom, že má, čo si povie. No keď si mi dala túto otázku a zamyslela som sa nad tým, 
o čom rozprávky sú, tak som zistila, že tam nie sú len šťastné a bohaté kráľovské rodiny.  Aj  
v rozprávkach sú záporáci číhajúci na život, dobré víly, podivíni, bosorky, dobré babičky, 
intrigáni, atď atď….Tak asi každý žije v rozprávke :) akurát treba porozmýšľať, v akej postave. 
Každopádne - dobro by malo po (ťažkom) zápase vždy zvíťaziť nad zlom.

Aké sú tvoje sny a plány do budúcna?

Mojim plánom aj snom zároveň je, aby ma živilo to, čo ma tak veľmi baví :) Verím, že sa to bude 
dať, aj keď to samozrejme chce veľa trpezlivosti, sebadisciplíny a práce. Chcem najmä rozvíjať 
dar, ktorý som dostala. Je toho ešte toľko, čo chcem vedieť, skúsiť, zlepšovať a v čom sa môžem 
posúvať. Hľadať svoje hranice a možnosti.

 Aká je podľa teba moderná princezná?



Darčeky, ktoré očaria..

Kvetinový box Le Diamant Rose 
www.lediamantrose.sk
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Kapkejky v tvare ruží a tulipánov
www.cupcakeroses.sk
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Kapkejky v tvare ruží a tulipánov
www.cupcakeroses.sk

Zdravé sviečky zo sójového vosku 
www.jemno.sk

Ručne robená čokoláda 
www.chocomaze.sk



Kvety – kvetmi nikdy nič nepokazíte.. Či už sa rozhodnete pre luxusný box krásnych voňavých ruží alebo kvitnúci 
kvietok v črepníku, srdce domácej panej určite zaplesá radosťou ;)!

Sladké dobroty – ak viete, že domáci milujú sladké, tento darček ich určite poteší. Namiesto klasickej bonboniéry 
z obchodu však siahnite po originálnej kvalitke. Milovníkov čokolády prekvapte ručne robenou čokoládou z tých 
najkvalitnejších surovín. Koláčikoholikov uvediete do vytrženia, keď im prinesiete  škatuľku plnú chutných kapkejkov 
v tvare ruží či tulipánov. Hotové malé umelecké dielo!

Doplnky do bytu – pri kupovaní doplnkov do bytu pre kamarátov buďte opatrní, aby vaše darčeky nakoniec 
neskončili odložené niekde v kúte skrine. Zistite, v akom štýle je byt alebo dom zariadený, aké sú prevládajúce 
farby a keď sa vám podarí, pokúste sa vymámiť aj niekoľko fotiek.. :) 

Papierové vrecká rôznych farieb a veľkostí budú sympatickým doplnkom každého interiéru. Vrecká vyrobené 
z  inovatívneho materiálu - prateľného papiera, sú použiteľné napr. namiesto kvetináča (ak donesiete rovno  
s kvetom, máte vyhraté ;)!) alebo na odkladanie drobností v kuchyni, kúpeľni či detskej izbe.

Kvetinový box Le Diamant Rose
www.lediamantrose.sk

Minimalistické vázy guľatého tvaru z porcelánu s hodvábne matným povrchom budú nadčasovou ozdobou 
a zároveň praktickým pomocníkom.  

Originálny vankúš vo vhodne zvolenej farbe poteší každé kreslo, pohovku či detskú postieľku.  

Hrnček na mieru bude spríjemňovať oddychové chvíle pri voňavej káve či čaji. Buďte originálni a nebojte sa byť 
vtipní pri vymýšľaní nápisov – váš darček tak vždy vyčarí aj úsmev na tvári.  

Sviečky – nič nezútulní domov tak, ako príjemná vôňa horiacej sviečky. Zdravé sviečky zo sójového vosku 
a prírodných silíc sú šetrnejšie k nášmu zdraviu, sú ekologickejšie a vydržia horieť omnoho dlhšie ako bežné sviečky. 
Navyše majú aj krásne etikety a rýchlo si nájdu svoje miesto aj ako vkusný doplnok.. :)

Malá inšpirácia..

Ručne robená guľatá váza
www.feelhome.sk

Papierové vrecko
www.uashmama.sk
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Papierové vrecká 
www.uashmama.sk

Papierové vrecko  
www.uashmama.sk

Ručne robené guľaté vázy 
www.feelhome.sk

Ručne robený uzlíkový vankúš 
www.feelhome.sk

Ručne robená čokoláda
www.chocomaze.sk

Smaltované hrnčeky s nápisom na želanie 
www.tvoritalubit.sk

Nádej – sviečka, ktorá pomáha 
www.jemno.sk
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 Stena plná príbehov
S úsmevom na perách a s veľkou radosťou v srdci sa usádzam do kresla, a vychutnávam si môj ďalší dokončený 
DIY projekt. Ja ich nesmierne milujem, ale tento bol extra špeciál výnimočný, priam srdcová záležitosť.. Mala to byť 
minimalisticky zariadená detská izbička s ružovou tapetou s bielymi bodkami.. Lenže tá žabičková tapeta, ktorú som 
objavila na internete mi nedala spávať a v hlave mi rozvírila myšlienky vytvoriť v podkroví rozprávkovú komnatu pre 
našu malú princeznú.. ;) 

Otapetovanie dvoch stien a biely vintage nábytok boli následne jasnou voľbou, pričom na tretiu voľnú stenu som si 
brúsila zuby, že ju použijem ako „pinky gallery wall“ - to bol pracovný názov už spomínaného niekoľko mesačného 
DIY projektu.

Najviac času zabrala asi prípravná fáza - zhromaždenie inšpirácii, rozmýšľanie ako čo pretvoriť pre vlastné potreby 
a samotné zháňanie všetkého potrebného.. Pre mňa bol užitočný samostatný priečinok v počítači, do ktorého si 
vždy ukladám náhodne objavené obrázky (ak taký ešte nemáte, tak šup- šup hneď si ho založte, sami uvidíte, ako 
vám bude pri hocijakom tvorení nápomocný). 

