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Keby ste sa ma spýtali, či verím v zázraky, asi by som vám 
nevedela odpovedať.. Aká je vlastne správna odpoveď na 
takú otázku v dnešnom svete??

Nikdy som veľmi neverila v pravdivosť známeho Coelhovho 
citátu „Keď niečo skutočne chceš, celý vesmír sa spojí, aby 
si to dosiahol.“ Nevyšlo to pri prvom ani pri druhom čísle 
magazínu.. Na silu zákona príťažlivos   a pekné citáty sa 
nedá spoľahnúť.. Niekedy môžu zafungovať, no keď to 
najviac potrebujete, nič zázračné sa neudeje.. dokonca 
máte pocit, akoby bol celý vesmír pro   vám..

No možno vás len skúša.. vašu silu, vaše odhodlanie, vašu 
odvahu.. Možno vás chce len niečo naučiť.. a možno vás 
len tak trochu nemotorným spôsobom chce naviesť na 
lepšiu cestu.. Zoberie vám zo života ľudí, o ktorých ste si 
mysleli, že sú vám blízki, aby vám mohol priniesť nových, 
lepších.. ktorí  vám budú oveľa bližší.. 

Verím, že všetko má svoj zmysel.. To, ako sa so mnou 
„vesmír“ pred časom nemiestne zahral, som však dlho 
nechápala, či nechcela pochopiť.. No keby sa jedna etapa 
s veľkým hrmotom nebola uzavrela, nikdy by sa neuvoľ-
nilo miesto pre tú ďalšiu.. Minulý rok bol popretkávaný 
trpko-sladkou príchuťou, no teraz, s odstupom času viem 
s čistým svedomím povedať, že bol naozaj skvelý.. Napriek 
všetkému.. a možno práve vďaka tomu všetkému..

Dokonca nám podozrenie, že sa mi možno jeden taký zázrak 
aj stal.. Držíte ho v rukách.. 

Chcela by som veriť, že zázraky sa udejú vždy, keď to máme ťažké a napriek tomu sa nevzdáme svojho sna a budeme 
zaň bojovať.. Pravdou však je, že neviem, či to tak je.. Teraz sa to stalo, nabudúce už nemusí..

Čo by som vám ale hlavne chcela odkázať je, že nech ste v akejkoľvek ťažkej životnej situácii, nič netrvá večne, a bude 
dobre.. Naozaj bude opäť dobre.. Rada by som napísala, že bude všetko v poriadku, ale nie je to pravda.. (aj keby to znelo 
lepšie) Niektoré veci sa do poriadku nedajú ani časom a niektorí ľudia sa do vášho života už nevrá  a.. Po veľkých ranách 
vždy ostane jazva, ktorú budete občas cí  ť.. Ale.. 

..svet bude mať opäť krásne farby.. opäť sa budete usmievať, opäť budete žiť, opäť budete bezhlavo milovať, opäť budete 
mať chuť snívať.. a za svoje sny bojovať..

Objavíte v sebe silu, o ktorej ste predtým ani netušili.. Tam, kde bola predtým bolesť a prázdnota, sa v každom z nás 
zrodí nový hrdina..

A to je zázrak života.. nemyslíte..?

Ka tka Sedláková
šéfredaktorka Dream & live magazínu
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Odkedy som sa foteniu začala venovať „tak naozaj“, mala som každý rok v počítači priečinok s názvom „len tak pre 
radosť“.. a stále mám ;) V priebehu roka si doň ukladám fotky všelijakých vecičiek, ktoré mi robia radosť a chcem 
si ich pekne zvečniť.. A práve z týchto fo  ek sa počas tých rokov, čo sa foteniu venujem profesionálne, stali moje 
produktové fotky pre radosť.. ktoré robím poväčšine na blog či sociálne siete a teraz už aj na zákazky..

Keď ma koncom roka 2017 oslovila fi rma Mary Kay, či by som nespravila na jeden z ich eventov pre blogerky 
miniworkshop o fotení, bola som zaskočená.. Bolo to prvýkrát a poviem vám, že to prišlo naozaj v tom najhoršom 
čase.. Nemala som na to ani chuť, ani energiu a o odvahe už ani nehovoriac.. A okrem toho mi vôbec nenapadlo, 
že by to mohlo niekoho zaujímať, teda odo mňa..

Slušnosť ale kázala odpovedať.. Dlho som so sebou bojovala.. či do toho napriek všetkému ísť, alebo sa na to 
vykašľať.. a keď som po pár dňoch odpísala, v kú  ku duše som dúfala, že už bude neskoro, a tak túto dilemu ani 
nebudem musieť riešiť.. No nebolo neskoro.. 

Bol ten najvyšší čas.. pre mňa.. aby som vykročila zo svojej komfortnej zóny..
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A tak som si po 100 rokoch (od vysokej) začala chystať prezentáciu.. pripravila som podklady, spravila ukážkové 
fotenie, na ktorom som chcela svoje teórie vysvetliť a ukázať.. a nakoniec nacvičovala „prednes“, ktorý bol aj na 
škole pre mňa ako introverta vždy nočnou morou.. Našťas  e ale organizátorky aj blogerky boli skvelé a na evente 
bola príjemná pohodová atmosféra, takže to dopadlo veľmi fajn (teda všetci boli spokojní a aj pre mňa to bolo 
celkom bezbolestné:)). Navyše na tomto evente som sa prvýkrát osobne stretla s Dominikou, ktorá sa za uply-
nulý rok stala mojou najlepšou priateľkou.. To som však vtedy ešte, samozrejme, netušila.. To sú  e veci, ktoré 
vám dajú zmysel až neskôr, keď sa obzriete späť a ste vďační za rozhodnu  a, ktoré ste spravili, aj keď to nebolo 
jednoduché..

Po tomto mojom vykročení z komfortnej zóny som si uvedomila, že to, čo mne príde úplne prirodzené, môže 
mnohých naozaj zaujímať a že im v tom môžem a dokážem pomôcť.. Vtedy som sa rozhodla, že napíšem aj tento 
článok o tom, ako na krásne fotky (pre svoj blog alebo podnikanie) a tak  ež som začala rozmýšľať o zaradení 
individuálnych fotokurzov do svojej ponuky fotografi ckých služieb.. Pretože som videla, že pár hodín workshopu 
môže pomôcť, ale neurobí okamžité zázraky ani trvalé zmeny k lepšiemu.. Treba tomu venovať oveľa viac času, 
pozornos  , praxe, pomoci a podpory na ceste za vaším lepším fotografi ckým ja.. A ak sa po tejto ceste rozhod-
nete ísť, budem vás rada sprevádzať.. ;)

Na začiatok vám prezradím tajomstvo.. (produktovú) fotku, s ktorou budete na 100% spokojní, dosiahnete jedine 
vtedy, keď budete fo  ť s láskou a(lebo) veci, ku ktorým máte vzťah..

Okrem lásky a odhodlania zlepšovať sa budete potrebovať:

 – foťák (na fl atlay fotky nebudete na začiatok potrebovať zrkadlovku, stačí  vám dokonca aj mobil s dob-
rým foťákom, dôležité je, aby ste ho vedeli ovládať)

 – svetlo (ideálne prirodzené denné, nie však priame, na stlmenie prípadných  eňov si môžete pomôcť 
odrazkou)

 – nápad / myšlienku / koncept (aby ste vedeli, ČO chcete fotkou povedať)
 – hlavný produkt + ostatné produkty – „rekvizity“

Ako na to
Ak sa vám tento typ fo  ek (teda veci naaranžované na rovnom podklade fotené priamo zhora) už nejaký čas páči, 
no ešte s ním nemáte veľa skúsenos  , asi vám chvíľu bude trvať, kým si nájdete svoj štýl.. To ale vôbec nevadí 
a nemalo by vás to odradiť.. Hľadajte inšpirácie, zis  te čo sa vám páči a skúšajte.. Existuje viacero typov fl atlay 
fo  ek a nespočetné množstvo spôsobov, ako ich poňať.. 

Na začiatok môžete začať fo  ť minimalis  cky, len samotný produkt na nejakom jednoduchom podklade s mini-
mom rekvizít. Neskôr si môžete skúsiť vyskladať viacero produktov či už „úhľadným“ spôsobom, pekne zarov-
nane, s vyplnením každého voľného miesta alebo „rozhádzaným“ spôsobom, keď zoskupenie vecí bude vytvárať 
taký ten krásny a zmysluplný neporiadok.. :)

Svojím spôsobom je fotenie fl atlay fo  ek zakaždým akoby vytváraním vlastného malého sveta pre vaše vecičky, 
aby mohli čo najkrajšie vyniknúť. Je na vás, či budete fo  ť len samotné predmety alebo sa vám podarí do fotky 
prepašovať aj kúsok ľudskos   – myslím tým doslovne časť ruky alebo nohy.. :) Pri vhodne premyslenej kompozícii 
tým fotka môže len získať, pretože bude na ľudí podvedome pôsobiť o kúsok podmanivejšie, akoby k vám boli 
o čosi bližšie.. 

Hlavn e s príbehom
Najdôležitejšie pri fotení produktov je pre mňa pus  ť sa do toho s nejakou myšlienkou, príbehom.. Podľa toho si 
vždy premyslím čo, kde, ako, s čím a prečo.. :) Častokrát nemám potrebnú náladu, inšpiráciu alebo sa proste na 
to necí  m, a vtedy to nesilím.. Keď sa však dá, snažím sa okrem farebného zladenia porozprávať aj nejaký príbeh, 
a preto ostatné „rekvizity“ vyberám tak, aby (mi) dávali zmysel. Ukážem vám to aj na konkrétnych príkladoch.. ;)

Čo, kde, a ko, s č ím a pre čo.. 
Poďme k prak  ckej čas   a tomu, ako by malo prebiehať samotné aranžovanie a fotenie..

Čo. Hlavným „hrdinom“ môže byť niekedy jeden predmet, inokedy je to zoskupenie viacerých predmetov. 
Keď chcete vypichnúť jeden hlavný produkt, dbajte na to, aby ste scénu nezahatali množstvom iných, ktoré by 
zbytočne odpútavali pozornosť od hlavného hrdinu.. ;) Z tohto dôvodu je preto najlepšie umiestniť ho ako prvý 
uprostred a okolo neho postupne dopĺňať ostatné, ktoré napríklad nemusia byť na fotke ani celé (keď budú sek-
nuté, verte mi, stra  a trošku na dôležitos   ;)) Keď sa pus  te do fotenia viacerých predmetov, bude to trošku na 
dlhšie.. Vtedy je potrebné sa naozaj vyhrať, skúšať, posúvať, experimentovať.. Ani jedna z ďalej uvedených fo  ek 
nevznikla na prvý pokus, to mi verte.. ;) Môžete skúsiť ukladanie pravidelne v radoch či mriežke (na toto ja ale, na-
príklad, nemám nervy, lebo v tomto prípade musí byť naozaj všetko úplne  p top na svojom mieste) alebo skúsiť 
rôzne uhly a vytvoriť ten už spomínaný vizuálne príjemný neporiadok.. :) Aj tam však musíte dbať na to, aby nešla 
každá vec úplne iným smerom.. Vyberte si 2-3, maximálne 4 uhly a pod tými ukladajte hlavné predmety (najmä 
 e s rovnými hranami), aby z toho nebol totálny chaos :)

V oboch prípadoch vyššie ide o fotky predmetov, ktoré sú si viac-menej rovnocenné a spolu rozprávajú príbeh. Sú fa-
rebne zladené alebo prepojené. 

Fotka vľavo je spomienková koláž zážitku z Cinque Terre. Stránky magazínu s fotkami z tohto výletu dopĺňajú #traveles-
sen  als ako batoh, braletka, slnečné okuliare, kozme  cká taš  čka s pár obľúbencami.. Na vyplnenie priestoru som pri-
dala sviečku s názvom Vánok (ktorá ladí farebne aj tema  cky, keďže nám tam dosť fúkalo :)), hodvábne stužky a niekoľko 
tulipánov. TIP: Ak máte čokoľvek, čo sa dá jemne rozdeliť, roztrúsiť a podobne, viete sa s tým pohrať a vyplniť prázdne 
miesta.. (napríklad omrvinky pri jedle, drobné ovocie, lupienky pri kvetoch..) 

Fotka vpravo je #outfi  latlay mojich obľúbených zimných kúskov a doplnkov.. Je to jeden z mála mojich „upratanejších“ 
fl atlayov, kde som sa snažila dodržať pravé uhly, ktoré som oživila asi 3 kúskami, ktoré boli našikmo.. Hlavnými aktérmi 
sú kúsky oblečenia a doplnkov v pastelových farbách, priestor medzi nimi vypĺňajú ladiace drobnos   každodenného 
života.

Dream & live magazine │ Za hlasom srdca.. opäť k oblakom..
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Kde. Podstatou fl atlay fo  ek je, pochopiteľne, fo  ť na rovnom podklade.. Väčšinou fo  m veci na zemi (najmä 
pri väčšom zoskupení predmetov, keď sa potrebujem postaviť na stoličku a aj tak sa zmes  m len tak-tak :)), na po-
steli alebo na stole (ideálne pri menšom počte vecí). Podklad nechávam veľakrát taký, aký je, teda na zemi fo  m 
priamo na parketách, na posteli na posteľnej bielizni a stôl mám biely, takže to je neutrálne až-až.. :) Keď chcem 
mať na fotke viacero produktov, je dobré, ak je pozadie čo najjednoduchšie, aby nebolo rušivé (mňa niekedy rušia 
aj linky jednotlivých parkiet, lebo si musím dávať pozor, aby boli naozaj zarovno :)). Keď fo  m menej vecí, pozadie 
si vyskladám z nejakého vizuálne príjemnejšieho materiálu - často používam rôzne deky, kúsky oblečenia, prípad-
ne kožušinku. Na docielenie zaujímavejšieho efektu zvyknem skombinovať 2-3 materiály s rôznou štruktúrou.. 
Na fotenie fl atlay fo  ek sa dajú použiť aj rôzne dosky, tapety či fotopozadia – biele, farebné, s nejakým vzorom 
(napríklad mramor, imitácia dreva).. no sama ich za  aľ nepoužívam a myslím, že na začiatok si bez nich vystačíte 
aj vy ;)

Ako. Keď máme všetko nachystané, x-krát popresúvané a vkusne naaranžované, treba už len stlačiť spúšť.. Pri 
fl atlay fotkách sa snažím fo  ť priamo zhora – a aj keď to znie jednoducho, najmä pri viacerých produktoch - ba-
lansujúc na stoličke - je to celkom fuška.. :D Vždy spravím viacero záberov a následne si ich skontrolujem nielen 
na displeji, ale pre istotu aj rovno v počítači, aby som celý „cirkus“ s aranžovaním nemusela robiť odznova.. :) Takže 
to je hlavná vec, ktorú chcem poradiť aj vám. Cvakajte, cvakajte, cvakajte, skúste aj rôzne uhly (niekedy ani pohľad 
jemne zboku nie je na škodu) a vzdialenos   (možno objavíte aj nejaký zaujímavý detail z celej skladačky, ktorý si 
zaslúži samostatnú fotku).. Dobre si všetko skontrolujte aj pred fotením, či je každý kúsok na svojom mieste, či 
sa niečo neposunulo, nepokrčilo.. a na fotkách zas skontrolujte, či máte všetko dobre zaostrené predtým, ako sa 
pus  te do veľkého upratovania všetkých rekvizít.. :)

Na týchto fotkách som chcela ukázať rôzne „modern princess“ valen  nske outfi tové inšpirácie -  py ako skombinovať 
sukňu s rôznymi topmi a topánkami..

Na fotke vľavo som hlavných aktérov dala krížom cez celú fotku a podopĺňala topánky a doplnky.. Malým valen  nskym 
bonusom je srdiečko vytvorené z re  azky kabelky.. ;) Na fotke vpravo som sa snažila o viac upratané usporiadanie 
jednotlivých kúskov a na zdôraznenie slávnostnej roman  ckej atmosféry som pridala malé ružové šampanské a ako 
„konfety“ som použila cukrové srdiečka, ktoré som rozsypala a vyplnila nimi prázdne miesta.. 

Fotka vľavo je príkladom veľmi jednoduchého prirodzeného fl atlayu. Spodnú bielizeň, ktorú som si kúpila na jar, som 
si povykladala na sedačku a tak sa mi to zapáčilo, že som si to musela odfo  ť :) Pridala som len pár kvietkov sakury. 
Fotka vpravo je príkladom vytvorenia malého sveta. Pre náušnice pre modernú princeznú od Dominiky Gulden som 
ako podklad použila moju princeznovskú tylovú sukňu s fl itrami, na ktorú som položila krásny rozprávkový zápisník. Túto 
scénku som síce fo  la aj klasicky zvrchu, ale viac sa mi zapáčil práve tento záber jemne zboku..

Dole je jeden z mála prípadov, kedy sa na fl atlay fotkách ocitnú aj moje ruky :) Keď chcete odfo  ť nejaký predmet tak, 
že sa ho dotýkate rukou, majte vždy upravené nechty, skontrolujte si, či nemáte nabehnuté výrazné žily (možno sa vám 
zdá, že je to blbosť, ale dokáže to pokaziť fotku) a snažte sa, aby poloha ruky nepôsobila kŕčovito, ale čo najprirodzenej-
šie.. TIP: Najlepší efekt dosiahnete, keď sa pokúsite vytvoriť na fotke akoby svoj pohľad na scénu.. Nie je to jednoduché, 
budete potrebovať trpezlivého fotografa a niekedy možno trochu krkolomnejšie pozície alebo sta  v, poriadnu dávku 
vlastnej trpezlivos   a viacero pokusov, ale určite to bude stáť za to.. ;) Namiesto priameho dotyku s produktom skúste 
niekedy aj pozíciu “už-už sa toho idem dotknúť”.. ;)
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S čím. Možno sa pýtate, s čím máte produkty fo  ť. Pri lifestyle fotkách je nepísaným pravidlom, že kvetmi, 
šálkou kávy alebo čaju, časopisom, knihou, diárom, notebookom alebo nejakými doplnkami typu hodinky, okuliare 
či šperky nič nepokazíte.. :) Samozrejme, nemusí to byť všetko naraz :D Ja však pri fotkách skôr rozmýšľam nad 
tým, čo sa mi do fotky k produktu hodí tema  cky.. nerada tam pchám veci len preto, že vyzerajú dobre alebo 
farebne ladia, musí mi to vždy dávať aj zmysel..

Krásnym príkladom sú dva spomienkové fl atlaye, kde som dala vizuálne dokopy 2 zážitky – účasť na svadbe kamarátov 
a výlet do Prahy. Na prvej fotke som chcela ukázať nové šaty a môj svadobnohosťovský outfi t, ale doplnila som tam aj 
zopár kozme  ckých kúskov, naše obrúčky, ružové okuliare, pozvánku na svadbu či dokonca fotku z polaroidu priamo 
z večernej zábavy.. :) Ky  čka a srdiečkové „konfety” sú must have tohto takmer družičkovského #outfi  latlay.. ;)

Takéto #travelessen  als fotky sa zvyčajne fo  a v preds  hu, aby ste mohli dostatočne štýlovo avizovať, v čom a kam sa 
chystáte.. ;) Ja som si náš pražský príbeh schovala na pamiatku do tejto fotky až po našom návrate.. :) 

Víkendový pobyt v Prahe bol narodeninovým darčekom pre Tomina, tak som nám automa  cky pribalila aj šampanské 
Hubert, lebo prípitok s bublinkami predsa k sviatkom patrí ;) Predpoveď počasia bola úplne šialená, takže som mala po-
riadnu výzvu, ako sa zbaliť na rozpä  e od 32 do 15°C, slnko aj dážď.. Moje najobľúbenejšie ružové tenisky sú už niekoľko 
rokov stávkou na istotu.. Na fotenie som si zobrala kvietkované culo  es, ku ktorým som v jednom z pražských obchodov 
objavila ako stvorenú roman  ckú blúzku. Na cestách mi vždy robí spoločnosť ružový batôžtek farfallamia, ktorý mi spo-
lu s bledomodrým kufríkom vždy vyčarí úsmev na tvári. Kvietok sme kúpili ako suvenír, rovnako ako magnetku - najroz-
košnejší ružovo-modrý domček, ktorý nám bude pripomínať všetky fotogenické pražské budovy, ktoré sme obdivovali.. 
Na fotke nemohla chýbať ani moja obľúbená maxi malinová makrónka (všimnite si, že rozhryznutá s omrvinkami vyzerá 
fotogenickejšie ako nedotknutá;)), ktorú sme si dopriali každý deň a pribalili si aj domov :) a rúže, ktoré som prvýkrát 
dobrovoľne použila trošku výraznejšie.. Toľko náš výlet „v kocke“ :)



14 – 15

Titulná fotka k článku o balení na dlhú dovolenku potrebovala istú dávku organizovaného baliaceho chaosu.. :D Samo-
zrejme všetky veci, ktoré som plánovala zabaliť, by sa mi na ňu nezmes  li a ani by to už nevyzeralo este  cky, takže som 
vybrala len ilustračne niekoľko navzájom ladiacich kúskov.. niekoľko druhov kabeliek či náušníc na zvýraznenie dilemy 
a následného kompromisu, ktorý pri balení musíme spraviť.. Keďže išlo o letnú dovolenku, pridala som slamený klobúk a 
slnečné okuliare.. Ako nápovedu na to, kam sa (okrem iného) chystáme, som otvorila magazín na stránke s fotkami z Big 
Suru a na opačný koniec porozkladala doláre.. :)

Na záver mi tu ešte ostalo Prečo. Každý si musí nájsť to svoje.. Fo  ť fl atlay len preto, že je to IN a že to ro-
bia aj iní, asi nie je to úplne správne (jediné) prečo.. Ak sa vám takéto fotky páčia, okej, ak sa to  ež chcete naučiť, 
super! Smelo do toho! Je to vaša šanca tvoriť a možno aj niečo povedať.. je to vaša šanca predať sa (ak ide o vaše 
podnikanie).. No opäť sa vraciam k tomu, čo som písala na začiatku, že najdôležitejšia prísada je láska.. Foťte tak, 
ako sa vám to páči, ako vám to urobí radosť a tak, ako by ste za svoj výsledok nečakali žiadne lajky či srdiečka.. ;)

Ak by vás čokoľvek ohľadom fotenia zaujímalo, pokojne mi napíšte. To, čo sa nezmes  lo sem, vám rada vysvetlím 
osobne v rámci kurzu.. ;)

Vľavo hore je opäť jednoduchý #outfi  latlay, vpravo hore náušnice pre modernú princeznú vsadené do sple   zaujíma-
vých detailov a matchy-matchy lips  ck ;)

Dole je jedno z mojich najobľúbenejších fotení len tak pre radosť s bledomodrou hortenziou. Na fotke vľavo bolo cieľom 
ukázať skicu s doplnkami – náušnicami a klobúkom, vpravo vtesnať aj šaty, respek  ve top a kúsok sukne + skicu + do-
plnky.. Náušnice som rozložila tak, aby kopírovali tvar rukávov a porozkladala pár kvietkov..
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Fotenie produktov značky Weleda sa mi spája so začiatkom ich používania koncom leta 
a začiatkom jesene a ich aranžovanie ma veľmi bavilo. Na fotke hore vľavo som niekoľko 
obľúbených produktov z mandľového a ružového radu zladila so šatami (ako jemný pod-
klad) a kabelkou (na umiestnenie produktov).. Najviac sa mi páči časť s ružovou kúrou 
v ampulkách, ktoré som zámernej rozložila na stránke z časopisu s krásnymi tvárami mode-
liek so zatvorenými očami, vďaka ktorej má fotka emocionálnu pridanú hodnotu.. (a tento 
detail si preto vyslúžil aj samostatnú fotku ;))

”Kvapky pokoja, harmónie, regenerácie.. A čarokrásnej ružovej vône.. Čas na seba, keď 
všetko ostatné prestáva existovať.. Žiadne povinnos  , žiaden tlak, žiaden stres..“ 

Pri jesennom fotení som chcela jednoduché ružovo-bordové fotky, na ktorých pekne vy-
nikne (takmer) celý mandľový rad produktov. Na fotke vpravo hore som zvolila kombináciu 
podkladových materiálov – deka + kožušinka. Rozloženie produktov ladí s tvarom a poč-
tom bordových listov.. Na fotke vpravo dole som produkty rozložila jednoducho vedľa seba 
na hladkom podklade, aby som sa mohla vyhrať v zdobení listami.. :) Keďže ide o prírodnú 
kozme  ku pre citlivú pokožku, práve táto jednoduchosť v zmysle „v harmónii s prírodou“ 
mi dávala zmysel..