Možno je to smiešne, ale mala som aj cieľ - veľmi som chcela, aby výsledok pôsobil čo najosobnejšie. Preto tie iniciály. 
A taktiež bolo pre mňa dôležité, aby sa odtiaľ dali vyčítať Alžbetkine korene (napr. ten parôžtek má  symbolizovať, 
že je dcérou poľovníka a text v chorvátskom jazyku jej má pripomínať, že jej predkovia sú Chorváti). Hlavne som 
však pre Alžbetku chcela vytvoriť niečo, čo dá priestor našim spoločným rozhovorom, keď bude väčšia, čo bude 
pre ňu inšpiratívne, povzbudzujúce do jej ťažších chvíľ a niečo, čo jej bude pripomínať, že je milovaná, keď s ňou 
náhodou nebudeme..

Silvia - Susan and Sis ‘decore
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Tu je stručný postup:

◦  Ako prvé si zmeriame stenu a vyčleníme priestor, ktorý chceme pokryť galériou

◦ Pozháňame obrazové rámy rôznych veľkostí a zhromaždíme si vecičky, ktoré chceme 
umiestniť na stenu

◦ Rámy a predmety, ktoré budú voľne pripevnené na stene pomeriame, určíme si mierku 
a v počítači si vyskladáme grafický náčrt galérie. Treba si dať čas a vyskúšať viaceré možnosti 
umiestnenia vecičiek - takto zistíme, či máme dostatok materiálu na pokrytie vyčleneného 
priestoru, a či nie sú potrebné ďalšie obrazy. Grafický náčrt nám taktiež určí orientáciu rámov, 
k čomu je následne potrebné prispôsobiť ich obsah

◦ Najkrajšia fáza – samotné tvorenie; tak smelo do toho, kreativite sa medze nekladú..       

◦ Keď už máme všetky obrazy hotové, poukladáme si ich na zemi, určíme si hlavný obraz, od 
ktorého budeme postupne nameriavať ďalšie obrazy a začneme s upevňovaním na stenu...nie 
nadarmo sa hovorí dvakrát meraj a raz rež, preto aj v tomto prípade je potrebné dobre zmerať, 
kde treba zatĺkať klinčeky ;)

TIP: Ak náhodou nemáte kreatívne ruky, môžete galériu vytvoriť z vašich obľúbených fotiek, ktoré 
si necháte vytlačiť v rôznych veľkostiach, príp. môžete použiť umelecké diela vašich ratolestí.

A ako takú galériu možno vytvoriť?

120 - 121



◦ tyl, bavlnená látka, stuha, maliarske plátno, výkres, farby, štetec, lepidlo, 
nožnice, tavná pištoľ

Bavlnenú látku prekryjeme tylom a ich postupným zberkaním vytvoríme sukničku. 
Nazberkaný koniec zviažeme stuhou, čím vznikne akoby „trup“ našej krásky, ktorý 
pomocou tavnej pištole prilepíme spolu s okrajmi sukničky v požadovanom tvare 
na maliarske plátno. Na výkres si namaľujeme srdce a dlane, ktoré po ich uschnutí 
vystrihneme a nalepíme na „trup“ krásky.

Kráska s veľkým srdcom

◦ maliarske plátno, drevené číslice, hodinové ručičky (možno vyrobiť aj z kartónu), 
akrylové farby, štetce

Na maliarske plátno od vrchu po spodok so štetcom nanášame „kopčeky“ farby - 
začíname s bielou, do ktorej postupne primiešavame cyklámenovú, pričom jej dáme 
vždy viac a viac až na spodok nanesieme čistú cyklámenovú. Následne so štetcom, 
ťahmi z jednej strany na druhú, farby spájame a tak vytvárame farebné prechody. 
Drevené číslice a ručičky namaľujeme na bielo a po ich uschnutí pripevníme na plátno 
tavnou pištoľou.

◦ maliarske plátno, malé drevené srdiečka, akrylové farby, tavná pištoľ, štetec

Najskôr si všetky srdiečka namaľujeme bielou farbou, aby odtiene ružovej krajšie 
vynikli. Následne ich navoľno rozmiestnime na maliarske plátno do tvaru srdca. 
Srdiečka začneme maľovať tak, že čo riadok, to tmavší odtieň; do bielej farby teda 
pridávame vždy viac a viac cyklámenovej a po riadkoch maľujeme srdiečka s tým, že 
si ich povedľa ukladáme na papier opäť do tvaru srdca, aby sa nám nepomiešali ... Po 
uschnutí farby srdiečka tavnou pištoľou odspodu prilepujeme na maliarske plátno.

Tak ide čas..

Pinky Heart



Najkrajší deň
V súčasnosti je možné vybrať si zo širokej ponuky 
personalizovaných dekorácií, ktoré vám budú vyrobené na 
mieru. Stačí zadať len potrebné údaje a o pár dní sa môžete 
tešiť z jedinečnej ozdoby. Tak to bolo aj v prípade našej drevenej 
dekorácie „Najkrajší deň“, ktorá nám pripomína hmotnosť, výšku, 
čas a deň narodenia našej Alžbetky.

◦ drevená abeceda, akrylové farby, filc, štetec, nožnice, tavná 
pištoľ

Z písmeniek drevenej abecedy si vyskladáme obľúbený citát 
alebo motivačnú vetu a podľa jej rozsahu určíme veľkosť 
obrazového rámu. O rozmere zadnej časti tohto rámu si z filcu 
vystrihneme podklad, ktorý doň vložíme. Písmenká namaľujeme 
akrylovou farbou a po ich uschnutí prilepujeme tavnou pištoľou 
na filc.