Konjakové hubky v krásnych rozprávkových obaloch od Gravitas boli jedným z mojich top 
kozme  ckých objavov roka, takže si prirodzene zaslúžili niekoľko fo  ek.. :) Keď som si vši-
mla, že ladia s mojimi obľúbenými šatami a kabelkou, nebolo o čom.. :) Na fotke vľavo dole 
som chcela zvečniť krásnu básničku od Tri bodky, ktorá bola súčasťou jedného vílovského 
fotenia pri mori.. preto ju zdobia mušle nazbierané na pláži a ako „morský“ podklad po-
slúžila sukňa z fotenia.. Keďže išlo o honeymoon inšpira  vne fotenie, nesmeli chýbať ani 
obrúčky a krabička so zásnubným prsteňom.. Na fotke vpravo dole som chcela ukázať 
moje najkrajšie pastelové topánky.. v podstate išlo o obyčajnú fotku, kde som na strie-
dačku rozložila jednotlivé páry topánok tak, aby bolo vidno aj ich opätky, len som ju celú 
zjemnila závojom..  



Táto fotka bola prvou z radu adventných fo  ek a preto 
som chcela, aby sama osebe navodzovala čarovnú atmo-
sféru adventu a spájala útulnosť s krásou predvianočnej 
výzdoby..

Ofi ciálne prvá fotka  tulky tohto čísla musela byť magic-
ká.. položená na mojom obľúbenom trblietavom zimnom 
svetri, doplnená náušnicami a korunkou, ktoré som mala 
na fotení a nežnou krásou ručne farbených hodvábnych 
stúh od Floretally v mojich srdcových farbách... posiata 
desiatkami hviezdičiek.. zázrak, ktorý sa musel stať, aby 

som uverila..
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Neviem, kedy  to  začalo.. Možno rozprávkovými svadobnými šatami.. 
možno prvou tylovou sukňou.. Ani neviem ako, no do môjho bež-
ného nenápadného šatníka sa začali postupne vkrádať krásne kúsky, 
za ktoré by sa nemusela hanbiť žiadna moderná princezná.. :) Suk-
ne od výmyslu sveta.. s potlačou, tylové, s čipkou, s fl itrami (!), 
s tylom aj fl itrami :), jemná nežná blúzka, množstvo príjemných „fl uff y“ svet-
rov.. (aj keď to asi neznie práve princeznovsky :D) a konečne aj ružový kabát 
a bundička z umelej kožušiny..

Dream & live magazine │ Za hlasom srdca.. opäť k oblakom..
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Posledné kúsky mi pribudli minulú zimu a keď som si ich poukladala vedľa seba, srdce mi zaplesalo nad tou 
kombináciou farieb a materiálov.. Tak som si povedala, že vám ich ukážem.. a  ež aj to, ako sa dajú medzi sebou 
krásne kombinovať..

Capsul e wardrobe

Moje najobľúbenejšie farby sú od  ene (bledo či sivo)modrej a (bledo)ružovej.. a to sú aj hlavné farby, ktoré 
momentálne prevládajú v mojom šatníku.. V iných farbách, a najmä v tmavých od  eňoch, sa proste necí  m 
dobre.. (až na pár výnimiek..)

Od  ene modrej a ružovej sa krásne kombinujú medzi sebou, no skvelo sa dajú doplniť aj „nefarbami“, teda bielou, 
sivou či béžovou.. u mňa je to niečo podobné ako toľko spomínaný „capsule wardrobe“, pri ktorom sa odporúča 
mať jednoduché kusy oblečenia v základných farbách – napríklad bielej, čiernej a sivej - ktoré môžete medzi 
sebou kombinovať donekonečna.. 

Nikdy som nemala rada ob  ahnuté veci, preto mi nadmieru vyhovujú rozširujúce sa sukne a v poslednom čase 
siaham aj po voľnejších svetroch.. S týmito sukňami sa dajú dosiahnuť veľmi elegantné outfi ty, no keď si to situácia 
nevyžaduje, rada ich odľahčím práve huňatými svetrami, ktoré ležérne zastrčím za pás sukne..





K sukniam najčastejšie nosím tenisky.. 
(ružové a modré, ako inak.. :)) V opätkoch 
nikdy dlho nevydržím, no na špeciálne 
príležitos   a princeznovský look sú 
jednoducho nenahraditeľné.. Najradšej 
mám jednoduché nadčasové lodičky 
s úzkym vysokým opätkom a koncom 
minulého roka som k nim pridala aj 
krásne zamatové členkové čižmičky 
z Topánkova ako teplejšiu zimnú 
alterna  vu..



28 – 29

Cukríková princezná

Dlho som sa rozhodovala, ktorú farbu tejto fl itrovo-tylovej sukne si objednám.. Najprv som sa rozhodla pre 
modrú.. no nakoniec som v zľavách neodolala tejto ružovej.. A vôbec to neľutujem, pretože je to jednoducho 
jeden veľký ružový sen! Z každej ženy vyčarí nežnú cukríkovú princeznú.. A najviac sa k nej podľa mňa hodia 
jemné od  ene ružovej, bielej a striebristej.. 

Ach, a môžeme sa na ch ví ľu zasta vi ť pri 
tých to úpl n e dokona l ých l odi čká ch? Bola to 
láska na prvý poh ľad..  Moderná prin c ezná 
šmrn cnutá Carrie zo Sexu v meste.. vša kže?
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Morská ví l a

Túto „morskú“ tylovú sukňu mám najdlhšie a možno 
preto sa k nej hodí skoro všetko z môjho šatníka.. 
Od bielej, cez od  ene sivej a ružovej, až po „morskú“ 
modrú v štýle tón v tóne..

Ľadová krá ľ ovná

K modrej sukni som si okrem púdrovo ružovej obľúbila aj od  ene sivej 
a, samozrejme, bielu pre typicky zimný look.. 
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Čipkovaná krás(k)a

Táto suknička je zo všetkých najkratšia a najmenej 
výrazná, preto ju nosím aj v bežné dni.. Najviac sa mi 
pozdáva s bielou a sivou..

Fl i trová dáma

Flitre patria k oslavám, kedy máte chuť na všetko zabudnúť, len si užívať 
prítomný okamih a popíjať ružové šampanské..
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Kve tinový box pre radosť
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Kve  nové boxy obdivujem už niekoľko rokov a prvýkrát som sa s nimi stretla osobne v lete predminulý 
rok.. Odkedy mi Gabika s Lenkou z FlorDeLuxe vyčarovali doma kve  novú rozprávku a nechali mi 
na pamiatku dva bledomodré boxy, vedela som, že sa opäť naplnia voňavou nádherou a bude to len 
otázkou času..  Dlho som ich mala vyložené v kuchyni len ako dekoráciu a „skrýšu“ na zdravé sladké 
tyčinky, no s blížiacim sa Valen  nom to prišlo.. 

V kve  nárstve sme kúpili zelenú hmotu na aranžovanie kvetov, cez víkend skočili na neďaleké trhovisko, 
vybrali najkrajšie ružové ruže a pus  li sa do toho..

Postup

1. Súčasťou boxu bola plastová nádobka, ktorú 
sme pre istotu dali ešte do igelitového vrecka. 
Do nádobky sme dali kusy aranžovacej hmoty 
tak, aby sme vyplnili takmer celý priestor 
a polievali ju, kým hmota dokázala vodu 
vstrebávať..

2. Prirovnala som k boxu jednu ružu, aby som 
zis  la, aká dĺžka je ideálna.. Ruže som zbavila 
listov a skrá  la ich, aby boli rovnaké a aby 
z boxu vytŕčali len ich hlavičky..

3. Vyrátali sme, že sa nám ich do boxu zmes   
približne deväť, ale pre istotu sme zobrali 
jednu navyše.. Začala som ruže zapichávať 
do hmoty rovnomerne do mriežky 3×3. 
Keď som zis  la, že je tam miesto aj pre tú 
desiatu, ruže som poposúvala tak, aby boli 
rozmiestnené rovnomerne.. 

Hotovo!

Chvíľu som sa ešte kochala tou nádherou a potom sme sa pus  li do fotenia.. 

Keď sme na trhovisku vyberali ruže a hovorili, že ich potrebujeme na fotenie, teta sa nás spýtala, či to bude na 
pohľadnicu.. Smiali sme sa, že nie, že to len tak pre nás.. (vysvetľovať, že „na blog“ by asi bolo príliš zdĺhavé..) 
O pár hodín na to vznikla úplne neplánovane fotka (z úvodu článku), ktorá sa mi zapáčila natoľko, že som si 
ju hneď vytlačila a napadlo mi, že by z nej naozaj mohla byť pohľadnica.. alebo len taká kar  čka pre radosť 
na nástenku.. 
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Sama sebe..
.. s láskou
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Vyrastala som v časoch, keď sa Valen  n masívne neoslavoval, keď feminizmus ešte nebol 
v móde a „girl power“ na nás nevyskakovala z každého druhého trička.. Napriek tomu som sa 
naučila tešiť z maličkos   a dopriať si ich – len tak pre radosť – aj sama..  

Boli sme s mamou len dve a tak to išlo celkom prirodzene.. Veľakrát sa hovorí o tom, ako ľudí 
nega  vne ovplyvní detstvo bez jedného z rodičov.. Ja mám však pocit, že som sa vďaka tomu 
naučila hľadať šťas  e sama v sebe.. nečakať na zázrak a na princa (aj keď neskôr prišiel ;)) 
a vziať svoj osud do vlastných rúk..

V tomto článku mám pre vás pripravených niekoľko  pov na to, ako urobiť radosť sama sebe.. 
A hoci sú to veci väčšinou materiálne.. (lebo  e sa dajú najjednoduchšie preniesť na fotky..), 
myšlienka za tým je trošku hlbšia ako to, čo vidíte úhľadne naukladané na fotkách..

Mám pre vás pár otázok na zamyslenie..

Ako často robí te to, čo vás baví a napĺňa?
Ako sa c í ti te, k eď sa venuje te tomu, čo vás baví a napĺňa?
Ako často robí te to, čo vás n ebaví a čo vám beri e en ergiu?
Pre čo to robí te?
Ako často má te čas l en pre seba?
Čo v tedy robí te a a ko sa c í ti te?
Zvykn e te sa za svoje výsl edky časte jši e karha ť a l ebo ch vá l i ť?
Kedy ste si naposl edy dopria l i n e ja ký darč e k č i odmenu?

Ak potrebujete vylepšiť skóre odmien pre seba, mám pre vás pripravených 
15  pov na darčeky, ktoré pohladia vašu dušu..  
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1. Hri ešn e dobré jabĺ čka
Láska na prvý pohľad a prvé zahryznu  e.. Keď ochutnáte jabĺčka La Caramela od Janky, iné už nebudete chcieť.. sú 
to  ž najlepšie na svete :)!!! Kombinácia jemne kyslastých zelených jabĺčok s domácim krémovým karamelom a tou 
najlepšou belgickou čokoládou je neodolateľná a prudko návyková :).. Ručne s láskou vyrábané, voňavé a stále krajšie 
a krajšie! Mojou srdcovkou je vždy ružová valen  nska edícia - úplne top sú ružové s čerstvými malinami alebo lyofi li-
zovaným lesným ovocím.. Mňam!     

2. R ám č e k s básn i čkou (na mi eru)
Na poéziu som nikdy nebola, no Majkine básničky (pod značkou Tri bodky) vás dostanú určite stokrát viac ako 
povinná literatúra v škole.. Krásne verše zo života, v ktorých sa zaručene nájdete.. ako ja v tejto o splnených snoch..  
Jedna vec je lajknúť básničku na facebooku či zdieľať ju s priateľmi.. no mať ju doma v rámčeku so sušenými kvietkami 
(ktoré Majka s dcérkou Sárkou s láskou zbierajú a doma lisujú) ako krásny doplnok do bytu s dušou.. je niečo úplne 
úplne iné.. Nájdite si tú svoju alebo si ju dajte vytvoriť na mieru.. ;)
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3. Darč e k, na k torý sa n ezabúda..

Darujte si čas pre seba (a svojich najbližších), zážitok, na ktorý sa nezabúda.. darček, z ktorého budete mať  e najkrajšie 
hmatateľné spomienky.. Fotenie pre radosť je mojou vášňou už viac ako sedem rokov a vždy sa snažím o to, aby sa ľudia 
k spoločne vytvoreným fotkám vracali s láskou, radosťou a úsmevom na tvári.. Či už potrebujete profesionálne fotky pre 
svoj biznis, alebo si chcete „len“ urobiť radosť peknými vkusnými portrétmi, na ktorých vynikne vaša prirodzená krása, 
či zvečniť spoločné chvíle so svojím partnerom (alebo rodinkou) plné lásky a šťastných úsmevov, Fotky pre radosť sú 
pre vás tou pravou voľbou. Teraz sa môžete potešiť aj týmito krásnymi (trblietavými!) darčekovými poukazmi v paste-
lových farbách.. Tak, ktorý si vyberiete ;)?
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4. Paríž.. je vždy dobrý nápad!

Ach, Paríž, kedykoľvek.. v akejkoľvek forme.. Letenka? Na jar? Knižka Paris in bloom s tými 
najkrajšími rozkvitnutými fotkami a detailmi z Paríža vás zaručene navnadí.. A čo tak fotenie 
v Paríži a časopis s Fotkami pre radosť a vaším príbehom na pamiatku?

5. Ružový zápisn ík

Každý z nás by mal mať (aspoň jeden) pekný zápisník.. na myšlienky, nápady či rôzne 
múdros  .. Nemusí byť, samozrejme, ružový, ak to nie je farba blízka vášmu srdcu.. ;) Môže 
byť pokojne modrý, kvietkovaný, pásikavý.. je to len na vás.. Spravte si z neho svoj súkromný 
poklad.. niečo, k čomu sa budete radi opätovne vracať.. Veľmi pekné nadčasové kúsky má 
značka Paperblanks (od  aľ je aj ten môj ružový s ornamentmi), no zápisníky od výmyslu 
sveta nájdete v rôznych obchodoch a nemusia to byť len papiernictvá.. Majte oči otvo-
rené.. ;)!

6. Kve tin ový box pre radosť

Kve  novému boxu som venovala predošlý článok.. Nájdete tam  py, ako si takúto nádheru 
jednoducho vyrobiť doma.. Nemusíte čakať na kuriéra, ktorý vám donesie honosný box 
s červenými ružami, môžete si kvietky povyberať sami.. Nemusia to byť len ruže, pokojne 
experimentujte s rôznymi druhmi a farbami kvetov.. (  ež sa na to chystám ;)) Príprava nie je 
vôbec ťažká a navyše je to taká príjemná relaxačná činnosť.. tak prečo by ste sa o ňu mali 
ukrá  ť.. ;)?



54 – 55

7. Jednorože c

Nedávno som v jednej knižke čítala: 
„Symboly jednorožca umiestnené v prie- 
store, kde tvoríte, budú zvyšovať vašu 
odvahu, predstavivosť a čírosť mo  vácie. 
Jednorožce vás vedú k tomu, aby ste sa 
zameriavali na to, čo vás naozaj zaujíma, bez 
ohľadu na to, čo si môžu myslieť ostatní.“

Ako dobre, že sú jednorožce momentálne 
všade dostupné a rozkošné ako nikdy 
predtým, však ;)? Nočnú lampu v tvare 
jednorožca som objavila v jednom z obchod-
ných cen  er. Je mojím verným spoločníkom 
pri zaspávaní a zároveň milou ozdobou 
nočného stolíka.. :) Na ďalšieho jednorožca 
sme narazili náhodou pri predvalen  n-
skych nákupoch.. „Snežná guľa“ s ružovým 
jednorožcom na obláčiku, s padajúcim 
„hviezdnym prachom“ a srdiečkami bola tá 
správna drobnosť, ktorú som potrebovala 
do pracovne, kde trávim väčšinu svojich 
tvorivých chvíľ.. :)

8. N i e čo medzi kn ihou a časopisom

Knihy a časopisy pozná každý.. No stretli ste sa 
už s niečím, čo je kdesi uprostred? Dream & live 
magazine, ktorý síce nesie v názve slovko „maga-
zine“, patrí práve do kategórie „oveľa viac ako 
časopis“, no zároveň to nie je knižka.. Bez ohľadu 
na kategorizáciu bude tým najlepším spoločníkom 
počas pohodových chvíľ pre seba, keď sa chcete 
zasnívať a uveriť v to, že sny sa naozaj môžu plniť..  

♥ Prináša len samé dobré správy, príbehy splne-
ných snov, dýcha pozi  vnou energiou a mo  vuje k 
plneniu vlastných snov.

♥ Je vytlačený na kvalitnom kriedovom papieri, 
nevyhadzuje sa ako bežné časopisy, zostáva 
ozdobou vášho pracovného kú  ka a pri každom 
čítaní a prezeraní vyčarí úsmev na tvári.

♥ Píšu ho (ne)obyčajní ľudia, ktorí milujú, čo robia 
a je to cí  ť.

♥ Pútavý inšpira  vny obsah nemusíte hľadať medzi 
množstvom reklamy. Od začiatku po koniec si 
môžete magazín vychutnať nerušene, bez reklám.

♥ Nenájdete tu žiadne fotky z fotobanky, nepriro-
dzené pózy či kŕčovité úsmevy.. Fotky sú robené 
srdcom, na mieru k jednotlivým článkom a je radosť 
si ich prezerať.. ;)

9. Vl astná rozprávková posta vi čka

Okrem fo  ek si môžete spraviť radosť aj rozprávkovou 
postavičkou na mieru.. podľa vašej fotky a popisu 
osobnos  .. Existuje to  ž jedna veľmi talentovaná 
žienka, Zuzka Verbovská, ktorá má čarovnú schopnosť 
preniesť každého do svojej vlastnej rozprávky..    

Prvýkrát som sa s jej tvorbou stretla v rámci spolu-
práce pre článok do minulého čísla Dream & live maga-
zínu.. Zuzka tam na základe pár fo  ek a slov vyčarila 
ilustrácie nás ako moderných princezien.. Potom som 
len s úžasom pozorovala pribúdajúce postavičky, ktoré 
tvorila kamarátkam a známym a nakoniec som neodo-
lala a objednala jednu aj pre seba.. :)



Vysnívala som si obrázok, ktorý by bol rozprávkovým vyjadrením môjho 
snívajúceho ja..  Vedela som, že jedine Zuzka dokáže vyčarovať z kúskov 
mozaiky to pravé majstrovské dielo.. Vílu v obláčikových šatách, so 
spokojným úsmevom na perách, medzi „našuchorenými“ oblakmi a unášanú 
veľkými balónmi.. za splnením svojich snov..    

Už onedlho bude ozdobou v mojej pracovni.. Viete už, kam by ste zavesili 
tú vašu rozprávkovú postavičku?
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10 . L áskypl ná prírodná kozme ti ka
S prírodnou kozme  kou Self som sa prvýkrát stretla (cez Gravitas) na Instagrame.. Priznám sa, že ako milovníčku všet-
kých krásnych vecí ma ako prvé zaujal dokonalý nežný ženský dizajn.. Nič podobné som predtým nevidela! Po troche 
pátrania som však zis  la, že za očarujúcim zovňajškom je ešte krajšie vnútro s nádhernou myšlienkou.. Okrem toho, že 
ide o 100% prírodnú kozme  ku s tým najlepším zložením a balením z recyklovaných materiálov, má aj krásne posolstvo. 
Mo  vuje ženy nájsť si na seba viac času a ukázať svoju vnútornú krásu..    

Na večerné chvíľky pre seba odporúčam osviežujúci sprchový gél a hydratačný nočný krém s názvom „All night 
starlight“.. Každé použi  e týchto luxusných produktov, príjemných pre oko a výživných pre pokožku, je takým malým 
rituálom.. Len vy, vaše myšlienky, sny a plány.. a váš self-  me.. Vyskúšate ;)?

11. Náramok s odkazom
Ak máte radi minimalis  cké handmade doplnky, náramky Ručičkovo sa vám určite budú páčiť! Môžete si zvoliť nápis 
zvonku aj zvnútra a mať tak niečo, čo je pre vás dôležité (myšlienku, životné mo  o..), stále pri sebe, na očiach.. Môžete 
si spraviť radosť svojím obľúbeným mo  vačným citátom a náramky s vyznaním sú zas krásnym darčekom z lásky..  

Ja som sa rozhodla pre jednoduchý nápis Dream and live, ktorý v sebe okrem názvu môjho blogu skrýva oveľa viac.. 
A zvnútra mám nápis.. akoby pokračovanie.. o tom, aby som sa nikdy nevzdala.. ;)

Čo by ste si na svoj náramok dali vyraziť vy?
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12. Š tebota vé šperky
Ručne šité náušničky Štebotavo od šikovnej Danky som vám na blogu predstavovala už viackrát.. a  eto nebesky 
modré boli účastníkmi jedného splneného sna v levanduľových poliach v Provensálsku.. Každé majú svoj príbeh, ktorý 
mi zakaždým  ško zaštebocú do uška.. ;) Aké budú ďalšie? Budú opäť súčasťou tajného plánu na splnenie sna ;)? A aké 
budú  e vaše? Nežné ružové, veselé pestrofarebné či elegantné čiernosivé? S kamienkami alebo aj so strapčekmi? 
Hlava sa vám zakrú  , keď uvidíte čo len časť tej nádhery, ktorú už Danka vytvorila.. A verte mi, jedny určite nebudú 
stačiť.. ;)

13. Na zdravi e!
Neviem, či to tak máte aj vy, no v poslednom čase si aj nápoje vyberám podľa farby.. :D! Urobí mi to vždy extra radosť 
a navyše mám šťas  e, že mi aj viac chu  a.. Taká Rose lemonade od Fen  mans mi vždy pripomenie príjemné slniečkové 
dni.. Po šampanskom siaham najčastejšie v ružovej verzii.. (síce nie je tu na fotke, ale Hubert De Luxe Rosé je vítaným 
hosťom každej babskej párty ;)) Levanduľové vínko z Levandulandu či moje obľúbené portské si  ež vyberám zásadne 
ružové..  

14. Zdravé svi e čky
Baškine zdravé sviečky Jemnô z prírodných silíc, s tými najkrajšími 
vôňami a e  ketami, sú mojou srdcovkou už asi 2 roky a mám 
ich porozkladané takmer po celom byte.. :) Či už ako ozdobu, 
farebne a tema  cky zladené, alebo (a to hlavne!) vždy poruke, 
pripravené na privoňanie či priamo na akciu.. ;) Večer najčas-
tejšie pálim Pokoj v duši, cez deň Radosť, Lásku alebo Vánok.. a 
teraz z novej zamilovanej kolekcie si ani neviem vybrať, ktorá je 
najkrajšia.. Všetky sú úžasné.. Si krásna.. Si milovaná.. aj Si môj 
poklad..

Krásny darček pre krásne chvíle, čo poviete.. ;)?

15. Kn iha pl ná spomi enok
Fotky idú ruka v ruke so spomienkami.. Pre mňa je každé fotenie zážitkom a každá fotka má za sebou príbeh.. A príbehy 
splnených snov mám najradšej! Ak si chcete svoje najkrajšie spomienky uchovať v kvalitnej väzbe, určite odporúčam 
fotoknihu Saal Digital.. Najťažšie bude vybrať, ktoré fotky budú mať tú česť sa v nej ocitnúť.. Inak si fotoknihu vyklikáte 
pomerne rýchlo (ak budete chcieť podobne ako ja len jednoduché minimalis  cké stránky, na ktorých vyniknú fotky) a 
dodanie je naozaj bleskové. Stránky sú veľmi kvalitné (vybrala som matný fotopapier), fotky na nich ukážu prekrásne a 
budú vám robiť radosť pri každom listovaní.. A to je niečo úplne iné ako pozerať si ich v mobile alebo v počítači..     





Čo nás n ezabi je, 
to nás posi l n í.. 

20. marca 2018

Dream & live..2 slovká.. v nich celá životná fi lozofi a.. a jeden projekt, ktorému som venovala takmer tri roky.. kvantum 
času, energie a nespočetné množstvo myšlienok.. snívania aj trápenia.. Nápis vyrazený na jemnom náramku.. a navždy 
v mojom srdci..

Poznáte ten pocit, keď zis  te, že všetky kúsky skladačky do seba perfektne zapadajú a všetko zrazu dáva dokonalý 
zmysel? Tak toto som si užívala na jar 2015.. po fotení v Paríži.. v čase, keď vznikal prvý Dream & live magazín.. Keď sa 
môj „starý“ blog Sweet wedding dream menil na Dream & live a keď sa Fotky pre radosť spojili s myšlienkou snívania 
a plnenia snov..  Krásne časy.. Krátko na to som oslávila okrúhle narodeniny a bola som šťastná prešťastná, že sa mi TO 
podarilo dať dokopy ešte pred nimi..

Teraz mám o 3 roky (skúsenos   aj nejakých tých šedín) viac a môžem sa nad tým len pousmiať.. ako som vtedy verila, 
že som našla svätý grál a všetko bude navždy vyriešené.. Ach, kiežby to bolo také jednoduché.. Že keď sa raz nájdete, 
už nikdy sa nestra  te.. že ak vám niečo začne dávať zmysel, už nikdy sa to nerozplynie.. Tak to však nefunguje.. NIČ 
netrvá večne.. Raz ste hore, raz dole.. a zrejme čím viac to prežívate, tým vyššie (pocitovo) stúpate, no zároveň tým 
hlbšie aj padáte.. Až máte pocit, že ste zrazu na samom začiatku..

Hovorí sa, že človek sa každých sedem rokov mení.. neviem, čo je na tom pravdy, no takto pred siedmimi rokmi som na 
tom bola zle.. Naozaj zle.. dalo by sa povedať, že som prežívala najťažšie obdobie svojho života.. a nevidela som z tej 
situácie žiadne východisko.. Pár dní na to sa objavil môj princ na bielom koni.. :)

Pri ňom a vďaka nemu (a našej láske) som sa dala dokopy, pozbierala všetky črepy, zalepila rany, postavila sa na nohy 
a dalo by sa povedať, že som sa konečne našla.. Našla som to, čo ma baví najviac, začala som tomu venovať čím ďalej, 
tým viac času, energie a lásky.. a všetko do seba krásne zapadlo a konečne dávalo zmysel.. Až kým..

.. sa to opäť celé postupne nerozpadlo.. Som tu, po siedmich rokoch znova prešľapujem na jednom mieste a mám pocit, 
akoby som sa trochu stra  la.. Cí  m sa nekonečne unavená a neviem ako ďalej.. Veci, ktoré mi dávali zmysel pol roka až 
rok dozadu, zrazu zmysel nedávajú.. Som v úplne inej situácii ako vtedy.. mám pri sebe lásku svojho života, mám vás, 
ktorí  eto riadky čítate.. no aj tak.. mám pocit, že som tak trochu sama.. a opäť na začiatku..

Zdá sa mi, že prísť o seba po tom, ako ste sa našli alebo stra  ť niečo, čo ste si vysnívali a vytvorili, je tak akosi ťažšie, ako 
to vôbec nenájsť, nevytvoriť, nemať.. a len tak byť bez toho.. Po tom, ako zis  te, aké skvelé to môže byť, tá absencia 
bolí oveľa viac..

Každopádne.. posledné mesiace pre mňa neboli ľahké.. Vydanie posledného čísla magazínu snov dalo zabrať mojej 
„snílkovskej“ náture.. a veľmi.. Toľko vecí sa stalo, toľko sklamaní a boles   som zažila na tejto ceste.. že si to ani neviete 
predstaviť.. keď držíte to naše dielko v rukách a listujete stránky plné úsmevov.. To všetko bolo pred TÝM.. Celý necen-
zurovaný skutočný príbeh vie len pár ľudí z môjho okolia.. Všetko sa rozsypalo (ako  e stránky prvých výtlačkov..) a ja sa 
z toho stále neviem spamätať.. Stále sedím pri pomyselnej kope stránok, ktoré nedokážem dať dohromady, no napriek 
tomu sa od nich neviem len tak odpútať a ísť ďalej.. Ešte nie..

V skutočnos   je to, paradoxne, presne naopak..  Okrem niekoľkých fo  ek nevyhnutných pre blog a sociálne siete 
nedokážem to posledné číslo len tak s radosťou chy  ť do rúk a(lebo) fo  ť. Bolí to, páli a len zväčšuje ten blčiaci nepokoj 
v duši.. Namiesto toho, aby som sa z neho tešila a skákala radosťou.. ako to bolo pri tom predošlom..

Po dosiahnu   cieľa, splnení sna.. predsa vždy prichádza TEN pocit.. tá radosť, to teplo, tá spokojnosť.. odmena za všetku 
námahu, ktorá sa nedá zmerať ani vyčísliť.. Mne však ostalo len prázdno v duši.. akoby to niečo príjemné a radostné 
niekto bezohľadne vytrhol a nechal len chladnú čiernu dieru..

Aby toho nebolo málo, musela som sa práve v týchto ťažkých mesiacoch vysporiadať aj s ďalšou ranou.. výzvou.. ďalšou 
životnou skúškou.. Stále nie som pripravená o tom otvorene písať, keďže sa to netýka len mňa.. za  aľ sa len po  chu 
trápim a sledujem, aké zmeny táto skúška so sebou (a hlavne so mnou) prináša..

Dream & live magazine │ Za hlasom srdca.. opäť k oblakom.. 65 – 65
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Keď vás niečo také zasiahne nepripraveného a ešte oslabeného, zabolí to.. veľmi.. Okrem toho sklame a naštve.. Tieto 
tri emócie sa vo mne miesili asi najčastejšie.. Nepomáha ani pokladať si otázku „prečo?“, lebo po jej zodpovedaní aj tak 
nepríde vykúpenie v podobe pokoja v duši.. kdeže.. Viem však, že VŠETKO má svoj zmysel.. aj keď sa nám práve nepáči, 
nehrá nám do karát a nežije sa nám s ním práve najpríjemnejšie.. avšak takéto skúšky z nás formujú silnejších a verím, že 
aj lepších ľudí.. Pravdu známeho „čo ťa nezabije, to ťa posilní“ si musí zažiť každý na vlastnej koži.. Že to nie je len fráza.. 
Že príde moment.. zlom, kedy sa z obete dokážete stať víťazom.. Len zmenou myslenia a prístupu.. Nemám pre vás 
čarovnú formulku.. aj tak žiadna nefunguje okamžite, na povel.. aspoň u mňa nie.. Musela som si prejsť svojím a musel 
na tú zmenu prísť ten správny čas..

 

Čas, kedy velenie prebrala mužská časť môjho ja, ktorá povedala „a dosť!“ všetkému trápeniu, ľutovaniu, porovnávaniu a 
pocitom bezmocnos   či nespravodlivos  .. Čas, kedy som sa začala sústrediť len na prácu a nič iné.. V tomto čase vzni-
kali nové stránky pre Dream & live.. aj pre Fotky pre radosť.. Všetky  e vyššie spomenuté pocity na chvíľu vystriedala 
hrdosť na všetko to, čo som dosiahla a vytvorila.. a zrazu.. som na moment opäť našla ten stratený zmysel.. len v trošku 
iných súvislos  ach..

Pred pár dňami som intui  vne „siahla“ po Lane Del Rey.. že čo má nové.. Pred niekoľkými rokmi som ju často počúvala.. 
stále dookola.. no teraz som od nej dlhšie nič nepočula.. a zrazu som dostala chuť na jej hudbu.. lebo viem, že niektoré 
jej skladby sú presne na takéto obdobia.. Našla som si album Lust for Life.. a najviac mi z neho sadli skladby Tomorrow 
never came a Change.. s krásnymi melódiami.. V tej druhej ma zaujal aj text..

„Maybe it’s enough to just be where we are because
Every  me that we run, we don’t know what it’s from
Now we fi nally slow down, we feel close to it
There’s a change gonna come, I don’t know where or when
But whenever it does, we’ll be here for it“

 

A potom si ma našli  eto krásne slová od Majky – Tri bodky, ktoré to vyjadrili ešte lepšie.. a ja veľmi dúfam, že je v nich 
ukrytá pravda aj pre mňa..

Pracovňa – moje ma l é krá ľ ovstvo.. 
môj #homeoffi c e..

 

Miesto, kde sa to všetko tvorí.. kde triedim a upravujem fotky, 
píšem články, vybavujem maily.. kde som dávala dokopy posledný 
Dream & live magazín a kde vznikli aj nové stránky pre Dream & 
live a Fotky pre radosť.. Miesto, kde pracujem na svojich snoch.. 
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Jarná dávka šťastia
1. mája 2018

Chcela by som byť ako jar.. Robiť zázraky na počkanie, meniť všetko okolo seba na jednu krásnu rozprávku a mať moc 
spraviť ľudí šťastnými.. len tak.. akoby mávnu  m čarovného prú  ka..

Napadá mi pri tom jeden citát od Elsie de Wolfe.. 

„I’m going to make everything around me beau  ful – that will be my life.“
Len by som ho trošku doplnila.. :)

I’m goin g to make e veryth in g around me beauti ful and make peopl e happy – tha t wi l l be my l i fe.

A keď prvú časť budem brať ako fotky a content na blog a magazín Dream & live a druhú časť budú predstavovať 
moje fotky pre radosť iných.. tak možno som na správnej ceste, čo poviete.. ;)?

Na jar som sa tešila ako asi každý, no nič som si od nej nesľubovala.. Nerobila som si žiadne plány a po dlhočiznej zime 
a nálade na bode mrazu som nemala vôbec chuť postaviť sa z druhej strany objek  vu. Aj keď mi to bolo ľúto, lebo jar je 
mojím najobľúbenejším obdobím (a na fotenie obzvlášť!), utešovala som sa tým, že to tak asi malo byť..

No potom prišla.. so všetkou tou nádherou a teplými slnečnými dňami a tej energii sa nedalo odolať.. vošla do mňa či 
som to plánovala, alebo nie.. :)

A hoci som napriek tomu dlho bojovala s tým, či si cez víkend nastavím na ráno budík (lebo ja teda rozhodne nie som 
ranné vtáča :)!) a vy  ahnem Tomina na pár fo  ek pod túto prekrásnu sakuru, alebo sa na to tento rok vykašlem, som 
rada, že sme to dali.. :)

Keďže tak skoro ráno som neriešila žiadnu špeciálnu vizáž, rozhodla som sa pre vcelku „casual“ outfi t.. až na tú sukňu, 
samozrejme.. :D No tá na toto jarné fotenie čakala od zimy, takže som ju musela zobrať.. K nej som si dala moje obľú-
bené tričko s „cukríkovým“ nápisom DREAM, najpohodlnejšie ružové tenisky, ktoré nosím skoro stále, malé milé – túto 
jar u mňa najnosenejšie – štebotavé náušničky.. a, samozrejme, nemohli chýbať RUŽOVÉ OKULIARE.. lebo o nich to 
napokon aj bolo..
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Posledné dni plné slnka, rozkvitnutých stromov, jarných stretnu   a fotení pre radosť boli pre mňa obrovským darom 
a balzamom na dušu.. Aj vďaka nim sa konečne opäť schu   smejem a usmievam.. a som šťastná.. len tak.. z prítomného 
okamihu, z toho, čo je navôkol a z toho, že môžem ľuďom robiť radosť..

Nemôžem si pomôcť, no počas jari vidím všetko cez ružové okuliare a je tým trošku „poznačená“ aj úprava fo  ek.. 
Myslím, že tento rok úplne najviac, pretože ma Peťka ešte viac nakazila.. svojím prianím – mať na fotkách čo najviac 
ružovej a čo najmenej zelenej.. :) Tak mi to akosi zostalo aj pri úprave iných fo  ek.. na vyzdvihnu  e všetkej tej cukríkovej 
krásy, ktorá nám robila posledné týždne obrovskú radosť..

Pre mňa má tá ružová aj iný, takmer očistný zmysel..

Ružová je pre mňa symbolom šťastia a pozera ť sa na sve t c ez 
ružové okul iare ch c em doslova a j pomyse l n e..
Chcem sa tešiť z krásy veľkých maličkos  , vidieť vždy tú lepšiu stránku vecí.. aj ľudí.. no nie vždy sa mi to darí.. 
Po udalos  ach posledného trištvrte roka je to ešte ťažšie a keďže som mala obdobia, kedy som  e ružové okuliare 
nemohla ani vidieť, je to všetko pre mňa teraz vzácnejšie..

Kon e čn e nasta l čas opä ť si i ch nasadi ť a s úsmevom ísť ďa l e j. . 
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O ružových ľa l iá ch, (n e)dokona l e j 
kráse a o mojom (n e)blogovan í..

15. mája 2018

Občas sa rada zabávam rôznymi paralelami medzi prírodou a ľuďmi či situáciami.. Napríklad pri pohľade na oblohu.. 
Vždy sa poteším, keď po škaredom a zamračenom dni vykukne slnko a nakoniec pripraví na oblohe ešte aj parádne 
divadlo pri drama  ckom západe slnka.. A naposledy pri týchto ľaliách.. Hľadala som síce niečo iné, no nakoniec sa 
ukázalo, že  e prekrásne ružové ľalie boli presne to, čo som potrebovala.. Chcela som uprostred jedálenského stola 
niečo, čo by pekne vyniklo a zároveň ladilo s naším jarným kvietkovaným pres  eraním.. Ružové ľalie na to boli úplne 
perfektné.. Bola to dokonalá krása.. Avšak.. Mala niekoľko ale..

1. Príliš silná vôňa.
2. Kvietky svojou dokonalou krásou pôsobili takmer ako umelé.
3. Ten bordel peľ, čo z kvetov začal po pár dňoch padať!

A tak, keď som  eto krásky fo  la, v duchu som sa bavila na tom, ako to s tou dokonalou krásou je.. Že vlastne nič nie 
je také dokonalé, ako sa zdá.. Dokonca som „videla“, ako sa jednotlivé kvietky pretekali v tom, aby ukázali, ktorý z nich 
je najkrajší.. A skončilo to tak, že boli na seba tak natlačené, že si navzájom zavadzali.. Nič pro   ľaliám :), no skúste si 
nabudúce – keď niekomu budete závidieť dokonalú krásu, prácu, rodinu, život.. – spomenúť na moje slová a toto prirov-
nanie.. Každá dokonalosť má aj svoju odvrátenú, nedokonalú stránku..

Dream & live magazine │ Za hlasom srdca.. opäť k oblakom..
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Ak ma sledujete a čítate už dlhšie, iste vám neuniklo, že posledné mesiace som prechádzala ťažkým obdobím.. No 
ten, kto články a popisy k fotkám na sociálnych sieťach nečítal, videl len krásne fotky.. Niekedy minulý rok som si to  ž 
povedala, že chcem mať na Instagrame len pekné kvalitné fotky z foťáku, ktoré si budem starostlivo vyberať, lebo sa mi 
zladený feed páči a robí mi radosť.. (poznámka: predtým som na Instagram dávala fotky hocijako bez rozmyslu a občas 
aj z mobilu;  e mobilné momentky teraz nájdete len v stories)

 

Z foti e k by sa moh lo zda ť, že dokona l ý fe ed = dokona l ý život . . vša kže :)? Al e kdeže!

Začiatkom tohto roka som mala dokonca chvíle, kedy som zvažovala, že sa na to všetko vykašlem.. Aký zmysel malo 
napĺňať sociálne siete a blog fotkami a obsahom, keď mi zrazu nič nedávalo zmysel? Po čase som prišla na to, že to 
bolo len také obdobie.. a vlastne po tom všetkom aj úplne pochopiteľné.. Odvtedy som na tom už o dosť lepšie a aj 
keď som si od blogu chcela dať pauzu, lebo som mala pocit, že čokoľvek v súvislos   s ním (ako aj s magazínom D&L) ma 
neskutočne stresuje, srdce ma k nemu neustále ťahá a v hlave sa mi opäť vynárajú nové nápady na články.. Som však 
ešte opatrná a mám pocit, že by som si ešte mala dobre premyslieť (nové) smerovanie blogu..

Ďalšia vec, nad ktorou som sa v poslednom období zamýšľala, bola tá, či sa zapojím do súťaže Bloger roka.. Keby ste 
sa ma opýtali pred pár mesiacmi, bez váhania by som povedala, že určite nie.. Veď som sa ani necí  la byť poriadnou 
blogerkou a netušila som, kedy a či vôbec pribudne nový článok.. (Inak, zis  la som, že je celkom oslobodzujúci pocit 
dovoliť si veci ukončiť, aby som potom mohla začať odznova a preto, že naozaj chcem a nie preto, že sa to odo mňa 
očakáva..)

 

Pozrela som si archív článkov na blogu z minulého roka a spomínala na to, ako som posledné roky myslela na blog alebo 
magazín D&L každý jeden deň.. Ako som sa snažila dať do toho vždy maximum (v rámci svojich časových možnos  ) 
a ako išlo všetko bokom, keď ma kopla múza a musela som tvoriť..

Tento rok sme (konečne!) prešli na krásnu WordPress šablónu, aby aj môj malý nenápadný blog mohol vyzerať „svetovo“.. 
Mám pocit, že som do toho dala toľko práce, času, energie.. a hlavne celé svoje srdce, že to tak nejako dlžím sama sebe.. 
aby som si dopriala šancu byť za tú svoju snahu nejakým spôsobom odmenená alebo aspoň videná..

O rovnos   šancí v tejto súťaži sa síce popísalo a pošuškávalo všeličo, no rozhodla som sa, že to napriek tomu skúsim.. 

Oveľa viac ma však poteší to, keď mi svoju podporu ukážete tak, že mi napíšete.. Aby som vedela, že tam na druhej 
strane ste, čítate moje články, pozeráte moje fotky.. a niečo vám to dáva..

.. aby to opäť začalo dávať zmysel aj mne..
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3 roky sn ívan ia a pl n en ia snov..
Kedysi dávno, keď ešte blog neniesol názov Dream & live.. som o ňom v jednom článku napísala:

„Je to viac ako len obyčajný blog.. viac ako zopár článkov, úvah, fo  ek.. Je to pre mňa zázračné miestečko, kde môžem 
slobodne snívať, uvoľniť sa, vznášať sa na obláčiku, hompáľať nohami, pozerať sa na všetko cez ružové okuliare, usmievať 
sa a veriť v to, že sa moje sny splnia..“

„Akosi mimovoľne som začala prenikať pod povrch celého toho mechanizmu – snívania a plnenia snov :).. Časom som 
nadobúdala väčšiu odvahu pri vytyčovaní nových snov, väčšiu istotu pri ich plnení.. a napokon aj väčšiu trpezlivosť 
a vyrovnanosť pri čakaní..

Vyjsť s kožou na trh je vždy riskantné a dať najavo svoje tajné sny a túžby je veľmi nebezpečné.. hlavne pre citlivých ľudí, 
ktorých sa môže akákoľvek nega  vna odozva silno dotknúť.. no vydala som sa na túto cestu hlavne preto, že to nie je 
len o mne a o mojich snoch.. Dôvod je jednoduchý..

Chcela by som naučiť sníva ť aj ostatných ľudí.. ľudí, ktorí snívať poriadne nikdy ani nezačali a ľudí, ktorí z rôznych 
dôvodov snívať prestali.. Chcela by som im ukázať, že sny sa plniť dajú, že zázraky sa dejú, že život môže byť krajší.. a že 
veľa z toho majú naozaj vo svojich rukách, len pre to treba niečo urobiť.. Nemusia to byť vždy veľké sny, môžu to byť hoc 
aj maličkos  , dôležité je, že to naozaj chcú a vedia, že im to urobí radosť..“

Dream & live magazine │ Za hlasom srdca.. opäť k oblakom..
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Aj keď od samého začiatku som nemala jasnú víziu a časom sa spolu so mnou blog a jeho smerovanie trošku menili, 
základy ostali rovnaké:

• cieľom blogu je ľudí nenápadne postrčiť k plneniu vlastných snov..

• obsahom sú fotky pre radosť a inšpirácie zo života, nie zozbierané fotky a nápady pozliepané z článkov z inter-
netu..

• kombinácia krásnych šiat a rozprávkového prostredia je pre mňa niečo, čo si zaslúži mať svoje čestné miesto 
nielen v spomienkach, ale aj vo fotkách a článkoch, ktoré  eto spomienky vždy oživia.. 

A (aj vďaka blogu) už viem, že..

• princeznou (či vílou) môžete 
byť aj viackrát ako v jeden 
„veľký“ (svadobný) deň.. 
môžete ňou byť kedykoľvek 
sa vám zachce.. 

• tú najväčšiu silu máte vo 
svojom vnútri..

• všetko sa vždy na dobré 
obrá  , len sa cestou čo-to 
(občas veľmi boles  vo) 
naučíte..

Zis  la som, že..

• byť iný a mať iný pohľad 
na svet, či dokonca v inom 
svete žiť, nie je vždy na 
škodu..

• ružová je super, modrá je 
super a ich kombinácia je pre 
mňa absolútna dokonalosť..

• najväčšiu hodnotu má láska 
a otvorené náručie, do 
ktorého sa vždy môžete 
schovať..
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Zis  la som  ež, že písanie článkov na blog z vás blogerku nespraví – aspoň ja sa tak stále necí  m.. – no napriek tomu 
to so sebou vie priniesť blogerskú krízu.. (najmä ak sa začnete chvíľu sústrediť na čísla na sociálnych sieťach, ktoré 
prirodzeným tempom rastú veľmi pomaly)..

Pre introvertku ako som ja je to stále o vnútornom boji medzi tým chcieť a zároveň nechcieť byť videná, čítaná a poznaná..

Každopádne, mať svoj blog je prudko návykové a keď sa raz stane súčasťou vášho života či dokonca vašim životným 
štýlom, len tak ľahko sa ho nezbavíte.. a asi ani nebudete chcieť.. A nakoniec sa prestanete pýtať, či to celé má zmysel 
a jednoducho len budete robiť to, čo „musíte“.. lebo vás to baví a už neviete fungovať inak.. 

Outfit
V tejto sukni som oslavovala aj druhé výročie blogu a tak som si povedala, že to tento rok skúsim opäť, symbolicky v tej 
istej ružovo-modrej sukni, len na trošku elegantnejší spôsob.. :) Preto som zvolila jednoduchý, no efektný biely top, 
jemné púdrové sandálky na opätku z Topánkova a „náušnice pre modernú princeznú“ od Dominiky Gulden, ktoré si táto 
príležitosť vyslovene pýtala.. No a čo by to bolo za oslavu bez kvetov ;)?!? Nádherná voňavá ky  ca ružových a bielych 
pivoniek od kvety.sk bola doslova splneným snom..

Poďakovanie
Viete, čo dáva blogu najväčší zmysel? VY! Neviem si vás všetkých síce predstaviť, ako pozeráte fotky a čítate články, 
no v momente, keď mi napíšete nejaký milý komentár alebo email, všetko to dáva obrovský zmysel.. V tom momente 
idú všetky moje pochybnos   bokom a najdôležitejšie je, že niečo z toho, čo som (pre vás) vytvorila, vám naozaj spra-
vilo radosť, spríjemnilo deň, inšpirovalo alebo povzbudilo vás na ceste za vašimi snami.. A to je pre mňa tá najväčšia 
odmena..
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Ako sa (n e)ba l i ť na dovol en ku.. Aj vy mávate pred dovolenkou dva diametrálne odlišné scenáre? Jeden idealis  cký, vysnívaný, kedy všetko s  hate a na 
chystanie máte dostatok času, a potom druhý, realis  cký, kedy sa všetko poposúva na poslednú chvíľu, všetko vám 
padá na hlavu a vy musíte žonglovať s viacerými neodkladnými úlohami naraz, aj keď ste už pôvodne mali mať vyložené 
nohy pri zbalenom kufri a na programe len snívanie o tom, čo na mieste vašej dovolenky podniknete..?

Tentokrát som si naozaj naivne myslela, že sa mi podarí naplniť ten prvý scenár.. Päť dní pred odletom som si pekne 
nachystala všetky letné vecičky, aby som vám spravila fotky a následne aj článok na tému balenia na dovolenku.. Rátala 
som s tým, že si popritom premyslím, čo zo svojho šatníka naozaj zbalím a čo nie a že tak budem mať parádny náskok 
opro   minulým rokom.. HA-HA.. :)

Backstage
Tiež som si naivne myslela, že to fotenie budem mať hotové za pár hodín.. Ach, nepoučiteľná.. Akoby som v živote 
nič podobné nefo  la, všakže.. :)

Ak by som zrátala dokopy všetky ak  vity okolo, tak toto „foteníčko“ mi zabralo celý celučičký deň. Oblečenie bolo treba 
nachystať (čas prania a sušenia nerátam :D), niektoré kúsky vyžehliť (brr, a do toho začala ešte aj žehlička štrajkovať), 
naukladať, nafo  ť z rôznych uhlov (aby toho nebolo málo, aj foťák a objek  vy bolo akurát v ten deň treba vyčis  ť 
a nastaviť). Potom nachystať seba do fo  teľnej podoby, poskladať všetko čerstvo vyžehlené šatstvo (barbarstvo! ale 
čo človek nespraví pre článok na blog.. :D), nafo  ť zopár fo  ek so mnou, tváriac sa, že nejdem vybuchnúť od tepla.. 
a potom ešte načančať otvorený kufrík a nadekorovať vecičky do  tulnej fl atlay fotky..

Uff ..

A potom, samozrejme, vybrať najlepšie fotky, upraviť ich a premyslieť rozmiestnenie v článku.. A ešte dať do poriadku 
všetok ten výbuch, ktorý po takomto fotení vzniká (blogerky vedia, o čom hovorím).. ;)

Ale nesťažujem sa, ja len aby ste vedeli, čo všetko sa za takými fotkami skrýva.. :)



Bal en i e na (dlhú) dovol en ku
Toto bola naša za  aľ najdlhšia dovolenka (takmer na mesiac), ale vďaka všetkým povinnos  am, ktoré som mala pred 
odletom, som našťas  e nemala čas sa tým nejako extra stresovať.. Naukladanie letného šatníka na kopu ma síce úplne 
nezachránilo pred stresmi z balenia na poslednú chvíľu, no rozhodne mi pomohlo vo vizualizácii toho, čo si budem 
chcieť zobrať so sebou..  A tak  ež zahnalo všetky chúťky vrhnúť sa do obchodov, zháňať ešte „niečo pekné“ na seba.. 
pretože som videla, že toho mám viac než dosť.. A treba si predsa nechať miesto aj na fashion suveníry, no nie ;)?