Drevený citát



Môžete použiť hocaké vecičky, ktoré vám pripomínajú niečo výnimočné, čo ste prežili; ja 
som použila body a čiapočku, ktorú som Alžbetke obliekla, keď sme si ju viezli z pôrodnice, 
jej prvú sukničku, podbradník s rokom jej narodenia a čelenku, ktorú mala pri krste.. Čas 
veľmi letí, ale spomienky ostávajú a možno aj vy máte nejakú škatuľku, ktorá ukrýva 
drobnosti, ktoré vám je ľúto vyhodiť. Zoberte rám, lepidlo alebo ihlu a niť a za krátky 
čas môžete mať vytvorené jedinečné dielo. Keď si doň budete postupne pridávať ďalšie 
a ďalšie vecičky, vznikne vám obraz s nekonečným príbehom..

Spomienkový rám
◦ modelovacia samotvrdnúca hmota, vykrajovačky 
a modelovacie nástroje, biela akrylová farba, lepidlo

Zo samotvrdnúcej modelovacej hmoty pomocou vykrajovačiek 
a modelovacích nástrojov vytvoríme kvety rôznych tvarov 
a veľkostí. Po ich vytvrdnutí ich pretrieme bielou akrylovou farbou 
a pomocou rýchloschnúceho lepidla nalepíme do obrazového 
rámu.

Kvety, ktoré nikdy nezvädnú
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Patty Robert World

Róbert o Patty

Čo by som Vám tak povedal. Všetko dôležité určite 
nájdete v našich vlogoch. To, ako spolu pracujeme, 
ako spolu žijeme a čo spolu tvoríme, je magické. Ale 
poviem vám, ako sme sa zoznámili. Ja som si Paťku 
všimol paradoxne nie podľa toho, ako vyzerá, ale podľa 
jej mena. Mali sme spoločný teambuilding a na jednom 
stole boli všetky menovky. Ja som si ich čítal a do očí mi 
udrela menovka Patrícia Semanová. Kto by bol vtedy 
povedal, že to dôjde až takto ďaleko, však? Vážim si 
každú sekundu, ktorú môžem stráviť po Paťkinom 
boku. Je to úžasný snílek, ktorý žije v nádhernom 
svete a ja som šťasný, že do jej sveta patrím a mám 
tam miesto.

Patty o Róbertovi

Jedinečný, usmievavý, šarmantný, veľký vtipkár   
a filantrop v každej situácii.

Predstavte si svet, v ktorom máte každý deň dôvod na úsmev  
a aj každý deň ten úsmev máte. Kde svieti slnko aj vtedy, keď prší. 
Kde stretávate presne takých ľudí, akých potrebujete. Kde existujú 
príležitosti namiesto prekážok. Kde vystupovanie z komfortnej zóny 
robíte každý deň s radosťou. Kde zlyhanie je dôvod hľadať novú, 
lepšiu cestu. Svet, v ktorom je všetko možné. 

Toto je náš svet, ktorý sme spolu vytvorili a radi sa oň podelíme.

Patrícia a Róbert  Sýkora
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Príbeh Patty
Kde by som tak začala. Asi tam, že vždy som sa rada „parádila“ a vždy som bola rada 
stredobodom pozornosti. Záujem byť videná ma doviedol až na Pedagogickú školu, 
kde sa zo mňa stala učiteľka. Tejto práci som sa venovala približne tri roky. Všetko 
vyzeralo byť v poriadku, až na moje zdravie, ktoré si na školské prostredie nevedelo 
a nechcelo zvyknúť. Keď som raz bola u imunológa, s vážnou tvárou mi povedal, 
že mám zmeniť prácu, pretože to, čo robím, nie je dobré pre môj imunitný systém, 
nakoľko bol v tom čase veľmi oslabený. Pre mňa to bol signál môjho vnútra, že táto 
cesta, po ktorej kráčam, nie je tá správna. Tak som začala hľadať... Záľubu som našla 
v parádení seba a iných ľudí. Keď som končila základnú školu a rozhodovala som sa, 
kam si podám prihlášky, jedna z možností bola aj vizážistka - kozmetička. Tak som  
o niekoľko rokov neskôr započala plnenie sna, o ktorom som snívala už od malička a 
urobila som si niekoľko kozmetických kurzov na Slovensku, v Čechách a v zahraničí 
a stala sa zo mňa profesionálna Make-up Artist. Zo začiatku som líčila na rôznych 
módnych akciách, absolvovala som stáž v USA a taktiež som líčila aj nevesty.
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Postupom času som si založila kanál na YouTube, kde som sa o svoju vášeň delila 
ďalej. Značka Patty Image si na trhu našla svoje stále miesto a ja som sa rozhodla, 
že to, čo som sa naučila a ukazovala „online“, budem posúvať ďalej aj osobne,  
v podobe mojich kurzov Spoznaj svoju prirodzenú krásu. A tu som dnes. Milujem 
to, čo robím a som za to každý deň nesmierne vďačná. Šírim úsmev a dobrú 
náladu každým smerom a hlavne ukazujem ženám, ako milovať a prijímať samé 
seba. Svoju vnútornú a vonkajšiu krásu a vedieť ju prirodzene odprezentovať 
navonok.
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Moja pracovňa, moje kráľovstvo
Vždy som túžila žiť a pracovať na mieste, z ktorého by som nemusela odchádzať na 
dovolenku. Ja svoju prácu neberiem ako prácu, ale ako poslanie tvorenia krajšieho 
a lepšieho sveta. Moja práca je potešením a to robí môj život šťastným.
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Láska, ktorá pomáha plniť sny...
To, že vzájomná láska a úcta pomáhajú plniť sny, je nepopierateľné. Bez toho, aby 
sme sa maximálne podporovali, by sme sa do situácie, kedy spolu pracujeme na 
našich projektoch, asi nedostali. Bola to cesta zaujímavá. My radi hovoríme, že 
„všetko je ako je a nijak inak“, preto aj naša cesta bola presne taká aká bola. Niekedy 
kľukatá, niekedy sme išli po rovinke, niekedy z kopca a inokedy do kopca. Vždy sme 
ale kráčali spolu, ruka v ruke, bok po boku. Každý z nás je iný, každý z nás má svoje 
silné a slabé stránky a úžasné je, že ten druhý dopĺňa práve tie slabé stránky. Patty 
stále hovorí, že ona je ten snílek, ten kreatívec, ktorý vymýšľa čo, kde a prečo a 
Róbert je ten, ktorý potom príde a urobí to tak, ako sa má. Je dobré v živote uznať, 
že každý človek je dobrý v niečom inom a keď to robí s láskou a otvoreným srdcom, 
cesta po ktorej kráča, ho privedie k cieľu.
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Tajomstvo harmonického vzťahu 
- láska na celý život

1. Komunikácia - vždy sa spolu rozprávame. Niekedy krátko, niekedy dlhšie, niekedy hlasnejšie, inokedy veľmi 
potichu, ale vždy komunikujeme. Očami, telom, ústami, sme takí telepsychopati :)

2. Úprimnosť - či sa to počúva dobre alebo nie, vždy si hovoríme pravdu. 