Summer capsul e wardrobe - l e tn ý kapsulový ša tn ík
Neviem, či môžem o svojom šatníku vyhlásiť, že je kapsulový, no podvedome sa o to snažím už dlhšiu dobu.. :) Ide 
o to, že máte niekoľko obľúbených (nadčasových) kúskov, ktoré sa dajú medzi sebou krásne kombinovať a vytvoria tak 
z malého počtu oblečenia obrovské množstvo outfi tov. Je fajn, keď si vyberiete paletu farieb a vzorov, ktorá je vášmu 
srdcu najbližšia. U mňa sú to pastelové od  ene modrej a ružovej, kve  nové potlače a neutrálna biela s béžovou.

Verte mi, toto je jedna z vecí, ktorá vám balenie naozaj zjednoduší.. ;)

Obl e č en i e
Môj letný dovolenkový šatník tvoria najmä sukne (  e mám 
najpestrejšie a brala som len polovicu z nich), ktoré nosím 
s jednoduchými topmi v bielej a bledomodrej farbe, šaty 
s odhalenými plecami na veľké teplo a na pláž, ľahučké 
kve  nové šaty s dlhými rukávmi, trojštvrťové nohavice 
a na chladnejšie obdobie a cestovanie rifl e pastelových 
farieb a k tomu nejaký svetrík alebo mikina.. :)

Kedysi som balila pol šatníka s tým, že veď na dovolenke 
uvidím, na čo budem mať chuť (v preklade sa mi nad tým 
vôbec nechcelo rozmýšľať dopredu a nakoniec som brala 
kopec vecí úplne zbytočne). Pri dlhej dovolenke si takýto 
luxus nemôžete dovoliť (ak nechcete pla  ť viac kusov 
veľkých batožín a potom sa s nimi všade ťahať..), preto si 
premyslite, čo naozaj najviac (vy)nosíte, čo viete najlepšie 
kombinovať, čo sa nekrčí ako bláznivé, čo neprepo  te po 
jednom nosení a podobne..

Ak cestujete na dlhšie, pribaľte si do malej nádobky tekutý 
prášok na pranie. Kopec menších vecí si viete oprať 
ručne a nemusíte tak baliť napríklad plnú zásobu spodnej 
bielizne, ponožiek či tričiek.

V Amerike sme mali šťas  e, že sme na každom hoteli 
mali k dispozícii žehličku aj so žehliacou doskou – čo bolo 
megasuper! Neznášam to  ž pokrčené oblečenie a na 
fotkách  ež nevyzerá vábne. U nás v Európe som sa s tým 
na hoteloch ešte nestretla, no vždy si viete vopred zis  ť, 
či sa náhodou na mieste vášho ubytovania nedá žehlička 
požičať, prípadne či neponúkajú službu prania a žehlenia 
oblečenia. Keď cestujete autom, možno sa nájde mies-
tečko aj na vašu (cestovnú) žehličku.. ;)

Pribaľte si pár svojich vešiakov! Za  aľ sa mi nestalo, že by 
ich niekde mali dostatok.. :)
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Topán ky
Z množstva topánok som zobrala nakoniec jedny tenisky 
– ružové, najpohodlnejšie, v ktorých som aj cesto-
vala (a nakoniec aj behala v zime po pláži :D), jedny 
staré pohodlné a jedny nové nízke sandále a  ež jedny 
gumové topánky k vode.. Keby sme plánovali aj nejaké 
fancy večere či spoločenské udalos  , tak by som zbalila 
aj sandále na opätku, no s Tominom sme sa zhodli, že si 
vystačíme aj s „nespoločenskými“ topánkami.. :D

Dopln ky
Tu človek  ež nemôže veľmi vymýšľať, treba vyberať 
rozumne – brať len to najnevyhnutnejšie, respek  ve to, 
čo chcete mať aj na fotkách.. ;)

Ja som zobrala dva menšie páry náušníc, ktoré nosím 
najčastejšie a dva výraznejšie kúsky na fotenie. Moje obľú-
bené kabelky s ťažkou re  azkou som  ež musela oželieť 
a zabalila som si len malú ľahučkú bledomodrú kabelku, 
ružový ruksak, ktorý som mala aj ako príručnú batožinu 
a modrobielu plátennú tašku na bežné nosenie. K tomu 
ešte dva páry slnečných okuliarov a jeden „instagra-
mový klobúk“, ktorý som pred odletom zháňala ako must 
have kúsok. Klobúk bežne veľmi nenosím (posledný 
som stra  la ani neviem ako), no na dovolenku ho proste 
treba a zachráni vám fotky s bad hair vlasmi (čo je u mňa 
pomerne často)..

Ve c i na foten i e
Toto je u mňa samostatná kapitola :) a sú v nej vždy 
položky, na ktoré v žiadnom prípade nemôžem zabudnúť!!! 
Minulý rok to bola napríklad rozprávková tylová sukňa 
na levanduľové polia v Provensálsku, tento rok zas dlhá 
vílovská bledomodrá sukňa a top na mieru (na fotkách 
o pár stránok ďalej ;)), už spomínaný instagramový klobúk 
s ladiacou stužkou či náušnice, kvietkované šaty a kviet-
kované nohavice (na jednom a druhom konci vešiaka ;))..
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Kufre
Tento rok sme prvýkrát cestovali s rozkošným bledomodrým kufríkom značky Suitsuit a od minulého roka mi spoloč-
nosť na cestách robí aj chutný ružový ruksačik od farfallamia.  Ostatné tašky a kufre máme úplne obyčajné (ešte som 
to  ž nenabrala odvahu kúpiť si pekný veľký kufor, keď vidím, ako zvyknú na le  skách dopadnúť :/) a vždy vláčime aj 
veľkú tašku s foťákom a notebook, takže sa vytešujem aspoň z týchto dvoch cukríkových kúskov, ktoré mi spríjemňujú 
balenie aj samotné cestovanie.. :)

Zis  te si vopred dovolené rozmery príručnej batožiny a maximálnu hmotnosť „veľkej“ batožiny do podpalubia. Pri 
našich letoch to bolo:

• príručná batožina – carry on bag (56 x 36 x 23 cm alebo 55 x 40 x 23 cm, hmotnosť max 8 kg)

• osobná batožina – personal item (napríklad kabelka alebo taška s notebookom)

• batožina do podpalubia – checked bag (hmotnosť max 23 kg)

Nám sa veľmi osvedčila malá ručná váha – stojí pár eur a ušetrí vám kopec nervov a tápania – hlavne pri spiatočnej 
ceste – či ste to s tými suvenírmi neprehnali a či sa stále zmes  te do limitu.. :)

Ch e ck l ist - zoznam ve c í
Pred každou dovolenkou sa chystám, že si konečne spravím dokonalý checklist, o ktorý by som sa s vami mohla podeliť, 
no nakoniec som rada, keď si narýchlo spíšem aspoň základné veci, ktoré na tú-ktorú cestu nechcem zabudnúť. Tento-
krát som si aspoň vymyslela delenie hlavných kategórií, ktoré (aj vám) pomôže myslieť takmer na všetko.. ;)

Oblečenie

na teplo
na chladnejšie

na cestu
na pláž

na fotenie
na „doma“ 
topánky 
kabelky
doplnky

slnečné okuliare!
vešiaky!

Drogéria

ranný rituál
večerný rituál

opaľovanie
iné

Elektronika

foťák
mobil

notebook
kindle

nabíjačky, káble

Veci na cestu / príručná batožina



To na jdôl eži te jši e
Nech sa deje, čo sa deje, tu je zoznam vecí, ktoré naozaj nesmiete zabudnúť.. Všetko ostatné si 
viete kúpiť (ak idete niekam v rámci civilizácie samozrejme ;))

• doklady / pasy / (medzinárodný) vodičák

• víza / ESTA

• letenky / lístky na dopravu

• potvrdenie ubytovania / požičania auta

• foťák / mobil / nabíjačka / pamäťové karty

• hotovosť + platobnú kartu/y (nezabudnite pred dovolenkou mimo EÚ vo svojej banke 
nahlásiť miesto vášho pobytu; pri požičaní auta sa niekedy môže vyžadovať kreditná karta)

• pohodlné topánky (nové nikdy neposlúžia tak dobre ako zabehnuté ;))

• rezervné oblečenie na zimu / dážď
(Toto bolo jedno veľké poučenie pre nás. Pred odchodom som pozerala predpoveď a malo 
byť teplo, teplejšie až horúco, najmenej malo byť približne dvadsať stupňov, tak som nás 
podľa toho zabalila a potom som hneď po príchode, keď nás prekvapili maximálne pätnásť-
stupňové teploty, musela zháňať niečo teplé a veru to nebola ľahká úloha, keď mali takmer 
vo všetkých obchodoch vyložené len letné veci, ktorých som mala aj ja plný kufor.. Takže 
radím vám – pribaľte si niečo aj na chladnejšie počasie než hlásia v predpovedi.. dnes už 
človek nikdy nevie, počasie sa mení ako bláznivé..)

No a úplne najdôležitejšie na záver:

Nezabudn i te si napl no uži ť každý jeden deň dovol en ky ;)!

P.S. Existuje štúdia o tom, že to, čo si odfo  me, si až tak dobre nezapamätáme.. Viem, že to odo mňa možno bude znieť 
divne, keďže na dovolenkách vždy fo  m – či už na mobil alebo na zrkadlovku – no pozerajte sa veľa okolo seba aj mimo 
displeja mobilu či hľadáčika foťáku.. Nechoďte na miesta len kvôli jednej fotke na Instagram, pobudnite na tom mieste 
čo najdlhšie, aby ste vedeli dokonale nasať atmosféru.. aby tá fotka nakoniec bola príjemnou spomienkou na to, ako 
ste sa v tom momente cí  li a nie  len zberateľským kúskom, ktorý zapadne v mobile, počítači či na sociálnych sieťach..

To, čo vám zostane v srdci, sa počíta najviac.. 

Želám vám krásne leto plné nezabudnuteľných zážitkov!
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Hel lo Ch i cago!

Výýýýýýýhľh adadadadadaddad zzzzzzzzzz JJJJJJJJoho n HaHaHaHaHaHaHaHaHaHaHaHaaaancncncncncnccccncncccncoococoococo k Buildiddd ngg
smmmmerererrrrrromomomomomm nnnnnnnnnnnnaaa jujuj h a MaM gnififi cene t MiMileee
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 Ach, Ch i cago bola láska 
na prvý poh ľad! 

Úprimne, vôbec nič som si od neho nesľubovala, išli sme 
tam služobne kvôli Tominovej práci a pred odchodom 
som ani nemala poriadne čas plánovať, čo tam budeme 
vo voľnom čase robiť.. A viete čo bolo nakoniec najlepšie? 
Len tak sa prechádzať.. Bývali sme v centre, pár metrov 
od hlavnej ulice Michigan Avenue (a jej čas   Magnifi cent 
Mile, čo je chicagská verzia luxusnej nákupnej ulice).. Kým 
bol Tomino v robote, najradšej som sa prechádzala  práve 
po nej smerom k Millenium parku, južnému pobrežiu 
a späť.. ani som nemusela ísť do obchodov, len tak som 
kráčala a cestou obdivovala všetky  e úžasné detaily.. 

Možno sa čudujete, prečo sú všetky fotky z Chicaga čier-
nobiele.. Začala som ich upravovať len pár –  e, ktoré sa 
mi vo farbe až tak nepáčili (to viete, príliš veľa zelenej.. 
:D), ale nakoniec som si povedala, že keď už som začala, 
upravím ich čiernobiele všetky.. aby som vás trošku viac 
mo  vovala tam ísť, uvidieť a zažiť to všetko vo farbe 
a naplno.. Lebo to naozaj stojí za to ;)! 

WiW llissss TTTTowowowowereeree , SkSkkS ydydydddydddecececeeck,k,k,kk 11030 rdddd flflflflfloooooorororooororororrrrr

 GGGiordr an ’’o’o’’o’’sss sssssssssss PiPiPizzzzzz aaaa
 TTTTThehehehehehehe BBBBBBBBBBBeaeaeaeaeaaeeaan,n,n,n,nn,n,,n,n,nn MMMMili leniniumum PPara k

JoJoJoJohnhnhnhn HHHHHHHHHanananana cocococoooooockckckckckckckckckk Buiuiuiildldldldininining,gg,gg  

SiSiSiSiSiSiSiSiSiS gngngnggggg atatatattttttturururuuuuu e e e lololooooooounununununnunnngegegegegegggg ,,, 9696969696ththththh fl fl flfl ooororororroror

HHHH
anaaa

co
ck

BBBBu
iuiuiui
ldldlddld

inininininn
g,g,g,g,g,g,

SSSSSSSSi
ggigigigiggigig
nanaananannnnnnn

tututt
rere

 lo
un

ge
,e
 9

6t
h 
fl o

or

 C Chihicacagogo HHHHararbour

WiWiWWiWiWiWWWWWW llllllisisisisss TTTTTTTTTTTTowwwowowowwowwwwwererererererr, , , , ,,,,,, SkSkSkSkSSS ydyyy eceecececececcecececk,k,k,k,k,k,k,, 111111110303030303030300303rdrddddd flflflflflflflflflflflflooooooooooororooorororororororoor

JoJo
hnhnhh

HH

LLLLLLLLLLLLLLakakakakakakakakakakkaakaakakakaka efefefefefefffefefeefeffefefeeee rorororororororororororororoontntntntntntntntntntntntnt TTTTTTTTTTTTTTTTrararararararrarararaaaraililiililililiiiililil, , , , ,, FuFuFuFuFuFuFuFuFuFuFuFuFuulllllllllllllllllllll ererererrereererererereee tototototototototottotootototoonnn n nnnnnnnn BeBeBeBeBBeBeBeBeBeBBeeBeBeacacacacacacacaccacacachhhhhhhhhh

S SSSSSSSSStatatatatatatatttaaan’n’n’’’n ssss do ununuutststststststststss

(c(c(c((cheheheeeherrrrrrrrrrrrrrrrry y yyyy olololoooloolololololo dddddd d ddddd ddd fafafafafafafafafafafaaaashshshshhhhhhionened)d)d)d)d))))

LaLaLaLL kekefrfrfrfronono t t tt TrTrTrTrTT aiaaiaiail,l,l,l, FFulu lertttonnnn BBeaeaeaeae chchhhc

MiMiMiMiMiMMMiMiMiMMiMiiiichchchchchhchchiiigiiiigigigigigiiiganananananann AAAAAAAAvevevvevevvvvvv //// DDDDDDDDDDuSuSuSuSuuu abababableleleleeeeeeeee BBBBBBBBBBridge

Dream & live magazine │ Za hlasom srdca.. opäť k oblakom..
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MiMiMiMilllll enene iuium park

 Chicago je tre  e najväčšie mesto USA (podľa počtu obyvateľov hneď po New Yorku a Los Angeles) a ponúka nespo-
četné možnos  .. Keďže sme tam boli pracovne, nemali sme toľko voľného času, takže nám zostalo ešte kopec dôvodov 
na ďalšiu návštevu.. ;) 

Tu je zoznam našich top zážitkov z prvej návštevy Chicaga..

Mil l en ium park

Určite poznáte tú zrkadlovú „fazuľku“, ofi ciálne pomenovanú Cloud Gate, ktorú aj tak všetci volajú The Bean.. :) 
Nachádza sa v jednom z novších mestských parkov s názvom Millenium park, v čas   The Loop. Pre mňa malo toto 
miesto ešte taký hlbší význam, pretože sa tu točila fi nálna scéna z fi lmu Zdrojový kód, po dopozeraní ktorého sme 
sa s Tominom zasnúbili.. :) Takže určite chápete, že to bolo jedno z prvých miest, ktoré som chcela vidieť.. ;) V parku 
bolo, samozrejme, vždy plno, či už tam boli turis   fo  aci všetko naokolo, de   zo škôl alebo domáci na obednej pauze 
s výhľadom.. no napriek tomu som sa tam vždy cí  la príjemne.. (teda okrem jedného rána, kedy sme si privstali, aby sme 
pri „fazuli“ mohli fo  ť v čase, kedy tam nikoho nebude. Nakoniec tam mala hromadné hodinové cvičenie asi 80-členná 
„skupinka“ ľudí, ktorí behali okolo „fazuľky“ a potom sa na záver ešte polhodinu fo  li a to už bol čas, keď tam začali 
prúdiť prví turis  .. takže môj sen mať krásnu fotku na tomto mieste bez ľudí bol zmarený.. tak možno nabudúce.. ;) )

Ako ste asi pochopili, tento park je miestom rôznych športových aj kultúrnych poduja  .. Nachádza sa v ňom to  ž 
aj obrovský dizajnový Jay Pritzker Pavilion s veľkou trávnatou plochou, kde sa konáva množstvo koncertov a iných 
eventov.. Okrem toho tam nájdete Crown Fountain – dve vysoké interak  vne fontány, na ktorých sa zobrazujú a menia 
tváre ľudí v nadživotnej veľkos  , krásnu Lurie Garden, ktorú sme zas  hli práve rozkvitnutú, kľukatý dizajnový chodník 
z nehrdzavejúcej ocele a mnoho iných zaujímavých chodníčkov.. :) Millenium Park je časťou veľkého Grant Parku, ktorý 
sa rozpres  era pri pobreží  Michiganského jazera, a tak vaša prechádzka môže príjemne pokračovať aj ďalej.. ;)

MiMiMiMiMiMM lllllllllll eneneneneeneene iuiuiuiuiuiuiuuuuiuumm m mm mmmm papapapapapappp rkrkrkrrkrkkrk
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 Prechádzka od Mich igan Avenue po južn é pobreži e 
Mich igenského jazera a Navy Pi er

Toto bola prvá prechádzka, ktorú sme podnikli a táto trasa aj v ostatné dni patrila k mojim najobľúbenejším.. Centrum 
na mňa pôsobilo veľmi príjemným, elegantným, upraveným a čistým dojmom.. Jediné, čo rušilo naše prechádzky a obdi-
vovanie všetkých krásnych budov naokolo, boli hlasné sirény záchranných áut, ktoré sú opro   tým našim NAOZAJ 
hlučné.. :) 

Najradšej som mala časť, keď sme po Michigan Avenue prichádzali k mostu DuSable.. po ľavej strane som nes  hla 
poriadne doobdivovať úžasnú budovu Chicago Tribune a vpravo ma už ohromovala Wrigley Building s obrovskými 
dverami a fascinujúcimi detailmi.. aby sa pár krokov na to predo mnou rozprestrel dych berúci pohľad na most DuSable, 
London House spolu so zástupom ďalších mrakodrapov a Chicago Riverwalk – upravená promenáda pozdĺž rieky.. 
Ďalej sme pokračovali južne po Michigan Avenue smerom k už spomínanému Millenium Parku, až sme sa dostali k 
pobrežiu Michiganského jazera a k prístavu, kde som sa cí  la takmer ako pri mori.. :) Pozdĺž pobrežia sme sa prechá-
dzali až k akváriu a planetáriu.. Z týchto končín bol krásny výhľad na celú panorámu mesta.. dokonca sme na tomto 
mieste videli aj spoločné fotenie svadobčanov.. :) Potom sme si zobrali lodný taxík a previezli sa k Navy Pier, čo je kilo-
meter dlhé mólo plné obchodov, reštaurácií, parkov a rôznych atrakcií.. Dali sme si tu skvelé fi sh and chips a niektorý 
iný večer sme sa sem vrá  li na ohňostroj, ktorý tu je cez letnú sezónu dvakrát týždenne! Well done, Chicago!

 Drin k s výh ľadom v John Han coc k Bui ldin g, 96. poschodi e

 Na tento zážitok sme dostali  p od jedného z Tominových chicagských kolegov a bolo to super! Ako spomínal, je 
ozaj výhodnejšie posedieť si v pokoji pri drinku s parádnym výhľadom na mesto v podstate za rovnakú cenu, ako si 
o dve poschodia nižšie vychutnať len samotný výhľad na pár minút. Navyše sme takto štýlovo oslávili naše 5. výročie 
svadby a prvýkrát sme mali výhľad na toľko mrakodrapov pokope, takže to bolo čarovné..  Vybrali sme sa tam naslepo 
asi hodinu pred západom slnka, nevedeli sme, či treba rezerváciu alebo nie (našťas  e nebolo treba, ale bolo to cez 
pracovný deň) a čakali sme len pár minút, kým sa uvoľnil stôl pri okne.. ;) Signature Lounge, v ktorom sme sedeli, bol 
salónik na 96. poschodí, kde bol široký výber drinkov a pár snackov, o poschodie nižšie bola reštaurácia – Signature 
Room. Všade obrovské presklené okná s dych berúcimi výhľadmi na mesto na všetky strany, kam len oko dovidí.. 
Jednoznačne must see!
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MiMMiMichchchhigigigiganannnn AAvev  / DDDDuSuuSSu abababababblel  Bridgdgdgdgeee

Wil l is Tower, Skyde ck – 103. poschodi e

Willis Tower sa nachádza na opačnom konci centra ako Hancock Building a je najvyššou budovou nielen v Chicagu ale 
aj v USA. Na 103. poschodí sa vám opäť naskytne úžasný výhľad na mesto a nachádza sa tu aj známy „skydeck“ – štyri 
vyhliadkové boxy s presklenými stenami a podlahou z 1,3 cm hrubého skla. Na tento zážitok „prechádzať sa ako v obla-
koch“ (či skôr prešľapovať na mieste, keďže priestoru je tam málo :D) si však budete musieť počkať niekedy aj hodinu, 
pričom na každý box a jeho dva kúty na fotenie, vedú dva dlhočizné rady a na fotenie máte maximálne dve až tri minúty, 
inak sa ľudia za vami začnú sťažovať.. a nedajbože, aby ste si dovolili prejsť kvôli fotke z jedného kúta do druhého! Tam 
predsa vedie iný rad, ktorý ste si nevystáli! To po vás už začnú niektorí pobúrene pokrikovať.. Asi si viete predstaviť, 
že takáto skúsenosť trošku uberie z celkového zážitku.. no napriek tomu toto miesto odporúčam, pretože niečo také 
len tak nezažijete (myslím ten pocit a pohľad viac ako štyristo metrov priamo pod vašimi nohami, nie to ostatné :D)..

MiMMMiMiMiM lllllllll eeenene iuiuiummmm papapaparkrkrkrk
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Chicago Tribune Tower

ThThhThhhe e eeeee BeBeBeBBeanananaana ,,, MiMiMiMiMMiM lllllllleneneneeniuiuiuum mmmmm PaPaPaaPPP rkrkrkkk

VýVýVýVýVýVýVýVýýVýVýVýýýýýýhľhľhľhľhľhľhľhľhľhhľhľhľhľľhľhh adadadadadadadadadadadadadadadd zzzzzzzzzzzz JJJJJJJJJJJJJJJohohohohohohohohohohohohohohnnnnnnnnnnnnn HaHaHHHHHH ncccocococcccck k kkkkkkkk BuBuBuBuBuBuBuBuBuuBuuBuuB ililiiiiiliiii diddidididididd ngngngngngngnggngggggn
sssmsmsss erererrrreromomomomomomomomommmommmm nnnnnnnnnnnaaaaaaaaaa NaNNaNaNaNaNaNaNaNaNaNaNaaavyvyvyvyvyvyvyvvvvyvyvv PPPPieieieiei r r rrrr (v(v(vvľaľavoooo))))

Lincololo n nnnnnnn PaPaPaPaPaPaPaaPaPaaPaarkrkrkrkrkrkrkrkrkrrkrrkrr

 Ako chutí Ch i cago
Pred odchodom som sa tešila, ako si tu budeme vychutnávať sladké raňajky a parádne burgre.. no po celom pobyte 
v Amerike sme museli s Tominom skonštatovať, že všetky  e klasické americké jedlá u nás doma dostať stokrát chut-
nejšie! Napríklad taký typický Chicago-style hotdog bol jedným z mojich top najhorších gastronomických zážitkov 
ever.. Ale na druhej strane, mali tam brutálnu deep dish pizzu (napr. Giordano’s pizza) – ktorá vyzerá ako taký vysoký 
okrúhly slaný koláč s ooobrovským množstvom syra a ďalšími ingredienciami, ktoré si povyberáte. A keďže ja syr 
môžem, toto mi padlo vždy neskutočne dobre.. Akurát aj ich najmenšia pizza dá dvom hladným dospelým ľuďom 
poriadne zabrať, a tak sme pár kúskov zobrali so sebou a darovali ich bezdomovcovi vo vedľajšej ulici. V potravinách 
Whole Foods neďaleko nášho hotela mali to najlepšie guacamole, toho sme sa nevedeli dojesť, a síce sme také hľadali 
a skúšali aj v San Franciscu a New Yorku, nikde také dobré ako v Chicagu nemali. Šišku sme si v Chicagu dali len raz 
(Stan’s donuts) – oldfashioned s čerešňovou glazúrou, ktorá bola taká sladká a výrazná, že aj ja, čo milujem sladké, som 
vedela naraz zjesť len polovicu.. ale bola tak dobrá, že som ju potom hľadala aj v iných mestách a ľutovala, že som si ich 
v Chicagu nedala viac.. ;)
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 Prechádzka od Mich igan Avenue po severn é pobreži e 
Mich iganského jazera a Lin col n Park

 Párkrát sme sa prešli aj starým centrom k severnému pobrežiu a prechádzali sa v Lincoln Parku.. Fo  ť sme sa tam 
však vybrali až v posledný podvečer, keď nás cestou chy  la búrka.. Viete si predstaviť moje „nadšenie“.. :D No takto 
s odstupom času to môžem zhodno  ť už aj pozi  vne - výhodou bolo, že tam bolo máličko ľudí a mala som so sebou 
klobúk, ktorý zakryl moje zmoknuté vlasy :D

Niektorý z víkendových horúcich dní sme sa vybrali na prechádzku po plážach.. Pozdĺž Michiganského jazera sa po 
dĺžke 30 km vinie trasa pre chodcov aj cyklistov s názvom Lakefront Trail. Na severnej čas   sme sa prešli od North 
Avenue Beach až po Fullerton Beach. Prechádzali sme sa po členky vo vode, cí  li sa takmer ako pri mori, prešli sme sa 
po každom móle, spravili si kopec fo  ek na mobil (foťák sme ten deň nechali na izbe) a užívali si ľahkosť by  a (a hlavne 
ľahkosť bez ťažkej foťákovej tašky :D).. V parčíku s výhľadom na mesto aj na jazero sme mali šťas  e aj na jednu krásnu 
svadbu ako z fi lmu.. 