3. Úcta - ctíme si jeden druhého, jeho požiadavky, potrebu tráviť chvíľku osamote a samozrejme názor a uhol 
pohľadu.

4. Opora - stojíme pri sebe a sme si oporou.

5. Zastupiteľnosť - ak má jeden z nás menej energie, je tu ten druhý a ťahá ďalej.

6. Rešpekt - voči nám dvom, nášmu okoliu, našej rodine a samozrejme aj naši psi majú náš rešpekt. 

7. Súdržnosť – všetko, čo môžeme spolu robiť, tak spolu robíme, napr. ako príprava tohto článku.

8. Rozmanitosť - prekvapujeme sa maličkosťami a radi vystupujeme zo svojej komfortnej zóny.

9. Viera - veríme v seba, veríme vo vyššiu moc, veríme v zázraky.

10. Láska - pre nás to najdôležitejšie, vždy si prejavujeme lásku pohladkaním, úsmevom, bozkom, objatím...
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Pozitívny život s úsmevom 
a nadhľadom
Každý človek sa v živote dostane na križovatku a je len na ňom, ako sa rozhodne, 
že bude žiť. My sme sa rozhodli, že náš život chceme prežiť s úsmevom. Byť  
v nadhľade je veľmi vzácne, pretože počas každodenných aktivít sa môže stať, že 
sa nadhľad vytráca, ale opäť je to o rozhodnutí. Je to o uvedomení si, kto sme, kde 
sme, kde je naše miesto a čo je účelom nášho života. Keď sa pozrieme na zem vo 
vesmíre, tak je to malé zrnko prachu. Vo vesmíre je viac galaxií ako je zŕn piesku 
na zemi. A čo je pre nás najviac oslobodzujúce? To, že všetko je ako je a nijak inak. 
Proste veci sa dejú, lebo tak majú diať a my vieme, že to čo sa stane, sa stať má. Keď 
napr. ideme niekam na cesty a zabudneme niečo doma, tak sme to zabudli, lebo 
sme to proste zabudnúť mali.

Plány do budúcna
Naše súkromné plány sú cestovateľského charakteru, a čo sa týka pracovnej 
stránky, plánujeme už čoskoro spustiť náš klub pod hlavičkou Patty Robet Club, 
kde chceme byť v úzkom kontakte s ľuďmi, ktorí to potrebujú a pomáhať im v oblasti 
motivácie, sebarozvoja a zdravého životného štýlu. Samozrejme, aj naďalej sme  
a budeme aktívni na sociálnych sieťach Instagram a Youtube. Plus chceme 
absolvovať spoločne viac pretekov Spartan Race a posúvať ďalej svoje limity.

Patty: Veriť, snívať, chcieť, tvrdo pracovať, vytrvať a na záver si maximálne užívať.

Róbert: Položte si otázku, či tým čo robíte, si plníte svoje sny, alebo plníte sny 
niekoho iného. Buďte odvážni, pretože to čo vás baví, vás môže aj živiť. Je to  
o vystúpení z komfortnej zóny, o stanovení si cieľa a kráčaní si za svojim cieľom. 
V živote a rovnako tak aj v športe sú najdôležitejšie dve veci. 1. Začať. 2. Vytrvať. 
Všetko ostatné príde. Ja hovorím: „uvoľnite svoju myseľ, všetko ostatné bude 
nasledovať“.

Ako si vytvoriť 
prácu svojich snov 

Všetko je ako je 
a nijak inak

 Patty a Róbert



“Deň, o ktorom sme snívali... deň,  
o ktorom malá Paťka básnila...  
Tento deň je náš a o nás... o láske, 
ktorá je v živote najdôležitejšia...“



Iba v harmónii..
Celú svadbu sme koncipovali nielen v harmónii s prírodou - čo je vidno aj na výzdobe- ale aj v harmónii s nami, 
s našimi životnými postojmi a povahami. 

Milujeme prírodu, milujeme ľahkosť a jednoduchosť, a všetko nám to spolu dokonale zapadlo. Róbert je 
dobrý vo vybavovaní, Patty zase v dekorovaní, a preto sme si všetky úlohy rozdelili, a naplánovali tak našu 
svadbu za necelé 3 mesiace. Je pravda, že niektoré veci sme riešili na poslednú chvíľu, ale s naším životným 
postojom sme vedeli, že to tak má byť a že to bude najlepšie, ako sa len dá. A to aj bolo! :)  
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Obrad bol vstupnou bránou nielen k prežitiu 
nádherného dňa, ale zároveň aj prepojenie našich  
dvoch duší v jeden celok, čo posunulo náš vzťah opäť 

niekam vyššie. Bola to časť nezabudnuteľnej skladačky 
nášho doterajšieho života.
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Svadba nie je len stretnutie s blízkymi či vzdialenými 
priateľmi a rodinami, ale aj spojenie dvoch rodín, 

 prepojenie mnohých duší a ukotvenie nových priateľstiev. 
A to všetko pre nás naša svadba znamenala,  
a tým sa zapísala do našich sŕdc navždy.
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V skutočnosti je to len pár metrov. Do obývačky za mojím manželom, ktorý cestovateľský výraz na mojej 
tvári odhaľuje pomerne rýchlo. Stále nevie pochopiť, prečo to robím. Prečo sa dobrovoľne vzdávam pohodlia 
a uháňam na cesty, keď môžem sedieť doma, v papučiach na gauči a piť víno z našej obľúbenej viechy. Nie, ja 
chcem byť v pohybe a ideálne niekoľko tisíc kilometrov od domova za jedným z oceánov. Vtedy som vo svojom 
živle. On s touto mojou vášňou vytrvalo bojuje. Má rád pohodlie, našu posteľ, box, šach a unix. Cestovanie je 
pre neho utrpením, no i napriek tomu je v tom so mnou. Spoločné zážitky, skúsenosti, humorné situácie, hejty 
a frflania z ciest nedávno uzreli svetlo sveta vďaka nášmu blogu SheMakesMeTravel.com – cestovateľskému 
denníku z pohľadu Lovera a Hatera. Tuším ľahko uhádnete, kto je kto.

Veronika Šipoš Rosputinská
Karol Šipoš

Na internete sa objavila neodolateľná ponuka. Letenka do Karibiku za tri 
stovky. V predstavách sa už vidím na pláži, s drinkom v ruke a nohou zaborenou 
do bieleho piesku upieram pohľad na tyrkysovo čisté more. Inštinktívne sa 
usmievam. Potom si uvedomím, že tento cieľ je na konci veľmi kľukatej cesty. 
Odvážnemu šťastie praje, hovoria, a tak smelo vykročím.

Lover & Hater na cestách



V hejterovej hlave, 
pár sekúnd po tom, čo sa dozvedel o letenkách do Karibiku
A jejda. Je to tu znova. Houston, máme problém.

Lacné letenky, akcia, chybný tarif, first minute, last minute, nová nízkonákladová spoločnosť, 
ultra first, ultra last, kamarát prenechá letenku, kamarát hľadá do partie cestovateľov, 
špičkový wellness s turbo zľavou, raňajky v cene, zážitkové programy, ulov si vlastnú večeru, 
možností a možností. Zhoršuje sa to.

Ľudia sa nudia, majú príliš veľa voľného času, nevedia to spracovať a ja mám z toho starosti. 
Prečo radšej nepestujú bonsaje? Veď to sa dá v kľude, bez stresu sledovať zmeny aj každé 
štyri týždne. Nech spia, programujú, štrikujú, varia pivo alebo hrajú na triangel. Toto nie. 
Oni sa musia presúvať cez pol zemegule, aby si fotili stromy, popadané šutre alebo vodu  
s pieskom. A pritom je už všetko dávno na internete.
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Ako to zvládnuť?
Štandardným procesom reakcie človeka na traumu. Päť fáz, jemné odchýlky v závislosti od situácie 
alebo destinácie, inak presne ako opísané v literatúre.

Prvú fázu, fázu popierania mám rád, pretože v niektorých prípadoch dostatočným pôsobením 
na zdroj dokážem zvrátiť tento proces. Charakteristické črty tejto fázy sú čarovné slová „nie“ 
(vyslovovať súvisle niekoľkokrát za sebou, gradovať, ale nekričať, vhodná práca s tempom a 
rytmikou reči), „nemôžem“ a „nedá sa“. Za čarovným slovom nasleduje stručné zdôvodnenie, 
správne podané bez koktania, zaváhania a v časovom limite. Štatistiku úspešnosti nevediem, ale 
je tam svetlo na konci tunela.

Keď sú všetky námietky napadnuté solídnym protiargumentom a popieranie ďalej nefunguje, 
nasleduje fáza druhá – hnev. Podľa literatúry úvodné blesky zažije ten, kto správu priniesol, 
no tento fakt nemusí byť nevyhnutne pravdou. Ale aj taký môže byť život. Doba druhej fázy je 
variabilná a americkí výskumníci dokázali, že ju priaznivo ovplyvňuje suché víno a masáž chodidiel.
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Po prekonaní hnevu nasleduje fáza obchodného vyjednávania. V tejto fáze ste už po pás  
v pohyblivom piesku a varíte z vody. Môžete klipkať očkami ako šteniatko, ale už viete, že sa ide  
k veterinárovi. A ten šmejd vás zaočkuje. Vyjednáva sa o dĺžke pobytu, koriguje sa spôsob dopravy, 
žiadam pridať počet oddychových dní a raňajok do itineráru, ale all inclusive sa doteraz nepodaril.

Postupne prichádza štvrtá fáza prijatia správy – depresia. Odborne – forma racionálneho prijatia, 
laicky – smútok v prázdnej izbe s kufrom pri nohách. Budete si kopať jamu, otázka je už len kedy 
začnete a ako dlho vám to bude trvať.

Akceptácia – posledná fáza smútkovej reakcie. Je to stav, keď je spočítané, koľko ponožiek treba 
so sebou a to je znak prijatia faktov a prispôsobenie sa novej situácii. Táto fáza, to je ten skill. Istý 
level odpútania sa. Vtedy už je vymaľované, aktíva presunuté, dovolenka v práci schválená, znova 
mi nezostane na nový server, ani len na harddisky.

Lidi se pořád někam hejbou...
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V loverovej hlave, 
pár sekúnd po tom, čo sa dozvedela o letenkách do Karibiku

Do obývačky zväčša vkráčam ticho a nenápadne, s jemným úsmevom, dvomi pohármi a fľašou 
bieleho. Kým nalievam, ležérne prehodím, že som narazila na výpredaj leteniek do Karibiku. 
Hlasný povzdych naznačuje, že to nie je práve téma, ktorou by chcel zajedať vychladené 
Chardonnay. Nevzdávam sa, fázy ovládam a je mi jasné, že v tej prvej argumentačne nemá 
šancu. Občas ho však nechám vyhrať, aby mal pocit, že o našom voľnom čase rozhodujeme 
spoločne. Kompromisy sú pre vzťah dôležité, to si zapamätajte. 