Kým v meste medzi budovami bolo na nevydržanie, tu s vetrom vo vlasoch a oblohou ako z Photoshopu, sme sa cí  li 
ako v inom svete.. 

 Čo sme n estih l i, no nabudúce to dáme.. ;)

Keďže som nemala dlhý zoznam miest a ak  vít, bola som spokojná s tým, čo sme videli a zažili.. aj keď, samozrejme, 
Chicago  toho vie ponúknuť omnoho viac.. Trošku ma mrzí, že sme nes  hli Chicago Architecture River Cruise – plavbu 
po rieke s výkladom o histórii a zaujímavos  ach mesta a jeho architektúre, ktorú nám všetci odporúčali, a tak  ež prejsť 
si mesto na bledomodrých bicykloch, ktoré sa dali všade požičať.. no na druhej strane máme aspoň dôvod sa vrá  ť.. ;) 

LiLinccolllo nnn PaPaaPark
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San Fran cisco
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Prvýkrát sm e boli v San Franciscu len veľmi krátko, no aj tak sa 
mi s  hlo dostať pod kožu a túžila som sa tam vrá  ť.. Stalo sa tak 
o niekoľko rokov, no San Francisco sa zmenilo.. nielen v mojich 
očiach, ale aj tak celkovo (podľa toho, čo sme počuli a čítali).. Mesto 
ako také s jeho architektúrou však pre mňa čaro nestra  lo.. konečne 
sme sa prvýkrát previezli električkou po tých strmých uliciach (bol to 
ozaj zážitok!), ochutnali sanfranciskú čokoládu Ghirardelli a ich Warm 
Brownie Sundae (mňaaam) a ostala som tu závislá na zelených peper-
mintových M&Ms cukríkoch :D 

Najväčším zážitkom a splneným snom pre mňa však bolo fotenie na 
Marshall’s Beach s výhľadom na Golden Gate Bridge.. Poznáte  e 
miesta, ktoré k vám prehovoria už na fotkách.. keď ich vidíte, cí  te 
to obrovské nutkanie, že tam určite musíte ísť?!? Tak toto bolo jedno 
z nich.. a keď sme sa tam ocitli, ach, bolo to neopísateľné.. 

Ale pekne poporiadku.. Aby sme mali istotu, že tam nikto nebude, 
museli sme tam ísť skoro ráno.. od nášho hotela to bolo dosť ďaleko, 
spoje verejnej dopravy v tom čase neboli nič moc, tak sme si zavolali 
Uber.. Šofér bol zjavne cudzinec a v meste sa nevyznal oveľa viac ako 
my, lebo o Marshall’s Beach nikdy nepočul, netušil kde sa nachádza 
a vysadil nás niekde, kde by to (podľa nás) mohlo byť.. 

Bolo skoro ráno, (na leto) obrovská zima, Tomino bol 
nachladnutý ešte po tej búrke z Chicaga a netušili sme, ako 
sa dostať na TÚ pláž.. Nebolo tam skoro nikoho, kto by nám 
vedel poradiť, no nakoniec sme našli skrytú ces  čku a spravili 
si mini túru k Marshall’s Beach.. Viedli tam chodníčky, ktoré 
vyzerali, že smerujú presne na opačnú stranu, no nakoniec 
sme predsa šťastne dorazili na miesto.. 

Bola som šťastná prešťastná.. až som sa od šťas  a vznášala 
nad zemou, to je isté!!! :D 

chádza 
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TO MIESTO z obrázkov, ktoré bolo vždy tak ďaleko.. bolo teraz na dosah.. rovno predo mnou a ja som sa počas 
celého nášho fotenia nevedela z toľkej rados   spamätať :)! Bolo to neskutočné.. Drkotala som síce zubami od zimy, ale 
poslušne som dávala dole všetky vrstvy – najprv hrubú mikinu, potom džínsovú bundu, až som nakoniec ostala len 
v tenučkých šatách, no bolo mi to jedno! Behala som hore dole, aby som sa zahriala, točila som sa dookola a nevedela 
som z tváre zmazať úsmev.. proste to nešlo.. keď nebol na ústach, bol v očiach a duša sa mi usmieva ešte stále, keď sa 
pozerám na  eto fotky a spomínam na TEN pocit..

 Boli sme tam naozaj sami.. slnko len vychádzalo.. až po chvíli sa prišiel jeden pán prebehnúť a ešte sa milo spýtal, či nám 
nebude zavadzať v záberoch.. a potom vyzvedal, čo tu fo  me.. Povedala som mu niečo v zmysle, že len tak pre radosť 
a na môj blog Dream & live.. o snívaní a plnení snov.. a že toto je jeden z nich.. a keď uznanlivo pokýval hlavou, prenikla 
mnou neočakávaná hrdosť.. a to som ešte netušila, že sa tých pár fo  ek ocitne na stránkach tohto magazínu snov.. 

Bude to príliš presladené, keď na záver napíšem, že PRESNE TAKTO chu   splnený sen?? 

Nevede l a som z tváre zmaza ť úsmev. . proste to n ešl o. . k eď n ebol 
na ústa ch, bol v oč ia ch a duša sa mi usmi e va ešte stá l e, k eď sa 
pozerám na ti e to fotky a spomínam na TEN poc i t . .
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Big 
Sur
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Niektoré miesta sa vám zahryznú do srdca.. a nepus  a.. Už len to, že tam ste, dýchate, vnímate.. vám dáva neskutočnú dávku 
energie a odchod z takéhoto miesta vždy bolí.. nechávate tam to  ž kúsok svojho srdca..

Takto ma Big Sur dostal do kolien už pri našej prvej návšteve pred pár rokmi a nebolo tomu inak ani tentokrát..

Poznáte ten pocit, keď nájdete tak podmanivé miesto, že by ste si vedeli predstaviť sedieť tam hodiny a len sa dívať? Tak toto 
bolo ono.. Bolo to ako pasca.. lákadlo, ktoré chcelo získať naše srdcia za každú cenu.. :) Útočilo na všetky zmysly a nedalo sa 
tomu odolať.. nakoniec tam človek zostal ako prikovaný a nechcel odísť.. 

Vedela som, že sa na to miesto ešte musíme vrá  ť a stráviť tam oveľa viac času.. dosť na to, aby sme si všetky  e dych-
berúce výhľady vedeli vychutnať do sýtos  .. 

Bývali sme v Monterey a 3-4 dni sme podnikali výlety na toto pobrežie snov.. Vrá  li sme sa na naše najobľúbenejšie 
miestečko z minulej návštevy (ktoré sme takmer nenašli, taký bol prístup k nemu zarastený!), objavili ďalšie krásne 
miesta s dychberúcimi výhľadmi a nakoniec aj pláž, kde sa natáčala fi nálna scénka seriálu Big Li  le Lies.. :)

Big Sur sme si vybrali aj ako miesto spoločného fotenia s Tominom.. Bol to darček k nášmu 5. výročiu svadby a zároveň 
môj malý veľký splnený sen.. už dlho som túžila zažiť také to pravé americké fotenie na pláži.. Vysnívala som si to síce 
trošku inak.. mal to byť príjemný teplý podvečer pri krásnom západe slnka, no napriek tomu, že sme si trochu pomrzli, 
po pláži som behala v pančuškách a moje vlasy si v tom vlhku robili čo sa im zachcelo, bol to nepochybne jeden 
z highlightov našej dovolenky.. 

Byť na jednom zo svojich najobľúbenejších miest na svete a venovať sa len jeden druhému, pokým fotografi  Nicol 
a Aus  n (Barkis & co) zachytávali tento náš zážitok na fotkách, bolo proste úžasné.. Nikdy nezabudnem na  e pohľady 
na svojho manžela v tričku tej najkrajšej bledomodrej farby (ktoré sme kúpili v San Franciscu len pár dní predtým), na 
to, čo som videla v jeho očiach a čo napĺňalo aj celé moje vnútro.. Nekonečná láska.. a obrovské šťas  e a vďačnosť za 
to, že sa máme.. pocity, ktoré vieme naplno precí  ť len vtedy, keď všetko ostatné na chvíľu prestane existovať.. A preto, 
aj keď nevyšlo všetko podľa predstáv, sú  eto naše spoločné fotky našim malým pokladom.. 



142 – 143
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Ako chutí spl n en ý sen ..
v New Yorku
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New York nikdy nebol na popredných priečkach mojich cestovateľských snov.. Bol na someday list-e, to áno.. S tým, 
že niekedy ho uvidím, zažijem.. Možno v zime.. ako Kevin z fi lmu Sám doma - stratený v New Yorku.. ;) Ale New York 
v lete?!? Po tom snáď netúži nikto.. :D Napriek tomu sme sa tam ocitli na prelome júna a júla a ráno o šiestej (!) v tridsia-
 ch stupňoch (!) som sa na Brooklynskom moste točila ako malá a oči mi žiarili šťas  m.. 

Ten na jkra jší suven ír..
Už roky sa okolo seba pozerám fotografi ckým okom a najkrajším suvenírom z akejkoľvek dovolenky sú pre mňa Fotky 
pre radosť. Nefo  m všetko, vždy a všade.. aj keď by som, samozrejme, rada mala všetko pekne zvečnené, no chodiť 
s ťažkým foťákom ma nebaví.. Fo  ť samé krajinky  ež nie je nič pre mňa a z klasických dovolenkových fo  ek (úsmev na 
povel pred každou pamiatkou :D) som už vyrástla (  e stačia aj na mobil ;)).. Najradšej fo  m portréty práve v krásnom 
„exo  ckom“ prostredí za hranicami a keď akurát nemám klientov na fotenie, rola fotografa prischne môjmu drahému, 
ktorý sa ma snaží odfo  ť podľa mojich predstáv.. (čo nie je vždy úplne najjednoduchšie, ako sa dočítate neskôr.. ;))

Záži tok, na ktorý sa n ezabúda..
Posledné roky si plánujem a podľa možnos   a nálady aj ladím oblečenie s miestom, kam sa chystáme.. :) 

Kombinácia krásnych šiat à la moderná princezná a rozprávkového prostredia v čase, kedy sa dané miesto nehemží 
turistami, dáva priestor zážitkovému foteniu, na ktoré sa nezabúda.. a nielen pre  e fotky, ktoré z neho ostanú.. Ťažko 
vám to popíšem, ak ste to ešte nezažili.. no napriek tomu, že sa nerada fo  m a naozaj veľmi nerada vstávam, kvôli 
takémuto foteniu zážitku som ochotná spať napríklad aj len dve či tri hodiny a vstávať za tmy, aby som sa pri východe 
slnka mohla točiť a smiať ako blázon.. :D A vždy to stojí za to.. Aj keby mala z celého fotenia vyjsť len jedna jediná fotka 
(čo sa ešte nikdy nestalo :D), v srdci si vždy odnášam spomienky na  e magické chvíle.. keď neexistuje nič iné, len krása 
prítomného okamihu.. 
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Šaty snov.. n i e sú ša ty!
Na fotenie na našej dovolenke v Amerike som si vysnívala dlhé bledučkomodré šaty.. 
ideálne sukňu a top, ktoré by sa dali nosiť spolu, ale aj kombinovať jednotlivo.. Vymyslela 
som si to celé rela  vne na poslednú chvíľu, no našťas  e som objavila superšikovnú a super- 
ochotnú Veroniku, usmievavé slniečko, ktorá navrhuje roman  cké šaty „pre urban princezné 
a každodenné víly“ pod značkou  Vivien Mihalish..  Nemala som presnú predstavu, chcela som 
niečo nadčasové a snové.. a hlavne dlhočiznú kruhovú sukňu, ktorá bude super vyzerať na 
fotkách. Nakoniec sme sa dohodli na čistej jednoduchej línii a Veronika pre mňa vymyslela 
top s mojím obľúbeným lodičkovým výstrihom a dlhými zvonovými rukávmi, ktoré pôsobili 
takmer ako krídla.. Myslím, že cieľ splnený na 1000%, čo poviete ;)?

Bl edomodrá moderná prin c ezná..
Outfi t by nebol kompletný bez klobúčika s mašľou z rovnakej látky, ktorý som mala na sebe 
v druhej čas   photoshootu, a krásnych princeznovských náušníc od ďalšej šikovnej žienky 
– Dominiky Gulden. Všimnite si, ako kopírujú tvar sukne aj rukávov – a to pritom vôbec 
nebolo plánované :)! Dominika svoje náušnice nazýva tanečnice a ja som sa bavila na tom, 
že  eto si toho so mnou veru poriadne užili a sú akoby mojou malou náušnicovou zmenše-
ninou.. :)

Milujem ilustrácie na mieru a aj keď Veronika, ktorá šaty navrhla a ušila, nie je ilustrátorkou, 
maľuje k svojim modelom také pekné skice, že sme sa dohodli, že mi tú moju pripraví na 
pamiatku podľa našich fo  ek.. a tak mám na nej aj klobúčik a náušnice.. Paráda, však ;)? 
(Už ju mám aj pekne zarámovanú v pracovni.. :))

Ta jomstvo ” dokona l ých“ foti e k .. odha l en é!
Nech sa prihlásite na akúkoľvek sociálnu sieť, odvšadiaľ na vás začnú vyskakovať dokonalé fotky.. Instagram 
a Pinterest sú v tomto úplne „najhoršie“ :D!!! A tak som pod vplyvom rozprávkových účtov ako napríklad 
@hobopeeba, @jovanarikalo či @blaireadiebee začala aj ja snívať o dokonalej rozprávkovej fotke.. A to práve na tomto 
majestátnom moste, vo vílovských šatách mojej obľúbenej nebíčkovej farby.. krásne rozviatych okolo mňa..

Až doma, pri prezeraní nafotených fo  ek, som zis  la, že to nie je také jednoduché ako sa zdá.. a častokrát treba 
tým rozprávkovým fotkám trošku dopomôcť a pridať nejaké to kúzlo.. Napríklad pri vyhadzovaní sukne.. Na jednu stranu 
to celkom pekne išlo, no na wow efekt to chcelo obe strany sukne vo vzduchu.. Možno som málo trénovala, alebo som 
to robila zle, netuším, no prirodzeným spôsobom som nenašla žiadnu fotku, kde by bolo všetko  p top (a že ich bolo 
neúrekom :D!).. Tak som sa pus  la do čarovania s kamarátom Photoshopom..  ;) Takéto väčšie úpravy nezvyknem robiť, 
takže na to nie som expert, no táto fotka si to jednoznačne pýtala..



156 – 157

Pózy, k toré vám za chrán ia fotky..
Pred odchodom na dovolenku som plánovala, ako sa budem prekonávať a skúšať rôzne pózy a potom vám o tom 
napíšem, no nakoniec som zostala pri mojich osvedčených, obľúbených a rela  vne nenáročných „pózach“..

1. Bež, Ka tka, bež.. :)

Beh niekam do (ne)známa fotke pridá zakaždým akúsi snovú mys  ckosť.. Pozor, pre tento efekt treba fo  ť zásadne 
zozadu, ideálne v sukni či šatách so širšou sukňou a spraviť veľa veľa pokusov.. Ak ste teda perfekcionis   ako ja a chcete 
mať všetko dokonalé..

Pri googlení inšpirácií som sa dostala aj k  tulke Harper’s Bazaar z roku 2009 so S. J. Parker, kde ladne bežala (spredu, 
lebo ona môže! + išlo o  tulku magazínu.. ;)), perfektne upravené vlasy jej krásne viali a podčiarkovali drama  cký look 
rozviatych dizajnérskych šiat, ktoré odhaľovali presne to, čo bolo treba – jej š  hle nohy v topánkach na vysokých opät-
koch tak charakteris  ckých pre ikonickú Carrie zo Sexu v meste..

A môj „remake“ :)?

Katka zápasiaca s dlhočiznou sukňou, v sandáloch, ktoré síce nemajú opätky, no zato ani nedržia nohu na 100%, 
s úsmevom à la päťročné dieťa bežiace za cukríkmi.. :D s vlasmi (od pro  vetra) spľasnutými ešte viac ako zvyčajne.. Zo 
srandy som si potom jednu z fo  ek upravila v podobnom štýle, na pamiatku nezabudnuteľného momentu „teraz idem 
bežať ako Carrie“ :D
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2. Toč sa, ba l erína, toč!
Točenie patrí k mojim all-  me-favorite „pózam“.. Vôbec si to  ž neuvedomujete, 
že sa fo  te a navyše sa vám automa  cky vyplavujú hormóny šťas  a, takže sa 
začnete podvedome usmievať.. :) Ideálne opäť na širšie kruhové sukne či šaty 
alebo čokoľvek, čo sa bude s vami fotogenicky hýbať.. :) Pri fotení točiacich 
fo  ek nezabúdajte na pravidlo viacerých pokusov, pla   tu viac ako pri akej-
koľvek inej póze!!

3. Zasn en ý poh ľad.. zozadu..
Toto je suverénne najľahšia póza a možno práve preto je jej plný internet.. Na fotke typu „zasnene sa pozerám na 
toto úžasné miesto a ty by si chcel(a) byť v mojej koži  ež“ sa nedá takmer nič pokaziť.. Lebo váš „zasnený“ pohľad 
na fotke nevidno, takže sa môžete tváriť ako len chcete alebo si pokojne môžete aj zatvoriť oči, ak vám napríklad 
opro   svie   slnko ;)

Veľké plus je, ak máte pekné husté vlasy, nejaký účes, ktorý je aktuálne in alebo fotogenický vlasový doplnok 
(mašľu, kve  nový venček..). Ak nič z toho nemáte, zachráni vás ešte fotogenický klobúk či už s nápisom na 
mieru, alebo s chutnou mašľou, kvetmi alebo brmbolcami..
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Čo je potrebné k tomu, aby takéto fotky vznikli? Poďme trošku nahliadnuť do zákulisia fotení pre radosť..

Po prvé, samozrejme, potrebujete fotografa alebo niekoho, kto bude ochotný a schopný vás odfo  ť.. So selfi e tyčou 
či sta  vom v tomto veľa vody nenamú  te.. :) Ak sa rozhodnete pre profesionála, môžete si zarezervovať nejakého foto-
grafa v New Yorku alebo napísať mne, ja sa do New Yorku kedykoľvek rada vrá  m ;)!!! (a to myslím úplne vážne! Akciové 
letenky sú každú chvíľu a n apríklad taká jar alebo jeseň tam musí byť prekrásna)

Priznám sa, že zo začiatku sme z NYC neboli dvakrát nadšení, no stačilo pár dní na to, aby sme sa doň zaľúbili aj my.. 
Teda ja určite! A čo ma láka najviac, je práve fotenie, no nabudúce by som to chcela skúsiť z druhej strany a dopriať 
možno práve niekomu z vás krásne Fotky pre radosť na pamiatku.. 
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Po druhé, pripravte sa na to, že v meste, ktoré nikdy nespí, nebudete spať ani vy! Teda aspoň 
v prípade, že budete chcieť fotky na prázdnom Brooklynskom moste.. :) A to naozaj stojí za to!!! 
Nielen fotky, ale najmä ten pocit.. mať takéto čarovné miesto len pre seba.. Niečo neskutočné.. 
Ťažko slovami popísať, ako som sa cí  la, keď som v tých krásnych bledomodrých „šatách“ stála 
a pozerala na tú dych berúcu panorámu.. Jediné slová, ktoré mi napadajú, sú  dokonalé šťastie.. 
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Aby ste mali lepšiu predstavu, prišli sme zhruba o pol šiestej, čo bolo vtedy tesne po východe slnka.. (tú noc som spala 
asi dve hodiny) a pár krokov za nami si už vykračovala ďalšia dvojica na fotenie.. Neboli sme teda úplne sami.. po pár 
minútach pribúdali ďalší a ďalší ľudia a  ež prešlo zopár cyklistov.. Výhodou je, že cyklis   rýchlo odídu a  , čo sa fo  a, 
stoja väčšinou  v strede ako aj ja.. a tak sa navzájom zakrývame.. :) Samozrejme, nájdu sa aj takí, čo sa v nedeľu o šiestej 
ráno len tak prechádzajú alebo bežia a niektorým z nich bolo naše fotenie úplne ukradnuté, takže sme museli počkať, 
kým prejdú alebo sa fo  ť tak, aby ich nebolo vidno.. Vďaka tomu sme na moste strávili fotením a čakaním zhruba 
hodinu.. Slnko medzičasom vykuklo spoza budov a začalo byť na tak skoré ráno až príliš teplo.. (Keďže sme boli v NYC 
začiatkom leta, mali sme tú česť zažiť  e pravé newyorské dusné horúčavy.. a v tú nedeľu bol hlásený extrém, asi 37°C 
v  eni, pocitovo asi 47°C.. a  pujem, že už vtedy ráno mohlo byť okolo tridsiatky..) Neskôr sme už preto fo  li viac-
-menej len zozadu.. aby mi slnko nesvie  lo do tváre.. 

Po tretie, šaty..  Už niekoľko rokov si vždy starostlivo premyslím, čo si so sebou zbalím na dovolenku a samostatnou 
kategóriou sú šaty na fotenie.. :) A toto odporúčam aj vám.. Pri fotení naozaj pla  , že na oblečení záleží.. Vyberte si 
niečo, v čom sa cí  te príjemne a zároveň to z vás vyčaruje princeznú.. Garantujem, že vám to pridá ešte minimálne 
+ 100% zážitku.. a fotkám dodá úplne iný rozmer.. ;) Mne sa najviac osvedčili tylové sukne (takto sme fo  li napríklad 
v Paríži, na Santorini, Korfu či v Provensálsku) a kúsky šité na mieru.. Naposledy som pri týchto dvojdielnych bledomod-
rých šatách mala skúsenosť so šikovnou Veronikou, takže ak oslovíte ju, o krásne šaty na fotenie máte určite postarané.. Beh ind th e sc en es

Teraz sa nad tým už len smejem, no po návrate z New Yorku som si samozrejme ako prvé, ešte nevyspatá, sadla za 
počítač a pozerala fotky práve z tohto fotenia.. Ehm.. no, poviem vám na rovinu, keď ste perfekcionist(k)a, no nie ste 
model(ka) a váš dvorný fotograf (rozumej partner / kamoška / rodinný príslušník) nie je profesionálny fashion fotograf, 
nemôže to skončiť inak, ako instantnou depkou po prvom pozre   fo  ek.. :D Už aj z tohto dôvodu je lepšie si vybrať 
profesionála, ten túto – pre vás potenciálne trauma  zujúcu – úlohu triedenia fo  ek vykoná za vás.. :)

A potom treba mať ešte reálne očakávania, všakáno.. Nemôžete napríklad čakať, že sa vám fotka, o ktorej snívate už 
pár mesiacov, podarí na prvý šup.. alebo že sa vám podarí bez pomoci asistentov, ktorí pri veľkých foteniach bežne sú, 
či bez photoshopového postprocesu.. Nemôžete čakať, že budete vyzerať ako modelka či herečka na  tulke časopisu, 
o ktorej vizáž sa stará celý  m odborníkov, keď sa upravíte len narýchlo sami, po dvoch hodinách spánku.. :D

”Li fe doesn´t have to be perfe c t to be wonderful“
Milujem tento citát, lebo aj keď chcem mať vždy všetko perfektné (a pri fotkách to pla   dvojnásobne), práve toto ma 
drží pri zemi rozume.. :) Pretože nemusí byť vždy všetko úplne dokonalé, aby sme mali prekrásny zážitok a nádherné 
spomienky.. A toto fotenie bolo veru jedným z najkrajších zážitkov z Ameriky, na ktorý budem vždy veľmi rada spomínať..
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See you New York!