Plynule prechádzame do fázy hnevu. Tú sa mi ale dodnes nepodarilo jednoznačne identifikovať 
– krik, hádzanie taniermi, odmietnutie druhého pohára či iné správanie vymykajúce sa 
štandardom zatiaľ nenastali. Ak niekto z vás tuší, ako sa prejavuje hnev u večne pokojného 
človeka, prosím, informujte ma. Odhodlám sa teda naliať druhý pohár, ktorý sprevádzam 
prvými informáciami o navrhovanej destinácii. Krásne a stabilné počasie, skvelé reštaurácie, 
cenovo dostupné ubytovanie, krátke prestoje v letiskových halách. Záujem nevzbudzujem, 
povzdychy sú hlasnejšie, pridáva sa gúľanie očami.

Hater odhodlane vstupuje do fázy vyjednávania. Rokmi cestovania, znalosťami problematiky 
a skúsenosťami, za ktoré sa mi dodnes ani len nepoďakoval, sa výrazne zlepšuje. Okrem all 
inclusive balíčkov, pri ktorých jeho obchodovanie ešte pred pár rokmi začínalo aj končilo, sa snaží 
presadiť ďalšie nevýhodné rozmary ako priame lety, pobyt výlučne na jednom mieste či žiadne 
doplnkové výlety po okolí. Väčšinou opäť končíme pri kompromise – letíme s maximálne dvomi 
prestupmi, na jednom mieste sa zdržíme aj niekoľko dní a výlety po okolí prepletáme oddychom 
na pláži.

Z výsledku sa teším len do chvíle, kým nepríde depresia. Vtedy mám prichystané ďalšie Chardonnay, 
nalievam a sľubujem masáž každý večer pobytu. Väčšinou s tým nemám problém, keďže štatistiky 
ukazujú, že na deviatich z desiatich výletov sa Hater spáli tak, že som rada, že ma vôbec pustí 
k nemu do postele, nie to aby si ešte vyžadoval dotyky. Tajomstvo prasklo, v novembri asi budem 
masírovať. Tuším sme obaja dospeli do fázy akceptácie...
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Keď takto svorne prejdeme všetkými fázami traumového procesu a Hater sa definitívne zmieri 
s ďalšou cestovateľskou situáciou, v mojej hlave vybuchne sopka vzrušenia. Je to približne rovnaký 
pocit ako pred dvadsiatimi rokmi na Vianoce, keď som sa po nekonečne dlhej večeri mohla vrhnúť 
k stromčeku. Toľko balíčkov, toľko možností, už sa len rozhodnúť, ktorým začať..

A presne takéto balíčky sa mi zjavujú v hlave, keď Hater strávi posledné sústo svojej traumy 
a dovolí mi ich postupne otvárať.

V úlohe vianočného stromčeka, pod ktorým ležia všetky poklady, je starý dobrý Google. Otázka 
z každého balíčka je vďaka nemu rýchlo zodpovedaná. Aké je v destinácii počasie? Koľko stojí 
priemerné ubytovanie? Koľko utratím denne v reštauráciách? Ako sa nenechať oklamať miestnym 
taxikárom? Potrebujem víza? Musím sa zaočkovať?

Keď mám všetko naštudované, v rýchlosti to odprezentujem už zmierenému Haterovi, ktorý mi 
dá konečne zelenú na kúpu leteniek. Proces traumy je našťastie už za nami, negatívne emócie 
vyprchané, kufor oprášený a Hater si do neho pribaľuje potápačské okuliare, šnorchel, tablet aj 
kameru. Začínam ho podozrievať, že sa na náš výlet skutočne teší.
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Milujem ten pocit – navštíviť miesto, kde som ešte nikdy predtým 
nebola, ale ktoré do najmenšieho detailu poznám z obrázkov. To 
zvláštne chvenie v žalúdku, príjemný strach z nepoznaného a obrovská 
túžba objavovať. Chuť stratiť sa v úzkych uličkách, behať po širokých 
námestiach, hojdať nohami nad morskou hladinou, nasávať svieži 
horský vzduch. To je ten pocit, že aspoň na chvíľu medzi prstami 
zastavím tak rýchlo tečúci život. Môj život. S človekom, ktorý vôbec 
nerozumie, čo na tom cestovaní vidím. Ktorého to nebaví, unavuje, 
otravuje. Ale je tam so mnou. Len tak, z lásky. A pomáha mi utkať  
moju sieť snov. Lebo sny skutočne sú z lásky utkané.



Svadobná cesta, na ktorú sa nezabúda..
Odkedy som prepadla cestovateľskej vášni, túžila som po svadobnom fotení v zahraničí. A môj 
manžel, asi ozaj z tej lásky, bol ochotný to všetko podstúpiť. Vstať o štvrtej ráno, aby sme na 
vyhliadke boli ešte pred východom slnka, celý deň sa potiť v svadobnom obleku a s úsmevom 
ďakovať stovkám ľudí, ktorých sme v uliciach stretli a ktorí nám blahoželali. Pre mňa to bol jeden 
z najkrajších dní v živote. Veď ktorá nevesta by si nechcela zopakovať svoj svadobný deň? Vďaka 
tomuto foteniu som sa ňou týždeň po svadbe stala znova. Opäť v krásnych šatách, so závojom, 
kyticou a navyše, na rozprávkovom mieste. Slovami ťažko opísať energiu a emóciu, ktoré nás 
obklopovali. Bol to deň plný smiechu, radosti, hudby, skvelého jedla, pitia, zmrzliny a najmä lásky 
a splnených snov. Takých tých z lásky utkaných.





Spoznajte s nami rozprávkové 
Cinque Terre

Cinque Terre nie je jedno, ale hneď päť nádherných miest. Aj pri pokuse o doslovný preklad názvu zistíte, že 
„cinque“ znamená päť a „terre“ sa dá preložiť ako miesto. Celá oblasť je od roku 1997 súčasťou svetového 
dedičstva UNESCO a je vyhlásená za národný park. Patrí medzi tie najkrajšie a najnavštevovanejšie ciele v celom 
Taliansku. Cinque Terre je farebné, voňavé, chutné a hlučné. Strmé uličky s lokálnymi obchodíkmi striedajú 
malé námestia so štýlovými kaviarňami, všade rozvoniava čerstvá pizza či typická focaccia. Všetky dedinky sú 
prepojené vlakom, takže sa po nich cestuje veľmi jednoducho a pohodlne. 