Kve tinové n ebo
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Pôvodne som mala v pláne spraviť jednu fotku so skicou mojich snových šiat od Veroniky s bledomodrou hortenziou.. 
Dlho som nevedela nájsť ten správny od  eň kvetu, no keď sa mi to podarilo a pus  la som sa do fotenia, nevedela som 
prestať.. :)

Spravila som pár hlavných outfi tových fl atlay fo  ek a potom som sa pohrala.. Kvietok po kvietku som si vyskladala 
svoju bledomodrú kve  novú vílu.. Spomenula som si na hlášku Carrie zo Sexu v meste: „I have died and gone to real 
estate heaven“.. len u mňa by to bolo.. I have died and gone to fl ower heaven.. :) Možno to bude znieť divne, lebo to bola 
predsa len jedna jediná kve  na, s ktorou som sa hrala na rozmere A3-ky, no pre mňa to bola dokonalosť sama a tá 
krása ma až dojímala.. Všetky  e kvietky v rôznych veľkos  ach od bielej cez od  ene bledomodrej až po jemne fi alkovú 
presne ladili s od  eňmi šiat na skici.. 

A všimnite si tú dokonalú „ky  čku“ a trs kvietkov v tvare srdca (vpravo hore) na ďalších fotkách.. ;)

Dream & live magazine │ Za hlasom srdca.. opäť k oblakom..
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OOOOOO tttooommm,,  pppprrrrrrreeeeeeeee ččččččččččččooo (((aannnnnnn iiiiiiii)) fffoooooooootttttttttttttttkkkyyy  (((((((((((pppppppppppprrrrrre 
rrrrrrrrrrrrrrrraaaaaadddossťťťťťťťť)))) nnnn eeeeeeeeemmmmmmmmmôôôžžžžžuuu bbbyyyyťťť zzzzaaddaarrmmmmo..
OOOOO pp ((( )) ff kkyy ((((((pppppprrrpp ff yy

Dream & live magazine │ Za hlasom srdca.. opäť k oblakom..
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Myšlienku na tento článok som nosila v hlave už veľmi dlho.. 

Milujem fotenie a krásne fotky a od roku 2011 „ofi ciálne“ fo  m pre radosť.. Značka Fotky pre radosť a doména 
fotkypreradost.sk sa mi zdala byť od začiatku ideálna.. Jednoduchý, výs  žný, zapamätateľný názov.. v ktorom je všetko.. 
Že fo  m zo srdca, pre radosť a aj to, že z výsledku sa ľudia vždy tešia.. Časom som však zis  la, že je aj trochu zradný..

Napriek tomu, že sa foteniu venujem už niekoľko rokov profesionálne, stále nie je jedinou robotou, ktorá ma živí.. 
Možno práve preto ho niektorí ľudia v mojom okolí berú tak trošku ako moje hobby.. ako taký pekný koníček, ktorému 
sa venujem popri „normálnej“ práci.. Možno je chyba vo mne, že som sa nikdy vedome nesnažila o to, aby sa mojou 
full  me robotou stal a možno som len podvedome nechcela, aby som ho ako robotu brala .. Možno je „chyba“ v tom, že 
som nikdy nebola nútená nad tým rozmýšľať a keď už sme pri vyratúvaní vinníkov.. možno v tom má prsty aj môj blog, 
ktorý je dostatočným žrútom času na to, aby ma v misii „fotenie ako full  me dreamjob“ rozptyľoval.. :) Aj keď si myslím, 
že Dream & live na tejto ceste zohráva významnú rolu.. ;)

Fotenie ma stále nesmierne baví a napĺňa, a tak sa občas (teda niekedy dosť často) pozabudnem a naozaj fo  m len tak pre 
radosť (čítaj zadarmo).. Pamätám si, ako mi ešte v začiatkoch Tomino prízvukoval, aby som sa naučila vypýtať si peniaze 
za svoj čas a svoju robotu, aj keď je to niečo, čo by som rada spravila aj zadarmo.. Cenník mám už dávno a za  e roky 
sa pomenil už veľakrát.. no aj tak si nie som celkom istá, či odráža reálnu hodnotu mojich fo  ek pre radosť.. (Asi by som 
si citát vľavo mala zavesiť nad stôl, aby som ho mala dennodenne na očiach a začala ho pomaly zavádzať aj do života.. )

A tu sa konečne dostávam k tomu, prečo som sa rozhodla napísať tento článok.. Aby som to, koľko taká fotka pre 
radosť stojí, vysvetlila.. a rozmenila na drobné.. nielen sebe, ale všetkým, ktorí možno nevedia alebo si neuvedomujú, 
čo všetko sa za tým skrýva..

Ako prvý štartovný foťák som mala Canon 550D s dvoma setovými objek  vmi.. Ten som zakrátko vymenila za Canon 
7D s pevnými „sklami“ – objek  vmi 50mm, 85mm, makrom a jedným zoomom.. 550-ku sme neskôr predali a kúpili 
5D-čku.. Dokúpili sme aj blesky, odrazky a sta  v.. aby som neskôr zis  la, že moja parketa je fotenie s prirodzeným 
svetlom.. :D Chvíľu sme fo  li svadby a fungovali s dvoma foťákmi.. 5D a 7D.. Potom sme od fotenia svadieb postupne 
upus  li a keď som fo  la, tak len sama, a tak sme predali aj 7D-čku.. Ostal mi teda Canon 5D Mark III, ktorý používam 
doteraz, s objek  vmi 35mm f/1.4, 50mm f/1.4, 85mm f/1.4 a makrom 90mm f/2.8..

Cena všetkého vyššie spomenutého vybavenia sa pohybuje v  síckach eur.. (presnú sumu ozaj ani nechcem vedieť!)



186 – 187

Fotografi u som neštudovala, som samouk, takže oháňať sa cenou štúdia nemôžem, takisto som neabsolvovala žiadne 
kurzy (len jeden mentoring, ktorý bol pre mňa viac-menej vyhodenými peniazmi..). Začínala som s úpravou fo  ek 
na notebooku a požičanom monitore, neskôr som musela investovať aj do výkonného počítača a nového monitora.. 
Samozrejme, nesmiem zabudnúť na väčšie či menšie „doplnky“ ako pamäťové karty, baterky, nabíjačky, fotobatoh 
a fotobrašny.. a tak  ež poplatky za Photoshop.. pretože fotka bez úpravy nie je fi nálna fotka.. (Nehovoriac o tom, že 
nájsť a vybudovať si ten svoj charakteris  cký štýl úpravy je  ež otázka niekoľkých rokov..)

Toľko základ, ktorý je, respek  ve bol, potrebný na to, aby som sa v tomto momente do akéhokoľvek fotenia pre radosť 
mohla pus  ť.. A teraz sa pozrime, čo všetko sa deje okolo samotného fotenia.. čo to „stojí“ od prvotného nápadu 
a komunikácie až po výsledné fotky.

Foteniu vždy predchádza určitá forma komunikácie – väčšinou sú to emaily alebo správy na sociálnych sieťach, niekedy 
aj osobné stretnu  e na prediskutovanie predstáv pred fotením.

Samotné fotenie trvá od jednej cez niekoľko hodín až po celodenné fotenia (ak nerátam svadby, tak napríklad naše 
fotenia v Paríži alebo Cinque Terre). K tomu si prirátajte ešte cestu na miesto fotenia a naspäť.

Potom nasleduje pre mňa najťažšia časť procesu, a to výber fo  ek.. Neviete si predstaviť, koľko času zaberie prejsť 
všetky fotky z fotenia! Raz, dvakrát, trikrát.. Pozväčšovať ich, pozrieť, ktoré sú správne zaostrené a vybrať z nich  e 
najlepšie.. Ja som celkom dosť nerozhodný človek a toto je pre mňa vždy ako za trest.. :) Preto vždy ocením, keď si klient 
chce vybrať fi nálne fotky sám.. :) Samozrejme, aj tak musím spraviť výber fo  ek, minimálne ešte raz ho osekať, pripraviť 
náhľady a následne komunikovať s klientom.

Keď sa ustáli fi nálny výber (či už mnou alebo klientom), prichádza časovo najnáročnejšia fáza – úprava fo  ek. Stále sa 
nájdu ľudia, ktorí nechápu, že úprava je dôležitou súčasťou balíčka, ktorý si objednajú.. a najradšej by dostali všetky fotky, 
pokojne aj neupravené, veď im to nevadí. Ale tak to nefunguje.. Finálna úprava je koniec koncov jedným z dôvodov, 
pre ktoré si človek fotografa vyberá.. nie sú to „surové“, ale práve vkusne upravené fotky v štýle typickom pre toho-
-ktorého fotografa..
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A presne táto úprava je to, čo fotku vyšperkuje do fi nálnej darčekovej podoby.

Odmalička som bola vedená k tomu, aby som všetko robila perfektne, najlepšie ako dokážem a nie je tomu inak ani pri 
fotkách.. Z každého momentu pri fotení a z každej vybranej fotky sa snažím vy  ahnuť čo najviac a urobiť to spôsobom, 
ktorý je jemný, prirodzene pôsobiaci a vedúci k výsledku, s ktorým som naozaj spokojná. Len takéto fotky odovzdávam 
klientom a takéto fotky odovzdávam aj kamarátom, aj keď ma prosia, aby som si nerobila staros  .. :) Inak to už ani 
neviem.. a nechcem..

Istú zásluhu na tom rozhodne majú aj časopisy na mieru z mojej ponuky a tak  ež magazín Dream & live. Keď ide niečo 
(rozumej fotka) do časopisu a následne do tlače, človek si dá záležať aby bolo všetko čo najdokonalejšie. Aspoň u mňa to 
bol vždy veľký záväzok.. aj keď som vlastne zis  la, že mi to ostalo a že sa rovnaký výsledok = „časopisovú kvalitu“ (pod)
vedome snažím dosiahnuť a doručiť pri všetkých fotkách z akéhokoľvek fotenia..

Pretože každé fotenie je pre mňa výnimočné a každá fotka z neho je určená na to, aby robila radosť..

Aby ste mali predstavu, čo obnáša úprava fo  ek pre radosť u mňa. Neprejdem všetky fotky jedným fi ltrom a mám 
vybavené. Každá jedna  fotka si podľa mňa zaslúži extra starostlivosť a u mňa ju aj dostane. Všetky fotky si upravím na 
podobnú svetlosť a teplotu. Väčšinou mám všetky fotky trošku nakrivo, takže ich musím vyrovnať :), prípadne spraviť 
výrez, ktorý vyzerá kompozične krajšie. Odstránim drobné nedokonalos   ple  , jemne vyhladím pokožku, upravím 
prípadné chybičky krásy, ktoré môžu vzniknúť hlavne pri momentkách (napríklad dvojitá brada alebo širšie rameno 
pritlačené k telu), jemne vybielim zuby, niekedy zvýrazním oči alebo vyrovnám tón ple   na opálených a neopálených 
miestach. Pozriem sa na celú fotku a keď je treba, odstránim ešte rušivé elementy v okolí. Keď ide o špeciálnu sériu 
fo  ek, tak sa ešte dlhšie pohrám s farbami (napríklad pri ružových jarných foteniach alebo fotkách z levanduľových 
polí)..

Väčšinou spravím každú fotku vo farebnej aj v čiernobielej verzii. Následne ich premenujem, pripravím verziu na tlač 
a na web a odosielam elektronicky alebo nahrám na usb kľúč. Pri väčších balíčkoch fotky aj vytlačím a darčekovo 
zabalím (viď fotoboxy na fotkách).

Na záver vystavím faktúru a dohodnem sa na odovzdaní fo  ek.. (A po odrátaní daní mi vyjde väčšinou cena, nad ktorou 
len zaplačem.. :D)

Tak. Dala som to zo seba von a verím, že  , ktorí netušili, koľko času a fi nancií sa za „obyčajnými“ fotkami skrýva, to 
budú teraz vedieť lepšie pochopiť.. Koniec koncov, čas sú peniaze a je to práca ako každá iná, ktorá musí pla  ť účty a to, 
že robí radosť na oboch stranách, je „len“ taký príjemný bonus..

A čo sa týka tých fotení zadarmo, asi nikdy sa ich nebudem vedieť vzdať úplne, pretože je to pre mňa prirodzený prejav 
dobrej vôle a darček, ktorý ľuďom dávam zo srdca.. 

”Na jvä čší darč e k, k torý môžeš n i e komu da ť je tvoj čas, pre tože keď n i e komu 
daruješ svoj čas, daruješ mu kúsok zo svojho života, k torý už n evrá tiš spä ť . .“”

No myslím, že pre mňa je najvyšší čas sa po dopísaní tohto článku zastaviť a zamyslieť nad tým, aké kroky ma povedú 
k tomu, aby sa fotenia (a aj moje vysnívané najobľúbenejšie fotenia v zahraničí) jedného dňa stali mojím plnohod-
notným dreamjob-om..

Držte mi palce! A ak chcete byť súčasťou tejto mojej cesty a ešte si aj dopriať fotky pre svoju radosť, viete, kde si ma 
môžete objednať.. ;)

www.fotkypreradost.sk 



Ak robíš to,
čo mi luješ,
je to c í ti ť,
tá radosť sa šíri
navôkol
a ko omamná vôňa
a č l ove k má poc i t, 
že vše tko je ta k,
a ko má byť . . .
Rob, čo mi luješ 
a rozvon iaš sve t . .
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š,

a šíri

vôňa
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Únava menom Instagram

1. septembra 2018

 Unavená z Instagramu som bola už niekoľkokrát.. Myslím, že to príde na každého, kto má na tejto sociálnej sie   iný ako 
súkromný účet.. Väčšinou som to však nedávala verejne najavo.. proste som sa s  ahla, nepostovala som tak často – do 
feedu ani na stories.. a snažila som sa nechytať do rúk mobil a nepozerať, čo má kto nové.. každú chvíľu..

Teraz, pod tlakom všetkých (ostatných) povinnos  , niekde medzi záplavou stále nových a nových fo  ek a súťaží na 
Instagrame a pozeraním ďalšieho nezmyselného videa na YouTube (áno, ja viem, zaváňa to totálnou prokras  náciou, ale 
aj ja som len človek :D), som to už nevydržala a mala som potrebu dostať to všetko zo seba von..

Na úvod by som chcela zdôrazniť, že naozaj nechcem nikoho uraziť, znevážiť niečiu robotu alebo spôsob prezentácie 
či nebodaj kri  zovať.. viem, koľko času trvá všetka tá „práca“ na sociálnych médiách (práca v úvodzovkách preto, lebo 
niektorí to stále nechápu alebo si to nechcú pripus  ť, ale JE to práca), pričom každý z nás má svoj štýl a svoju cestu..

Viackrát som spomínala, že aj keď blogujem už niekoľko rokov, necí  m sa byť (takou ozajstnou) blogerkou.. Ch  ac či 
nech  ac som sa pri svojej tvorbe v tomto blogerskom svete ocitla a začala vidieť viac dovnútra.. Mám z tohto sveta 
viacero kamarátok a spriaznených duší a som za to nesmierne vďačná, lebo naše „problém(ik)y“ proste bežní ľudia 
nepochopia.. :D

Po istom čase som si začala všímať niektoré opakujúce sa veci, ktoré mi jednoducho nedávajú zmysel, keď sa nad nimi 
zamyslím a navyše sa z nich cí  m unavená..

Tak poďme na to – tu je niekoľko paradoxov, ktoré som pri svojej plavbe v blogerských vodách spozorovala..
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Na úvod by som chcela zdôrazniť, že naozaj nechcem nikoho uraziť, z
či nebodaj kri  zovať.. viem, koľko času trvá všetka tá „práca“ na sociálnyc
niektorí to stále nechápu alebo si to nechcú pripus  ť, ale JE to práca), pričom

Viackrát som spomínala, že aj keď blogujem už niekoľko rokov, necí  m sa byť (ta
nech  ac som sa pri svojej tvorbe v tomto blogerskom svete ocitla a začala vidieť via
viacero kamarátok a spriaznených duší a som za to nesmierne vďačná, lebo naše „pro
nepochopia.. :D

Po istom čase som si začala všímať niektoré opakujúce sa veci, ktoré mi jednoducho nedávajú zm
zamyslím a navyše sa z nich cí  m unavená..

Dream & live magazine │ Za hlasom srdca.. opäť k oblakom..
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Počet followerov
Riešime ho všetci (rozumej blogeri), aj keď sa tvárime, že (už alebo ešte) nie.. Je to taká naša úchylka.. Každý by predsa 
chcel mať nejaké to pekné číslo, ktorým by bola odmenená jeho doterajšia snaha.. no nie? Kedysi bola „méta“ 1000, 
teraz u niekoho 10 000, u iného 100 000.. Je to však ozaj o tých číslach?

Možno vás zas  hli články a diskusie o kupovaných followeroch, možno nie.. ale vedzte, že aj takéto veci sa dejú v 
honbe za.. čím vlastne?!? Aha áno, za platenými spoluprácami, pretože veľa fi riem (česť výnimkám) sa stále pozerá na 
 eto čísla a spolupráca s niekým, kto nemá dostatočne veľký dosah, pre nich logicky nemá zmysel.. (čomu, samozrejme, 

rozumiem.. ale..)

Párkrát som sa už na túto tému bavila s kolegynkami blogerkami.. Viaceré z nás (mňa nevynímajúc) to trápi, pretože 
častokrát máme pocit, že sa snažíme, snažíme, no nemá to dostatočný dosah či odozvu.. Čísla nám stúpajú pomaličky.. 
a mnohokrát aj klesajú.. (a to veru vôbec nepoteší! Hlavne, keď všetci vieme, že je to najmä vďaka kupovaniu followerov 
či tak  ke mass follow, ktorá v skratke funguje tak, že vás niekto začne sledovať v nádeji, že ho začnete sledovať  ež 
a po čase vás už sledovať prestane..)

Pritom si neuvedomujeme, že takto je ten rast prirodzený.. že trh je takýmito nekalými prak  kami zdeformovaný a my 
sme vďaka tomu pod tlakom, že chceme stále viac a viac a všetko, čo máme, sa nám zdá byť málo.. Ešte mám v živej 
pamä  , ako som sa snažila vysvetliť to kamarátkam a ako som to tak počula vychádzať z vlastných úst, musela som sa 
nad tým zastaviť a zamyslieť aj ja sama.. Vďaka tomu, čo sa deje okolo nás, vďaka porovnávaniu sa s ostatnými, sme 
ostali zaslepení, prestali byť vďační za to, čo sme dosiahli a prestali sme sa tešiť z malých krôčikov a úspechov.. A pritom 
to je to najdôležitejšie! Oveľa dôležitejšie ako to, či máte 2 300, 7 598 alebo 34 000 followerov..

Originalita vs. dosah
Na sociálne siete (pre zjednodušenie sa bavme o tom Instagrame) každú sekundu pribudnú  síce a  síce fo  ek.. Keď 
som sa nad tým minule zamyslela, prišlo mi z toho až zle.. a smutno.. Ako sa všetci ženieme za tým, aby sme do tohto 
bezodného koša pridali čo najviac.. (aj vám sa podsúva dodať často odpadu? ale sľúbila som, že nebudem nikoho kri  -
zovať či odsudzovať..) Chceme predsa zas  hnúť našich followerov, no zároveň si tak kopeme doslova krea  vne hroby.. 
Skúste si to na chvíľu predstaviť.. Nie je to vlastne úplne bláznivé a nezmyselné? Produkovať toľko obsahu často len 
preto, aby to bolo a aby niečo z toho niekoho zas  hlo, aj keď je toho obsahu na internetoch už toľko, že ľudia ani 
nemajú čas si to všetko pozrieť, nieto ešte poriadne prečítať a často tú našu niekoľkohodinovú snahu jednoducho 
prejdú rýchlym po  ahnu  m prsta na mobile zdola nahor, ktorý nás nenávratne pošle do zabudnu  a.. ? Toľko k tomu 
slávnemu dosahu..

No vráťme sa k tým krea  vnym hrobom.. Všimli ste si, že niektoré typy fo  ek, uhly pohľadu či pózy sa všade opakujú 
ako cez kopirák? Ach, akoby ste si to mohli nevšimnúť.. Nech zdvihne ruku ten, kto si nikdy neodfo  l chutne vyze-
rajúce jedlo s hashtagom #dnesjem, neodfo  l „ledabolo“ rozložené #essen  als či nespravil na dovolenke fotku typu 
#followmeto.. :) Ja viem, že sú typy fo  ek, na ktoré sa dá pozerať donekonečna, no občas mám pocit, že niektorí  eto 
osvedčené zábery „zneužívajú“ práve na väčší dosah, no pritom nevedomky mávajú na rozlúčku svojej originalite..
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Príklad z praxe:

Nebudem sa tváriť, že som nikdy nepátrala po inšpiráciách a nefo  la niečo podobné, ako iní miliónkrát predo mnou.. Často sa 
mi stane, že sa mi nejaká fotka zapáči natoľko, že by som chcela mať podobnú.. Snažím sa vniesť do toho aspoň niečo zo seba 
a veľakrát sa mi stane, že začnem pri niečom a skončím niekde úplne inde.. :) 

Ale  eto fotky, ktoré tu vidíte, vznikli špeciálne k tomuto článku.. Hlavne teda  e pri kve  novej stene a s ružovým trdel-
níkom.. :) Takéto fotky sú pre mňa inokedy tabu.. Strašne sa to  ž hanbím fo  ť ich.. :D

Väčšinou sa len tak ukradomky odfo  m, keď si myslím, že sa nikto nepozerá a jedlo si fo  m len na mobil, lebo mi to príde 
rýchlejšie a  ež nenápadnejšie.. Tentokrát som však (kvôli vám!) spravila výnimku.. 

Pôvodne som si myslela, že všetky „ilustračné“ fotky k článku nafo  me v nedávno otvorenej ružovej #instagramfriendly kaviarni 
v Prahe , no.. nedalo sa..

Prišli sme na miesto päť minút pred otvorením.. a jeden z dvoch stolov, ktoré sú pri kve  novej stene, už bol obsadený. Rýchlo 
sme si sadli k tomu druhému.. a postupne začali prichádzať ďalšie záujemkyne o dokonalú fotku na Instagram.. Všetky pekne 
nahodené tak, aby ladili s ružovou stenou.. Môj „dvorný fotograf“ už začínal byť nesvoj, objednal si tú nechutnú kávu, na ktorú 
ľudia nadávali v recenziách.. a na jedenie si pre istotu neobjednal nič, aj keď sme prišli na raňajky.. (ružové koláčiky mu neboli 
po vôli, vraj ich podľa recenzií aj tak nemajú čerstvé a mangovú misku, ktorú som mu núkala, že tá by sa mu mohla páčiť, 
 ež rázne odmietal). Ja som si objednala jeden z dream drinkov, netušiac o čo ide, že veď skúsim „jahodový sen“, to znie fajn.. 

Ehm.. no, „jahodová nočná mora“ by bol výs  žnejší názov.. :/ Potom som dlho čakala na svoju raňajkovú smoothie misku, ktorá 
nebola až taká fotogenická ako v mojich predstavách a na fotkách na Instagrame, ale dala sa aspoň zjesť..

No čakalo ma ešte fotenie.. Ako dosiahnuť zasnenú fotku, keď scéna pripomína skôr moju osobnú nočnú moru? V tom momente 
by som sa najradšej prepadla od hanby pod zem, lebo tak strašne neznášam fotenie na verejnos   a v uzavretom priestore 
plnom instagrameriek, ktoré na vás zazerajú, pretože im sedíte na tom najlepšom mieste, je to ešte stokrát horšie!! Spravili 
sme pár fo  ek, no už dopredu som cí  la, že to zďaleka nebude to, čo som si predstavovala a chuť do fotenia detailov ma už 
úplne prešla, hlavne pri pohľade na podivný mliečno-vodový drink, ktorý sme nechali nedopitý.. Keď sme odišli, dievčina od 
vedľajšieho stola v kvetovaných ša  čkách hneď trielila k nášmu stolu a ja som sa mimo tohto instagramového šialenstva mohla 
konečne zhlboka nadýchnuť..