MONTEROSSO AL MARE

Najsevernejšia z dedín najviac pripomína typické talianske letovisko. Ako jediná má pomerne širokú pieskovú 
pláž, promenádu lemovanú obchodíkmi, zmrzlinárňami a reštauráciami. Dedinka je zaujímavá aj tým, že je 
obrovskou skalou rozdelená na dve časti.

TIP: Ak chcete ochutnať pravú taliansku focacciu, zamierte práve do Monterossa. V podniku Il Fornaio di 
Monterosso Street Pizza, ktorý nájdete priamo na promenáde, sme našli tú najlepšiu. Bola čerstvá, mäkká, 
chrumkavá, dostupná vo viacerých príchutiach, no nebíčko v papuľke. Monterosso je tiež ideálnym miestom na 
nákupy, keďže je tu najviac obchodíkov nielen so suvenírmi. Čiže najlepší výber a najnižšie ceny.

VERNAZZA

Najpopulárnejšia a najviac navštevovaná dedina má krásne tvarovaný prístav, vďaka ktorému je ideálnym miestom 
pre fotografov. Mnohí ju označujú za najfotogenickejšiu spomedzi všetkých piatich Cinque Terre lokalít, najmä 
vďaka krásnym do kopca zasekaným farebným domčekom. Aký je ich príbeh? Kde bolo tam bolo, v prístavnej 
dedinke Vernazza žili desiatky rybárskych rodín. Muži často opúšťali svoje manželky a deti a na lodiach uprostred 
mora trávili dlhé týždne. Ich najbližší, na znak toho, že na nich myslia a tešia sa na ich návrat, pestro pomaľovali 
svoje domy, zavesili na nich lampáše a rybári na lodiach tak v diaľke videli tancovať svetlá domova.

TIP: Ak chcete mať krásne fotky s výhľadom na Vernazzu zhora, absolvujte časť trasy, ktorá spája Vernazzu 
s Monterossom. Po asi 15-minútovej prechádzke uličkami po schodoch – chvíľu hore, potom dole a potom zase 
hore – prídete k populárnej vyhliadke. 

CORNIGLIA

Jediná z Cinque Terre dedín, ktorá nemá prístav. Leží v kopcoch ďalej od mora a aby ste sa dostali do jej centra, 
musíte absolvovať dlhšiu prechádzku. Staré mesto tvorí dokonca len jedna ulica, ktorá smeruje na útes, z ktorého 
je výhľad na pobrežie.

TIP: Ak sa chcete vydať do starého mesta a nemáte chuť na dlhú prechádzku, počkajte si na autobus, ktorý 
v pravidelných intervaloch pendluje medzi vlakovou stanicou a centrom.

MANAROLA

Najstaršia zo všetkých Cinque Terre dedín. Preslávená je vínom Sciacchetrà a „Cestou lásky“ – asi dvojkilometrovým 
chodníkom pozdĺž pobrežia, ktorý ju kedysi spájal s najjužnejšou dedinou oblasti, Riomaggiore. Po obrovských 
zosuvoch pôdy je však „Via dell Amore“ už niekoľko rokov uzavretá. 

TIP: Ak si chcete vychutnať skvelé drinky či brunch s dokonalým výhľadom na farebné domčeky a zátoku, 
navštívte populárny podnik Nessun Dorma. Počas hlavnej sezóny si miesto rezervujte vopred, inak v rade 
pred vstupom uviaznete aj na viac ako hodinu. Návšteva sa rozhodne oplatí, okrem skvelého občerstvenia je 
v podniku aj veselá dovolenková atmosféra a veľmi príjemná obsluha. 

RIOMAGGIORE

Najjužnejšia a najväčšia spomedzi všetkých piatich dedín. Preslávená je najmä dokonalými západmi slnka, ktoré 
si dole do prístavu s fľašou vína chodia pravidelne vychutnávať zamilované páriky rôzneho veku. V tejto dedinke 
sídli aj hlavná turistická kancelária a často sa na hlavnom námestí konajú rôzne koncerty a iné kultúrne podujatia.

TIP: Ak chcete zažiť romantický západ slnka a urobiť si pritom aj nejaké pekné fotografie, príďte s časovou 
rezervou, inak nájdete všetky dobré miesta obsadené.
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Ako mať ružové okuliare 
po celý rok!

Všetci – slniečka, mrzúti aj tí medzi nimi – žijeme v rovnakom svete.. Rozdiel je 
v tom, ako sa naň pozeráme. 

Sústreďte sa preto na dobré veci, dobrých ľudí a na krásu okolo vás.. Tešte sa 
z maličkostí, všetko si vychutnávajte, chváľte za dobrý výkon aj za snahu a ďakujte.. 
Môžete ale aj nemusíte veriť v zákon príťažlivosti, no vždy je príjemnejšie sústrediť 
sa na dobré namiesto zlého.. a ak by vám to malo priniesť viac dobra do života, 
prečo to neskúsiť.. ;)?
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Buďte vďační. Každý jeden deň.
Za posledné roky som sa naučila končiť (takmer) každý deň myšlienkami vďačnosti, nielen za to, že mám po 
svojom boku lásku svojho života, ale aj za bežné, niekedy na pohľad malé veci, ktoré však znamenajú veľa. 
Vydarené dni tak končia ešte príjemnejšie, lebo si môžem zrekapitulovať a vypichnúť tie naj momenty dňa. 
Horšie dni sa zas akoby zázrakom premenia na dobré, keď sa mi podarí nájsť v nich niečo, za čo som vďačná. 
A podarí sa to zakaždým. Častokrát si vďaka tomu všimnem a uvedomím napr. reakcie ľudí či súvislosti, 
ktoré by som pre iné, negatívne, či nevydarené veci v taký deň prehliadla alebo brala ako samozrejmosť.. 
Vďačnosť vždy otvorí srdce a zahreje na duši.. Keď sme vďační, cítime sa šťastní a spokojní a to je ten 
najlepší základ. Na všetko..

Dávajte darčeky. Len tak, pre radosť.
Darčeky má každý rád! No priznajme si, pri sviatkoch je to tak trošku pod stresom a niekedy aj 
pod tlakom priveľkých očakávaní. A pritom robiť radosť darčekmi je také úžasné! Tak si vychutnajte tie 
iskričky v očiach obdarovaného častejšie! Keď to dotyčná osoba nebude čakať, nebude mať žiadne prehnané 
očakávania, vy teda budete dokonale zbavení stresu, radosť bude väčšia a hlavne nefalšovaná.. ;) 

Okrem hmotných darov viete darovať aj kus seba.. svoj čas, radosť, nádej, dobrú náladu.. Snažte sa vždy 
pomôcť, poradiť, vypočuť, povzbudiť.. Všetka energia, ktorú dávate, sa vám vráti. 

Robte, čo vás baví a plňte si sny. Často.
Hovorte si na tento svet čo chcete, no ja som šťastná, že žijeme v dobe, ktorá nás „núti“ robiť to, čo nás 
baví a podporuje nás v plnení snov. Nie je predsa príjemnejšie strávený čas ako s osobou, ktorú milujete 
a(lebo) prácou, ktorá vás napĺňa a nie je pre vás prácou.. Netreba samozrejme hneď vešať „normálnu“ 
robotu na klinec, stačí, keď začnete skúmať, čo je to, čo vám robí najväčšiu radosť, čo vám dáva najväčší 
zmysel a postupne si tak možno nájdete cestu k svojej novej vysnívanej práci a vytvoríte si život, z ktorého 
nebudete potrebovať dovolenku.. 

Stretávajte sa viac s rodinou a priateľmi. Offline.
Skúste si niekedy odsledovať, koľko času denne či týždenne strávite prechádzaním noviniek od ľudí, ktorých 
ani (osobne) nepoznáte.. Choďte namiesto toho medzi reálnych ľudí. Spravte si spontánny výlet s rodinou, 
stretnite sa s priateľmi, budujte vzťahy.. A vypnite si na pár hodín telefón. Alebo ho rovno nechajte doma. 
Budete žiť pre daný moment, ktorý si tak viac vychutnáte a budete šťastnejší.



Zamilujte sa. Tak často ako je to  
len možné.
Každý deň znova. Do toho istého 
človeka. Do nových (aj starých) 
vecí, činností, miest, myšlienok, 
nápadov.. Možností je kopec 
a každé jedno zamilovanie ide ruka 
v ruke s tými čarovnými pocitmi, 
motýlikmi v bruchu a ružovým 
pohľadom na svet..

Verte v ružovú. Či akúkoľvek 
„svoju“ farbu.
Farby majú veľkú moc. Odsledujte 
si, s ktorými vám je najpríjemnejšie 
a využite ich vo svoj prospech. 
Moje naj sú ružová s modrou, najmä 
v ich pastelových odtieňoch. Cítim 
sa vďaka nim pozitívne naladená, 
šťastná, plná nádeje a tak akosi 
„doma“. Možno je to  u vás čierna 
so sivou. Alebo žltá s oranžovou. 
To je fuk. Dôležité je to, že vás to 
dokáže spraviť šťastnými.. Tak sa 
toho držte! 

Cestujte. Doma aj po svete.
O tomto by vám vedela 
rozprávať Veronika (a.k.a. Lover) 
z predchádzajúceho článku :)! 
Celkovo si myslím, že v cestovaní 

a poznávaní nových miest je úžasná energia a preto mu prepadá stále viac a viac ľudí (okrem Hatera samozrejme ;)). 
Na svete je toľko krásnych a jedinečných miest, že si vyberie každý. Mojou srdcovkou sú „rozprávkové“ destinácie, 
ktoré snúbia čaro miestnej architektúry s krásou morského pobrežia. Také Cinque Terre či Santorini vás poblúznia 
tak, že sa tam budete chcieť vracať stále znova a znova.. A je úplne jedno, koľko ľudí sa pri vás bude tlačiť, na 
takúto nádheru sa dá pozerať jedine cez ružové okuliare. Nehovoriac o zážitkoch, vďaka ktorým si každá destinácia 
rezervuje kúsok vášho srdca.

Neporovnávajte sa. S inými. 
Každý sme nejaký a sme tu preto, aby sme boli sami sebou. No nielen to. Aby sme boli najlepšiu verziou seba 
samého. Nahraďte porovnávanie a súperenie s inými sebazdokonaľovaním a prácou na svojom najlepšom ja. Snažte 
sa prekonať len seba samého. A ak dostanete predsa len chuť porovnávať sa, obzrite sa pár mesiacov či rokov 
dozadu (na svoje mladšie ja). Budete príjemne prekvapení.. ;)  

Nikdy, nikdy neprestaňte snívať!
Splnené sny sú jednou z najkrajších vecí v živote a ide z nich neskutočne 
pozitívna energia. Cesta za plnením snov však veľakrát nie je jednoduchá 
a nie vždy sa vám splní všetko, po čom túžite.. Vtedy si spomeňte na tieto 
slová: Hlavu hore, neúspech neexistuje! Existujú len skúsenosti a ponaučenia, 
ktoré si z nich vezmete. Na každého raz za čas príde „zlé“ obdobie.. Ak máte 
pocit, že ste sa ocitli v slepej uličke, dajte si pauzu a hľadajte cestu ďalej.. 
Kde jeden sen končí, druhý začína. Hlavne, nikdy, nikdy neprestaňte snívať, 
pretože snívať znamená (chcieť) žiť..
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Ďakujeme, že veríte.. 
s nami..
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Kde kvitne láska, tam kvitne aj duša..
a kde kvitne duša, tam sa rodia sny..

SNY... Z LÁSKY UTKANÉ
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