Tak toľko zo zákulisia tvorby jednej z obľúbených fo  ek na Instagrame.. Aspoň viem, že toto určite nie je moja cesta! :D
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Posty na sociálnych sieťach vs. ” oldschool“ články na blogu
Ďalšia vec, nad ktorou som sa nedávno zamýšľala bolo to, ako sa to pri blogoch zvrhlo od samotného písania článkov 
k nonstop postovaniu fo  ek na Instagram.. Podľa aktuálnych teórií (ale možno je to už inak, neviem) to  ž pla  , že pre 
vašu existenciu na tejto sociálnej sie   je najlepšie, ak pridáte každý deň jednu fotku. Ideálne viacero stories a každá 
ak  vita v podobe srdiečok a komentárov sa  ež cení.. ;)
Nemôžete predsa svojich kamarátov/obdivovateľov/hejterov a tak celkovo všetkých vašich followerov nechať 
na vás zabudnúť, však? A tu sa opäť dostávam do začarovaného kruhu, keď si predstavím, že toto robia všetci..
Navyše, veľa „blogerov“ už vlastne ani nie je blogermi, ale instagramermi či infl uencermi a článok napíšu len keď sa im 
veľmi zachce, respek  ve im niekto dobre zapla  , prípadne nemajú blog vôbec.. veď účet s 20–30k followermi a viac (čo 
na tom, či sú zaplatení alebo reálni) už dnes stačí na novodobý úspech.. no nie?
Niekedy sa sama seba pýtam, či ešte ľudia s  hajú a majú chuť čítať aj články na blogoch, alebo im to neustále prehŕ-
ňanie sa fotkami na Instagrame a pozeranie videí na YouTube zožerie toľko času, že už vlastne ani nemajú kedy.. Vždy 
sa veľmi poteším (a prekvapím), keď mi niekto napíše a reaguje na článok. Veľmi si to cením, lebo niekedy mi to ozaj 
pripadá len ako naháňačka za čo najväčším počtom fo  ek a čísiel..
Len tak pre zaujímavosť som si spočítala, koľko som za prázdniny, teda za júl a august, postovala fo  ek na Instagrame 
a koľko článkov som zverejnila na blogu.. :)
Instagram: 39 fo  ek (keďže dávam väčšinou po 3 fotky naraz, respek  ve v priebehu dňa, čo je asi úplne pro   všetkým 
dobrým radám :D, tak to vychádza, že som prispievala za 2 mesiace asi 13x) okrem toho, x-milión stories :)
Blog: 4 články (nehovoriac o tom, že všetky fotky použité v nich boli nafotené vopred, mimo týchto dvoch mesiacov)
Výsledok: Na zamyslenie.. možno keby som sa toľko nezaoberala Instagramom, mala by som viac voľnos   a času na 
tvorenie článkov.. lebo tém mám pripravených kopec, len ten čas zostal niekde stratený..

Barter vs. platená spolupráca a iné hejty
Pre niekoho jeden z hlavných dôvodov „blogo-kariéry“, pre iných príjemné spestrenie krea  vnej práce a fi nančné 
vylepšenie či aspoň symbolická kompenzácia všetkého investovaného času..
U mňa blogovanie začalo v časoch, keď sa ešte v našich končinách ani nechyrovalo o tom, že by sa blogom dalo 
zarábať.. Jediným mojím zištným dôvodom bolo odprezentovať svoju tvorbu Fo  ek pre radosť. Terajšia mládež sa už na 
blogy alebo instagramy pozerá inak.. Málokoho z nich kvári nutkanie dať najavo svoje názory či svoju tvorbu bez ohľadu 
na nejaké možnos   prilepšenia.. či už v podobe produktov zadarmo alebo rovno platenej spolupráce.
Celkovo je táto forma „odmeňovania“ u nás ešte pomerne nová, v porovnaní so zahraničím, a ako to už býva, pri 
všetkom takom sa vždy strhnú diskusie, kde si každý chce povedať svoj názor.. Nebolo to dávno, čo sa hovorilo a písalo 
o tom, že nie je OK, keď si bloger nevypýta odmenu za svoju promo-prácu a je ochotný „pracovať“ len za barter.. teraz 
sa už bojuje o to, či je alebo nie je správne spolupráce označovať.. Pred pár dňami na mňa vyskočil článok na túto 
tému od Mirky @fashionspy.sk a veľmi sa mi tam páčil tento postreh: „Blog sám o sebe je jedna veľká reklama, či sa to 
niekomu páči, alebo nie. Reklamou je to  ž podprahovo všetko, čo na blogu vidíte, cí  te a vnímate.“
Stále sa nájdu profi ly, kde sa to hemží fotkami na štýl selfi e s falošným  úsmevom a produktom, no priznám sa, že takéto 
účty ani nesledujem a už vonkoncom ma nezaujíma, či tam tá do očí bijúca reklama označená je alebo nie.. Priznám 
sa, že ja s (platenými) spoluprácami až toľko skúsenos   nemám, no takisto ako pri každej inej spolupráci, zdieľam len 
veci, ktoré sa mi páčia, som s nimi stotožnená a zároveň sa mi hodia este  cky do feedu.. (lebo nie všetko, čo sa mi páči 
a používam, tam nutne patrí :D) Aj medzi poslednými príspevkami na mojom Instagrame nájdete niekoľko spoluprác, 
no fotky k nim som si premyslela, fotenie užila a všetko ladila tak, aby bol výsledok pre všetkých príjemný.. Tak sa mi 
to, hádam, podarilo a nikto nebude urazený za to, že sa tam nejaký produkt objavil, alebo že to nebolo dostatočne 
označené.. (lebo to ozaj mám začať spätne označovať všetky formy spolupráce?)
V ďalšom článku, ktorý sa ku mne dostal, Michal @affi  lakcz zdieľa svoje pochybnos   o označovaní reklám infl uen-
cerov.. „Je tohle řešení problému? Řešení, které máme hlásat jako morální? Není lepší.. já nevím.. to prostě nedělat? Nedělat 
neupřímná doporučení jen kvůli penězům?“ …. „Není tady něco špatně? Proč to má být buď a nebo? Proč dáváme lidem najevo, 
že zaplacené = neupřímné? Proč prostě nemůže být normální a běžné doporučovat výrobky, které milujeme i v případě placené 
spolupráce?“
Keď si prečítate celý jeho článok, verím, že sa nad tým trošku zamyslíte.. Ja sa tak opäť dostávam k ďalšiemu bloger-
skému paradoxu.. ako sa niektorí ženú za tými číslami, dosahmi a vytúženými platenými spoluprácami, aby potom 
o niekoľko mesiacov či rokov neskôr boli obviňovaní z toho, že klamú či zavádzajú svojich fanúšikov, lebo za to dostali 
zaplatené (za zlú, aj keď pravdivú recenziu asi pla  ť nikto nebude, všakže..) alebo boli hejtovaní za to, že akúkoľvek 
spoluprácu zobrali, lebo to úplne nezapadá do ich oblas   alebo.. no veď vždy sa niečo nájde..
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Keď si to všetko zrátate, človeka aby aj prešla chuť blogovať.. :) No napriek tomu tu dnes 
celý deň sedím, chystám si fotky a píšem tento dlhočizný článok.. Občas to  ž potre-
bujem dostať zo seba svoje pocity.. Baví ma skladať fotky do feedu na Instagrame a hrať 
sa s farbami, témami, detailmi.. Milujem fotenie a krásne fotky a tvorím ich hlavne pre 
svoju radosť a spokojnosť a to, že ich zdieľam s vami a urobia radosť aj vám, alebo vás 
možno k niečomu inšpirujú, je už len taký bonus tejto modernej doby a sociálnych médií.. 
Od začiatku som chcela, aby bol môj blog takým šťastným miestečkom.. nielen pre mňa, 
ale pre každého, kto tam zavíta.. Aby z neho sršala pozi  vna energia, pekno a dobro.. 
a aby vás prinú  l snívať.. Chcem sa na svet pozerať cez ružové okuliare, no niekedy ich 
musím zložiť a povedať, ako veci naozaj sú..

Stále však verím, že to, aký bude svet okolo nás, 
ovplyvňujeme my sami.. My si vyberáme to, na čo sa 
sústredíme, tak si vyberme to dobré, čisté, pozitívne.. 
My si vyberáme ľudí, ktorých sledujeme (online) 
a s ktorými sa stretávame (offline), tak si vyberme tých 
poctivých, úprimných, takých, ktorí sa na nič nehrajú, 
neznervózňujú nás a cítime sa pri nich dobre.. A tvorme 
srdcom, zdieľajme s ostatnými naše (väčšie či menšie) 
radosti a občas aj starosti (veď taký je život).. a buďme 
sami sebou.. aj keď niekedy pôjdeme proti prúdu..

S tále však verím, že to, aký bude svet okolo nás, 
ovplyvňujeme my sami.. My si vyberáme to, na čo sa 

ž ý

sústredíme, tak si vyberme to dobré, čisté, pozitívne.. 
y y y yy y y y

My si vyberáme ľudí, ktorých sledujeme (online) 
y zy z

a s ktorými sa stretávame (offline), tak si vyberme tých 
y y ý jy ý j

ppooccttiivvýýchh, úprriimmnnýýcchh, ttaakkýých, ktorí sa na nič nehrajú, 
ýý y ýýý y ý

neznneervvóózzňuujjú náás a cítimmee  saa prrii nich dobre.. A tvorme 
ý ý ýýý ý ýý

srdccoom, zdieľajme ss oossttaattnnýýmmi naše (väčšie či menšie) 
z z j

rraaddoossttii aa občas aj ssttaarroossttii ((vveďď ttaakký je život).. a buďme 
z j ýýý

sami sebouu.. aajj kkeeďď nnieekkeedyy ppôôjjddeemmee pprroti prúdu..
ýý ž
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Kúsok dokona l ého sve ta, k torý stojí 
za to zaži ť aspoň raz za život . .
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Kedysi dávno, keď som ešte v cestovnej kancelárii predávala zájazdy a sama som (takmer) nikam necestovala, mala 
som na someday liste dovolenku v 5* hoteli.. Someday list bol môj prvý zoznam snov.. písala som  si tam čokoľvek, čo 
by som niekedy (=someday) chcela podniknúť a zažiť, aj keď som v tom čase vôbec netušila, či a ako sa mi to podarí.. 
Mimochodom, bol tam aj vlastný časopis.. ;)

Dovolenka v 5* hoteli bol len taký rozmar.. nebolo to nič, bez čoho by som neprežila, nič čo by sa nejako zásadne 
líšilo napríklad od 4* hotela.. chcela som to proste len vyskúšať.. či je to naozaj také super ako sme hovorievali našim 
klientom a či to naozaj stojí za to..

Prvýkrát sme si pobyt v 5* hoteli v Tatrách dali s Tominom ako vianočný darček v roku 2015.. Bol to pre nás neskutočný 
zážitok, ktorý sme si  radi o pár mesiacov neskôr, na naše výročie, zopakovali znova.. :)

Minulý rok sme prvýkrát vyskúšali 5* hotel v zahraničí, konkrétne Limak Cyprus Deluxe Hotel. Išlo o novopostavený 
hotel v lokalite Bafra, na severovýchodnom pobreží Cypru. Pamätám si na svoje zmiešané pocity pred dovolenkou.. 
napriek pochvalným recenziám som sa trochu desila toho, že budeme týždeň „zatvorení“ v obrovskom hotelovom 
komplexe, ktorý bude (až na pár hotelov v okolí) úplne odtrhnutý od okolitého sveta.. Čo tam preboha budeme celý 
čas robiť? Nebude tam kopec ľudí, keď je to taký veľký hotel? Budeme tam mať svoje súkromie? Nebudú nás animátori 
otravovať, aby sme sa zapojili do programu, ktorý nás nezaujíma? To boli moje najväčšie obavy.. z ktorých sa ani jedna 
nepotvrdila.. a teraz vám vysvetlím prečo..

Po dovolenke v Amerike, na štyroch rôznych lokalitách, neustálom presúvaní a nespočetných možnos  ach na fotenie, 
som Tominovi dlhovala jednu „obyčajnú“ dovolenku, kde nebudeme robiť (takmer) nič.. Pretože to je jeho dovolenka 
snov.. :) A ja som si to vôbec nevedela predstaviť.. Nakoniec som však zis  la, že aj takéto dovolenky raz za čas treba 
a naozaj sme si to obaja užili..

Boli sme na konci sezóny, preto už ľudí (ani toho animačného programu) nebolo až tak veľa.. Hotel bol nový, čistý, 
v modernom štýle, s obrovským areálom, do ktorého by sa zmes  lo ešte oveľa viac ľudí bez toho, aby sme sa tam cí  li 
s  esnene (a.k.a hlava na hlave :D) 

V mojich obľúbených bielych šatách (z bibloo.sk) som sa tam za pár dní cí  la ako doma :)! Priestranná izba s privítaním 
ako pre novomanželov, samostatný šatník (!), široký balkón s výhľadom na celý areál a more..
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To more bolo naozaj bezkonkurenčné! Čisté, po celej sezóne príjemne teplé.. s jemným pieskom a s pozvoľným 
vstupom.. Pred hotelom sa na obe strany  ahla širokánska pláž ako stvorená na dlhé prechádzky s členkami vo vode.. 
a pred hotelom bolo aj 170 metrov dlhé mólo, ktoré bolo super aj na roman  ku s výhľadom na mesiac..

Zis  la som, že raz za čas je naozaj veľmi príjemné (ne)robiť nič.. Byť offl  ine, nič neriešiť.. akurát tak dilemu, čo si dať na 
obed, do akej reštaurácie sa vybrať na večeru (keďže v hoteli je viacero à la carte reštaurácii – vyskúšali sme taliansku 
a ázijskú) či koľko bakláv si dať ako dezert.. :) Vstávať kedy sa vám zachce (okrem vstávania na ranné fotenie pri východe 
slnka) a program dňa si vyskladať z prechádzok po pláži, plávania, čítania, pozerania Ne  lixu, vychutnávania prítomnos   
jeden druhého a samozrejme toho vyššie spomenutého papania.. :)

Neviem, ako ste na tom vy, ale ja mám vždy potrebu vidieť a pochodiť toho na dovolenke čo najviac a vrá  ť sa s čo 
najväčším počtom fo  ek na pamiatku, s ktorými budem spokojná.. V konečnom dôsledku sa tak stáva, že si nedovolím 
úplne oddýchnuť a po návrate ma navyše s novými fotkami čaká ešte viac práce.. Niežeby som sa sťažovala, mne to 
tak celkom vyhovuje, no s pribúdajúcim vekom si uvedomujem, že také  e pravé bezstarostné dovolenky majú naozaj 
svoje opodstatnenie a som stále viac naklonená ich zaradiť do zoznamu tých ostatných..  (teraz Tomino niekde určite 
podskočil od rados   :)) 

Minulý rok som to potrebovala ako soľ.. Z našej prvej dovolenky síce vznikla asi štvr  na tohto čísla :) a bola skutočne 
nabitá zážitkami, no táto „obyčajná“, z katalógu cestovnej kancelárie Satur, ma pohladila po duši.. a pomohla mi vrá  ť sa 
k čaru a vychutnávaniu prítomného okamihu.. 

Bol to pre mňa kúsok dokonalého sveta, ktorý stojí za to zažiť aspoň raz za život.. a možno aj raz za čas zopakovať.. ;) 
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O tomto som snívala už dlho.. ako sa opäť vrá  me k moru.. budeme sa do sýtos   prechádzať po členky vo vode.. 
počúvať tú najkrajšiu hudbu a sledovať to najkrajšie prírodné divadlo.. a ako sa na chvíľu stanem 

” 
princess of the sea“.. 

Minulý rok sme s Tominom oslavovali 5. výročie svadby a ešte stále si  živo pamätám, ako som toho času bráz-
dila svadobné blogy plné prekrásnych inšpira  vnych fotení a najčastejšie zastavovala práve pri tých morských.. Šaty 
s nádychom modrej, jemne rozfúkané vlasy, ručne písané „odkazy vo  aši“, stužky farby mora, veľké „strapaté“ ky  ce.. 
niekedy dokonca celý stôl prestretý na pláži.. prsteň v zamatovej škatuľke.. a korunka z krištáľov.. Tá mi utkvela v pamä   
asi najviac..

Svadobné blogy už nenavštevujem skoro vôbec (kým na mňa niečo pekné nevyskočí na Instagrame alebo Pinte-
reste.. ;)), zo svadobného sveta som už celkom vystúpila (keďže som prestala fo  ť svadby), no niekde vo vnútri stále 
ostala potreba tvoriť krásne veci podobné tým svadobným.. len ich tak trošku pretvoriť na svoj obraz a pretaviť ich do 
bežného života.. A tak, keď som pred pár mesiacmi objavila prekrásnu korunku z krištáľov od Peťky, semienko túžby 
zasiate pred niekoľkými rokmi sa začalo pomaly prebúdzať k životu..

Pôvodne som si myslela, že sen o krásnom fotení na pláži si splním v Amerike, kde sme absolvovali naše fotenie 
k 5. výročiu svadby, no nemali sme šťas  e na pekné počasie, bola zima, hmlisto, sychravo, na pláži som pobeho-
vala v pančuškách a  e fotky  ež nevyšli úplne podľa predstáv.. Ale keďže som mala krásnu modrú sukňu na mieru 
od  Veroniky, ktorá bola na fotenie pri mori ako stvorená.. stále som dúfala, že sa nám podarí koncom sezóny opäť 
zavítať k moru.. a spraviť  e moje vysnívané fotky..

Myslela som, že to bude Sardínia, na ktorú sme sa chystali už dlhšie, no nakoniec vyhral Cyprus.. Cesta k moru bola 
na obzore a tak som rýchlo oslovila Peťku ohľadom korunky a Majku ohľadom básne na mieru..  Všetko do seba začalo 
zapadať a vytvárať krásnu mozaiku (splnených) snov..  

Prin cess of th e sea

Dream & live magazine │ Za hlasom srdca.. opäť k oblakom..
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Hlavu hore, princezná..
Každá z nás si zaslúži byť princeznou (nielen v deň svadby!) a každá princezná si zaslúži korunku.. ;) Ja som tú svoju 
našla až teraz a je ňou prekrásna korunka na mieru z horských krištáľov od Peťky, ktorá sa venuje výrobe šperkov 
z polodrahokamov pod značkou Mahasi by Petra a vytvára z nich malé umelecké diela a ženské talizmany v jednom.. 
Ako mi prezradila, horský krištáľ je najúčinnejší liečivý kryštál a najsilnejší zosilňovač energie, ktorý čis   dušu a pohlcuje 
nega  vnu energiu..

Kombinácia čírych a jemne ružových krištáľov zdobených priehľadnými korálikmi vytvára nádherný harmonický celok.. 
Fascinuje ma, ako z kúskov, ktoré sa môžu zdať na prvý pohľad nedokonalé (keďže každý kus je originál a nemá presný 
dokonalý tvar), vie vzniknúť niečo tak prekrásne a dokonalé.. Dáva mi to nádej, že takíto nedokonalo-dokonale krásni 
môžeme byť aj my, ľudia.. Keď sa všetky naše doterajšie skúsenos  , boles  , lepšie aj horšie vlastnos   poprepájajú 
skutočnou láskou a dobrom.. aby vzniklo to naše najkrajšie a najskutočnejšie JA.. 

P.S. Ak som sa niečo z mojej korunkovej premiéry na pláži naučila, bola to pravdivosť citátu „Hlavu hore, princezná. Lebo 
keď ju zvesíš, mohla by   spadnúť koruna“.. ;)

Každopádne, nezabudnite vždy nosiť svoju neviditeľnú korunu, princezné moje!

Čo na seba..?
Pôvodne to mala byť len bielo-modrá kombinácia.. teda modrá sukňa s nejakým bielym topom.. Bola som rozhodnutá 
vyskladať outfi t len z kúskov, ktoré mám a nekupovať niečo zbytočne len kvôli foteniu, no nič z toho, čo som mala 
doma, sa mi až tak nepozdávalo.. :/ Nakoniec ma inšpirovala samotná korunka.. keďže to v nej hralo aj od  eňmi ružovej, 
siahla som po jemnej ružovej blúzke.. ;) Tak vznikla kombinácia, ktorá ma vys  huje asi najviac.. vo farbách, ktoré sú 
najbližšie môjmu srdcu.. 
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Ľúbostný list moru.. 
Napísali ste už niekedy ľúbostný list? Priznám sa, že ja na písanie ľúbostných listov veľmi nie som.. No vďaka 
Majke - Tri bodky - mohla vzniknúť táto báseň o mojom vzťahu k moru.. ktorú tak trošku beriem ako ľúbostný 
list..  Majka je majsterka vo vyjadrovaní pocitov.. nielen svojich, ale nás všetkých.. a to veru nie je málo.. je 
to DAR.. Stačilo jej prečítať si pár mojich článkov, kde som čo-to spomenula o mojej láske k moru, pozrieť si 
pár mojich fo  ek a už to bolo.. Tieto krásne verše som si vytlačila na papier od FlorDeLuxe, ktorý som si opatro-
vala, že sa raz určite zíde.. A tak to všetko do seba krásne zapadlo..

Samozrejme, nesmela chýbať modrá zamatová škatuľka s mojím princeznovským zásnubným prsteňom, naše 
obrúčky s nápisom „you are my fairytale“ a mušličky, ktoré sme s Tominom nazbierali na prechádzkach po pláži 
v prvých dňoch dovolenky..
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Instagram husband photoghrapher..
Veľmi som si priala nafo  ť na tejto dovolenke niečo, v čom sa odrazí moja duša a moja láska k moru.. Ono 
je to celkom ťažké, keď váš „Instagram husband“ nie je profesionálny fotograf a ani nemá ambície sa ním 
stať.. :D no musím povedať, že asi prvýkrát som naozaj spokojná s tým, čo sa môjmu dvornému fotogra-
fovi podarilo.. 

Možno si poviete, čo už je na tom, spraviť nejaké  e fotky.. :) No nafo  ť niečo v štýle editoriálov.. aké 
tvoria profesionálni „fi ne art“ fotografi  spolupracujúci s modelkami a kopou ďalších profesionálov.. JE 
proste umenie.. Treba na to mať cit, oko, skúsenos   a veľakrát naozaj práve tú pomoc všetkých pro  kov 
z fachu.. aby mohli vzniknúť  e prekrásne fotky, ktoré vidíte na svadobných blogoch alebo na stránkach 
svadobných magazínov.. My sme mali krásny outfi t s rozprávkovou korunkou.. a okrem toho „len“ jeden 
druhého.. No robila som všetko, čo bolo v mojich silách, aby som Tominovi vysvetlila a ukázala moju víziu 
fo  ek.. Navyše som vtedy mala týždenný insta-detox, takže som mu ani nemohla ukázať inšpirácie na 
Instagrame, preto som lovila na Pintereste (ten som si ešte nezakázala :D), ukladala si  e fotky do mobilu 
a pre istotu som ho chcela zobrať so sebou aj na fotenie.. Zabudli sme ho však na izbe, slnko už vychá-
dzalo, takže sme mali len obmedzený čas na fotenie, čiže vrá  ť sa poň neprichádzalo do úvahy..

Takže sme boli len my dvaja.. more.. vychádzajúce slnko.. moja hlava plná snov a predstáv.. ktoré mal 
premeniť na skutočnosť on.. IT-čkár, ktorý stojí nohami pevne na zemi a fotoaparát ovláda len po tech-
nickej stránke.. No stal sa zázrak a nám sa to podarilo!!! Samozrejme, nebolo to ako pri pro  koch, kedy celé 
fotenie necháte na nich a máte kopec krásnych momen  ek, ktoré vyzerajú ako vystrihnuté z Pinterestu.. 
Musela som takmer po každom zábere alebo sérii záberov kontrolovať a usmerňovať, ako to pomeniť, aby 
to bolo nafotené akoby mojím okom.. no podarilo sa to (!!!) a ja som nesmierne šťastná a vďačná, že sme 
to zvládli práve my dvaja a sami! Niekedy mám to  ž pocit, že sa obaja trápime…. lebo ja nie som modelka, 
ktorá by sa vedela tváriť, robiť  e správne pózy a pohyby.. a on nie je fotograf, ktorý sám od seba vidí 
ten správny uhol a zachy   ten správny moment či detail.. No keď sa nám podarí séria ako táto, viem, že 
všetko naše úsilie stojí za to.. a verím, že láska niekedy naozaj dokáže zázraky..
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More..
Duša chce šepkať „more, more, more..“, akoby ho bolo málo, málo, no aj to zato stále stálo..

Na Cypre sme mali šťas  e na to najkrajšie a najčistejšie more, aké sme kedy zažili.. Teplé, 
pokojné, priehľadné, čisté, dokonca bez jedinej rybičky či riasy.. prišlo mi to až úplne 
neskutočné.. Prechádzky po pláži s Tominom boli pre mňa tým najkrajším zážitkom.. 
Niekedy sme sa decentne prechádzali po členky vo vode, inokedy sme sa brodili a šplie-
chali ako malé de   alebo si značkovali každých pár metrov v piesku nápismi K + T, kým 
ich ďalšia vlnka nezaplavila.. :)

Posledný deň, keď som sa s morom lúčila, bolo už trošku rozbúrené, chladnejšie, no stále 
rovnako krásne.. V diaľke sa sťahovali sivé mračná a vyzeralo to, že bude každú chvíľu 
pršať.. Fúkal vietor a šum vĺn bol ešte výraznejší.. (hudba pre moje uši!) Inokedy by som 
sa od toho nevedela odtrhnúť, bolo by mi smutno, že odchádzame.. no teraz som bola 
pokojná a mala som pocit, že je všetko v tom najlepšom poriadku.. Posledné pohľady som 
si ani nezaznamenala do mobilu ako zvyčajne.. Precí  la som ich naplno a zapísala som si 
ich hlboko do svojho srdca.. Pretože aj keď naše stopy zmiznú a fotky vyblednú, to, ako 
sme sa cí  li a akým človekom sme sa vďaka tomu stali.. to v nás zostane navždy..
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Život v on l in e sve te 



Rozprávka uprostred rea l i ty
Bolo 11.11., nie práve najpríve  vejšia jesenná nedeľa, a pä  ca mladých žien sa v rôznych kútoch Bra  slavy chystala do 
vopred dohodnutých a farebne zladených outfi tov, na chvíľu uniknúť pred návalom každodenných povinnos  , aby sa 
mohli stretnúť a spraviť si taký (ne)obyčajný piknik na hrade.. Jedna priniesla hriešne sladké šišky, druhá chutné mliečne 
kokteily, tre  a čaj na zahria  e a ďalšie deky na sedenie.. 

Bolo už pomerne chladno, dni príjemného babieho leta boli nenávratne preč, a celý tento scenár by nedával vôbec 
zmysel, keby.... nešlo o skupinku kamará  ek – blogeriek.. :)

Hovorí sa, že   praví priatelia vás nikdy nenechajú robiť hlúpos  .... samých.. a toto bola presne taká situácia.. :) 

Posledné týždne až mesiace sme všetky prežívali menšiu krízu a únavu z Instagramu a ja som na dovolenke pri mori 
- v rámci instadetoxu, pri listovaní jedného časopisu - dostala nápad.. Čo tak zakonzervovať si toto naše blogerské 
obdobie so všetkými jeho radosťami a starosťami, ktoré sme riešili, do jedného článku s tema  ckými fotkami..?

Aby sme sa o 5, 10, 30 rokov mohli pri jeho čítaní a prezeraní fo  ek usmievať a spomínať na to, aké sme boli.... 
v časoch, keď blogovanie bolo životným štýlom a na všetko sme sa pozerali s tým, ako to bude vyzerať na fotkách (na 
Instagrame).. :)

Boli sme v tom čase znechutené a unavené z instaklišé záberov, dokonalých aranžovaných momentov, úplne vytrhnu-
tých z reality, ktoré sa fo  li len pre dosiahnu  e čo najväčšieho množstva srdiečok..

Napriek tomu sme si po večeroch posielali fotky, zlaďovali outfi ty do ružovo-bordovej kombinácie, ktoré by ladili 
s farebnou jeseňou (a našimi feedmi na Instagrame, samozrejme :D).. a na hrade sme nakoniec boli pre turistov väčšou 
atrakciou ako hrad samotný.. :) Ale viete čo? 

Bolo to úžasné!!! Bavili sme sa od začiatku po koniec, aj keď miestami drkotajúc zubami od zimy, no toľko milej ženskej 
pozi  vnej energie nás dokonale vytrhlo z letargie všedných dní a vlialo do nás poriadnu dávku života, ktorý sme si tam 
na schodoch, s prstami lepkavými od sladučkých šišiek, užívali plnými dúškami.. A dodnes na  e chvíle spomíname 
s úsmevom na perách.. :)

Spoločné fotky nám spravil Tomino, ktorého sme celkom potrápili naším neu  chajúcim prenikavým smiechom.. :)

Perfektnú bonusovú pamiatku nám spravila talentovaná ilustrátorka Zuzka Verbovská, ktorá nás zvečnila na krásnej 
ilustrácii (na konci článku), ktorá poputuje z našich sŕdc rovno do (ružových) rámčekov.. :)

Viete.. niekedy sa bláznivé nápady dokážu premeniť na ešte bláznivejšie zážitky, z ktorých vám zostanú  e najveselšie 
spomienky.. Preto sa im nebráňte.. vymýšľajte, snívajte, zapojte do realizácie hŕstku spriaznených duší 
a užívajte.. ;)
spomienky.. Preto sa im nebráňte.. vymýšľajte, snívajte, zapojte do re
a užívajte.. ;)

Sladko, ružovo 
a poriadne veselo!  
Presne tak si pred-
stavujem poriadnu 
babskú jazdu ;)!
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ŽIVOT V ONLINE SVETE

Blogovanie sa akosi prirodzene stalo súčasťou našich životov. Vytvorilo elektro-
nickú verziu nášho ja, do ktorého sa snažíme vkladať svoje offl  ine duše. Virtu-
álne priateľstvá však niekedy nestačia. Štrngnúť si emo  konom je síce zábavné, 
ale dať si s kamarátkami pohár vína, zájsť do kina či kaviarne a uchmatnúť si tak 
kúsky reálneho sveta nám umožňuje držať si nohy pevne na zemi, kým hlavy 
máme zamotané v oblakoch. Ako žijeme my, blogerky 21. storočia?

ZAČIATKY

Nikdy som netúžila po kariére blogera. Ako novinárka som sa to  ž vždy mala 
kde a ako realizovať, preto som nezvažovala založiť si niečo vlastné. Prišlo to 
spontánne a nie z mojej, ale z manželovej inicia  vy. V roku 2015 som ho tak 
trochu prinú  la vycestovať na Srí Lanku a ešte som ho aj podpichla tým, že 
som mu darovala denník, aby si zapisoval všetky  e úžasné zážitky. Písal každý 
deň a keď sme sa vrá  li domov, zis  la som, že je to celkom v  pné. A keďže 
som ho nú  ť cestovať neprestala, navrhol, že by sme si mohli založiť takýto 
netradičný travel blog – a tak vzniklo She Makes Me Travel.

MOJE ELEKTRONICKÉ JA
Moje elektronické ja vlastne ani neexistuje, keďže neblogujem sama, ale spolu s manželom. O sociálne siete sa však 
starám iba ja a tak náš profi l na Instagrame môžeme nazvať mojím elektronickým ja. Tomu sa snažím vdýchnuť 
svoju offl  ine dušu. Zdieľame najmä naše zážitky a skúsenos   z ciest, ako milovníci vína aj  py na obľúbené vinárstva 
a v poslednom čase sa snažíme zdieľať aj  py na zodpovedné cestovanie a módu. Ako blogeri máme šancu verejne 
vystupovať a šíriť svoje názory, preto sme sa rozhodli, že budeme podporovať dobré veci a projekty. Nechceme ľudí len 
zabávať, chceme sa pokúsiť o to, aby sa možno aj vďaka nám zamýšľali nad tým, ako z tohto sveta urobiť krajšie a lepšie 
miesto pre život.

MOJA OFFLINE DUŠA
Málo spí a veľa rozpráva. Miluje vysokého muža a nízke poličky, dlhé vety a krátke príbehy, teplý čaj a studené pivo, 
ďaleké krajiny a blízke osoby, biele víno a čierne šaty. Je s ňou celkom sranda.

BLOG AKO ŽIVOTNÝ ŠTÝL
Blogovanie, ak to s ním človek myslí vážne, je ako ďalší full  me job. Ale taký, ktorý vám po nociach nedá spávať, lebo 
stále uvažujete, čo môžete spraviť inak, lepšie, pochybujete, či by ste toho nemali robiť viac. Je to fuška. Blogovanie 
dáva aj berie. Ako som spomenula vyššie, blogovanie človeku pohl   všetok voľný čas. A ešte dokonca hrozí, že vo 
vás zabije chuť robiť to, čo robíte najradšej. Blogovať to  ž človek väčšinou začne o niečom, čo má ozaj rád. Čím viac 
bloguje a s blogom ras  e, tým väčšie je nebezpečenstvo, že sa z vášne stane povinnosť. Preto treba aj v blogovaní nájsť 
rovnováhu a občas sa na neho vykašlať. Napríklad vidieť krásny západ slnka a neodfo  ť si ho, len tak hľadieť a byť. A čo 
blogovanie dáva? Skúsenos  , príležitos   a nové priateľstvá.

BLOG VS. INSTAGRAM
O blogu som sa dosť rozhovorila vyššie. A Instagram? To je kapitola sama o sebe. Je to skvelý nástroj na šírenie 
a vyhľadávanie inšpirácie, na komunikáciu, na prezentovanie svojej práce. Na druhej strane sa však stáva novodobou 
drogou. Niektorí ľudia sa stávajú závislými. Na tom ako ich život vyzerá navonok. Či sú ich účesy dosť dobré, dovolen-
kové des  nácie dosť zaujímavé, vzťahy dosť roman  cké a domácnos   dosť fotogenické. Prestávajú konať tak, ako cí  a 
a rozhodujú sa tak, aby sa to páčilo publiku. Cudzím ľuďom. Človek od nepamä   túži po uznaní, ale snáď uznaní tých, 
ktorí sú pre neho dôleži  . Na Instagrame sa náš život stáva terčom posudzovania zo strany virtuálnych ja. Keď si človek 
prestane uvedomovať , čo je podstatné a čo nie, kto je dôležitý a kto nie a na čom záleží a na čom zas nie, je to problém. 
Nenechajme túžbu po úspechu na sociálnych sieťach pošliapať naše offl  ine duše.

INSTAGRAMHUSBAND
Rovnako ako manžel neobľubuje cestovanie, nenadchlo ho ani instagramovanie. Veľmi ťažko prijal úlohu „instamanžela“, 
ale zvláda to s gráciou jemu vlastnou. Fo   do zbláznenia alebo trpezlivo čaká, kým niečo nafo  m ja. Vždy mu však 
musím niečo sľúbiť, najčastejšie jedlo a víno. Väčšinou je to štandardné vyjednávanie, niečo za niečo. Na konci dňa sme 
tak obaja rela  vne spokojní.

(SPLNENÉ) SNY
Každý výlet, na ktorom som doteraz bola, je v podstate splneným snom. Tých nesplnených je síce stále viac ako splne-
ných, ale to je dobre. Veď čo ak nie sny nás ženie dopredu? Ale o snoch sa vraj nemá hovoriť, lebo potom sa nesplnia... 

shemakesmetravel.com

Veron ika Šipoš Rosputinská



ZAČIATKY

Blog som si vytvorila ešte v roku 2011 s mojou vtedy najlepšou kamarátkou, 
s ktorou sme obe milovali módu a študovali žurnalis  ku. V tom období sa 
prvé blogy u nás ešte len rozbiehali a to, čo sme videli dovtedy, sa nám 
zdalo veľmi jednotvárne a texty nekvalitné, tak sme si hovorili, že by sme to 
mohli robiť možno aj trochu lepšie. Blogy vtedy existovali výlučne na webe, 
zameriavali sa prioritne na text a stajlingové nápady, nie tak na profesionálne 
kvalitné fotky ako dnes. Fo  li sme sa všelijako a všeličím, ako sme vedeli :D 
Neskôr prišiel Facebook, kde sa to ešte viac zjednodušilo a ja som postupne 
prebrala blogovanie sama. Instagram potom úplne zmenil môj pohľad na 
vec aj prístup, pretože som sa musela začať oveľa viac zamýšľať nad fotkami 
a vizuálom. No blog pre mňa stále zostal priestorom, v ktorom môžem byť 
sama sebou, vyjadriť svoj názor na čokoľvek a ukázať svetu kúsok svojej osob-
nos  . Blogujem sčas   o móde, sčas   o životnom štýle a cestovaní, rada píšem 
o svojej práci freelance novinárky, ale aj o témach moderných žien - sebave-
domí a sebadôvere v časoch sociálnych sie  , rovnos   pohlaví, o úspechu či 
blogerských „problémoch“ :)

MOJE ELEKTRONICKÉ JA

Keďže som v mojom profesionálnom živote novinárka, snažím sa vždy pri blogovaní myslieť na to, že čokoľvek, čo 
postnem, môže vidieť ktokoľvek. Neuvidíte ma preto na blogu v spodnej bielizni ani v „šteklivých” pózach, to som nikdy 
nebola ja. Snažím sa byť sama sebou a ukazovať, ako vyzerá môj skutočný život - dobré aj ťažšie stránky. Som farebná 
duša, takže nikdy asi nebudem pôsobiť príliš seriózne a sterilne, no zároveň je mojím cieľom, aby moje myšlienky mali 
vždy hlavu a pätu a aby som ľuďom neponúkala len prázdny, nič nehovoriaci obsah. Rada by som ich inšpirovala, niekedy 
možno zabavila, no hlavne povzbudzovala aby sa mali ženy rady, aby sa venovali veciam, na ktorých naozaj záleží, aby 
dokázali udržiavať rovnováhu medzi prácou a súkromím a zároveň neupúšťali zo svojich snov, cieľov či ambícií. A rada 
sa pri blogovaní stretávam s ľuďmi, ktorých hodnoty sú  ež na správnom mieste. Lebo aj tu sa cení spravodlivosť, féro-
vosť, profesionalita, dobrota či ľudskosť. 

MOJA OFFLINE DUŠA

Mimo internetu som stále ukecaná, priateľská a pomerne extrovertná, čo vám potvrdí asi každý, kto ma pozná. Zároveň 
si však veľmi cením svoje súkromie a domácu pohodu, takže si s kamarátkami radšej poklábosím pri káve ako na párty. 
Ja som veselá a akčná celý deň, no v noci už potrebujem  cho a pokoj. Milujem dlhé cesty autom, výlety, rodinné 
oslavy, Ne  lix, knihy, zaujímavú architektúru a viem sa rozplývať nad všetkým krásnym, či už to je západ slnka, kabelka, 
loď alebo modré okenice na dome. A nadchne ma úplne každý psík, ktorý ide okolo - niektoré ženy to mávajú s malými 
deťmi, ja to mám so psami :D A milujem spoznávať príbehy ľudí, asi preto ma aj baví písanie - svet je to  ž totálne nepre-
bádané miesto a každý deň natra  te na niečo nové. 

BLOG AKO ŽIVOTNÝ ŠTÝL

Vďaka blogu vnímam svet veľmi vizuálne - kdekoľvek som, všímam si fotogenické miesta, farby, vzory, možnos  , ako 
by sa to dalo odfo  ť. Táto vlastnosť sa mi jednoznačne rozvinula aj vďaka blogovaniu. Celá rodina tým teda čiastočne 
trpí, lebo ma „musia” odfo  ť na každom peknom mieste, kde sa objavíme… Blogovanie mi zaberá celkom veľa času, 
ktorý je niekedy na úkor súkromia a neraz sa so snúbencom pochy  me kvôli tomu, že som mierne „závislá” od mobilu 
a musím ho mať stále nablízku. Alebo preto, že on by si radšej užíval prítomnosť a krásu miesta a ja mu to kazím, keď 
sa chcem stále fo  ť. Ale má pravdu, život si netreba užívať len cez objek  v a ja sa na to snažím myslieť čo najviac. 
Zároveň mi blogovanie do života prinieslo množstvo úžasných ľudí a priateľs  ev, dokonca aj moju terajšiu najlepšiu 
kamarátku som spoznala vďaka svojmu blogu. A dobrí ľudia sa nehľadajú ľahko, takže si každého z nich vo svojom 
živote nesmierne cením. 

theblondzebras.com
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BLOG VS. INSTAGRAM

Instagram ma jednoznačne donú  l viac sa sústrediť na kvalitný obrazový obsah. Za  aľ čo ja som začala postovať 
outfi tové blogy „na kolene” ako študentka so študentskými možnosťami, na Instagrame sa hneď vyrojili blogerky, ktoré 
mali zrazu fotky ako z módneho časopisu. Tým ani dnes neviem úplne najlepšie konkurovať, takže sa to snažím vykom-
penzovať zaujímavým obsahom a myšlienkami. Časom sa však všetky dostávame do fázy, kedy nám už na Instagrame 
príde všetko rovnaké, na jedno kopyto. Každý musí mať rovnaký typ fo  ek, každý si na rovnakom mieste spraví fotku 
podobným spôsobom… A z toho sa stáva jedno obrovské klišé. Nehovoriac o tom, že Instagram nepraje poc  vým 
blogerom, ktorí nemajú vybudovanú obrovskú základňu fanúšikov ako celebrity. Rast followerov je takmer nemožný, 
keď nie ste každý deň v televízii, v reality šou alebo nepodvádzate kupovaním si rôznych „booster” programov. Ja ale 
verím, že podobne ako dnes už veľmi dobre nefunguje Facebook, aj Instagram sa časom vymení za niečo iné a všetci 
zasa budeme na štartovacej čiare. Preto zostávam verná aj svojmu webovému blogu, ktorý mi snáď nikto len tak 
nevezme. 

INSTAGRAMHUSBAND

Úprimne, môjmu chlapovi moje blogovanie nijako neprekáža, no najradšej je, keď sa ho ani nijak priamo nedotýka. Nie 
je to nadšený fotograf, a tak je preňho fotenie takmer vždy otrava a málokedy si to užije. Ešte väčšia otrava je preňho 
množstvo „harabúrd”, ktoré nám vďaka môjmu blogu zapĺňajú byt. Nielenže mám plné skrine oblečenia a topánok, 
ale po byte sa nám vždy povaľujú nejaké krabice od kuriérov, veci na fotenia, rekvizity a keby som mala kde, doma si 
určite vytvorím nejaké malé fotoštúdio :D Môjho Peťa fotenie so mnou najviac baví, ak ho vďaka blogu môžem zobrať 
niekde na výlet, najlepšie ešte aj nejakým pekným autom, ktoré testujeme. Vtedy je vždy o niečo ochotnejší a menej 
uhundraný :) Ešte nikdy v živote som ale od neho nepočula vetu: „Drahá, pozri aký krásny výhľad, poď, odfo  m ťa!“ :D 

(SPLNENÉ) SNY

Hm, najväčší sen je asi robiť niečo, čo vás 
nesmierne baví a dostávať za to aj peniaze. 
Mne sa to s pár spoluprácami síce už podarilo, 
no neboli to také honoráre, ktoré ma mohli 
uživiť. Každá spolupráca je však veľmi príjemná 
a ak môžem, vyberám si naozaj len veci a fi rmy, 
ktoré mám úprimne rada a verím im. Takže 
čiastočným splneným snom je aj keď si zrazu 
môžete objednávať krásne šaty z obľúbeného 
obchodu a nemusíte za ne pla  ť, len sa v nich 
potom vyfo  te, nie? Mojím väčším splneným 
snom je spolupráca s automobilkami, pretože 
autá som mala vždy veľmi rada. Prvé roky som 
zo šoférovania mala hrôzu a stres, no keď som 
zis  la, akú voľnosť mi v živote prináša, začala 
som si ho naozaj užívať. A nikdy som si nemys-
lela, že by sa niekto „odvážil” dať krásne nové 
autá testovať aj nejakej mladej blogerke. Mojím 
snom je teda teraz nadchnúť pre autá čoraz 
viac žien na Slovensku a písať o nich z nášho 
ženského pohľadu. Preraziť bariéru nejakého 
zaužívaného stereotypu je dobrá výzva, keďže 
autá boli doteraz na Slovensku stále mužskou 
doménou. 
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ZAČIATKY

Blogovanie som vždy obdivovala a  keď som sa mu začala aj sama venovať, 
bola to láska na prvý pohľad. Láska je v mojom prípade veľmi výs  žné slovo, 
pretože svoj prvý príspevok som publikovala na Valen  na. Tento sviatok 
v sebe krásne prepájal celú moju začiatočnú ideu blogovania. Chcela som šíriť 
lásku - k pekným veciam, k ružovým veciam a ukázať aj sama sebe, že môžem 
robiť to, čo milujem a nemusím sa báť, že by ma za to niekto súdil. Bol to krok, 
ktorý rázne prekročil hranice mojej komfortnej zóny a ja dúfam, že bude stále 
pokračovať v ich búraní. 

 MOJE ELEKTRONICKÉ JA

Nemyslím si, že som niekedy chcela, aby medzi mojím online a offl  ine JA bol 
rozdiel. Avšak vody blogovania sú silná závislosť. Pohl  a vás natoľko, že zrazu 
cí  te, že si potrebuje aspoň malý kúsok ružového sveta nechať pre seba. 
Teda v mojom prípade ružového. To, čo je pre moje offl  ine JA pôžitkom, je 
online svetu neviditeľné. Nepublikujem fotky, ktoré sa mi nezdajú perfektné 
a, samozrejme, nenosím na nich pyžamo a neupravené vlasy (teda pokiaľ 
nejde o ružové pyžamko všakže? :)) Chcem ukazovať všetkým navôkol, že 
som šťastná. 

 MOJA OFFLINE DUŠA

Opro   online svetu je moja duša tak pokojná ako zdĺhavé sobotné ráno. Lenivo sa vlečie z postele, užíva si vôňu 
čerstvých croissantov, ktoré trúsia omrvinky po celej kuchyni, pije čaj z hrnčeka s obitým uškom a zmáča si ním celé 
šaty. Som kde-tu nemotorná, nervózna ak mám spoznávať úplne nových ľudí a robí mi problém ľudská povýšenosť. 
Nesnažím sa ohúriť nikoho iného, iba seba. Vie sa ma dotknúť každá maličkosť a raz za čas nosím aj ČIERNU. Taká som. 
To, čo je vidieť na Instagrame, je môj život, ktorý  milujem, ale v podstate ho tvorí ešte ďalších milión nedokonalých 
momentov, ktoré sú prekrásne, aj keď svetlo na fotku už dobré nie je. 

 BLOG VS. INSTAGRAM

Pre mňa od samotného začiatku Instagram predstavoval veľký zdroj inšpirácie, pozi  vnej energie a možnos   rozvíjať 
sa. Otvorene priznávam, že ma fotky ako také bavia viac ako texty. Písaním sa živím, takže po večeroch budem radšej 
plánovať fotenia ako opäť písať. Pre mňa sú práve texty možno zdrojom malej únavy. Kým nemám nápad hodný majstra, 
neviem ho publikovať. Nechcem písať o niečom, len aby som písala, pretože si myslím, že naše slová musíme vyberať 
s láskou a vnímať aj ich silu. Preto momentálne dávam väčšiu prednosť fotkám a celému svetu Instagramu. Ak by som 
mohla, fo  la by som každý jeden deň. Užívala by som si to, upravovala do noci a hneď ráno by na mojom účte pribúdali 
dokonalé (ružové) fotky.

  INSTAGRAMHUSBAND

Pri blogovaní sa úprimnosť cení, však? Takže si to povedzme na rovinu. Kvôli fotkám sa s mojím priateľom hádame. 
Niekedy vážne veľmi, ja potom plačem, lebo mám „hlavu ako zemiak“ a on už nechce urobiť žiadny ďalší pokus. Potom 
sa smejeme, lebo ma fo   s vlasmi v ústach a sukňou nad hlavou. Nikdy nevieme koho je to chyba, že fotenie nevyšlo, 
hádžeme ju na toho druhého, ale vždy vieme, kto je ten šťastný, vďaka komu sa fotky podarili. Môj partner, samozrejme. 
Má so mnou trpezlivosť až kým sa neodhodlám tre  krát prezliecť na verejnos  , nevláčim so sebou desať balónov 
a netúžim vyliezť na múr na hrade v Budapeš  . V takých situáciách praskajú už nervy mnohým, či nie? Ale ja som 
proste extrémista a kvôli fotke som odhodlaná kráčať Parížom, v ktorom zúri protest, ignorovať ozbrojencov a  Adam 
ma ch  ac-nech  ac nasleduje, na krku foťák, kde-tu zanadáva a nakoniec ma odfo   perfektne. Oveľa lepšie ako som si 
ja kedy vysnívala. 

(SPLNENÉ) SNY

Každá jedna fotka je pre mňa splneným snom. Žijem vizuálne a zachytávanie okamihov života vo forme malých štvorcov 
mi dáva obrovskú dávku nádeje. Vždy keď sa pozriem na svoj Instagram, viem, že mám byť na čo hrdá a úprimne 
ďakujem všetkým tam hore, že mám šťas  e žiť to, čo žijem. Cestovanie pre mňa už nikdy nebude iba prechádzkou po 
historickom centre mesta či oddychom v parku. Nie je to prehliadka galérií ani chutná káva na námes  . Fotoaparát 
zmenil môj pohľad na svet a dovolil mi prežiť veci, o ktorých som predtým ani nevedela, že môžu byť tak úžasné. Bežať 
pomedzi lány hyacintov v Amsterdame, pózovať pred Eiff elovkou, sledovať západ slnka na Santorini. Toto všetko som 
dostala do svojho života iba vďaka tomu, že som to chcela mať aj zachytené. Snívam o svete, v ktorom cestujem po 
zemeguli a hľadám ružové miesta, ktoré predtým nikdy nikto nevidel. Viete si predstaviť tú nádheru? Keď sa zrazu 
pozeráte na svet cez - v mojom prípade - ružový objek  v, nič bežné vám už stačiť nebude. Splnený sen je už len to, že 
si uvedomujem, aké šťas  e mi celé blogovanie prináša.

petracutrikova.com

Pe ťka Čutríková
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ZAČIATKY

S blogovaním som začala v novembri 2012 po tom, ako som nejaký čas 
sledovala dve blogerky – jednu Slovenku a jednu Nórku, ktorej som síce 
nič nerozumela, no mala krásne fotky. Narazila som na ňu úplne náhodou 
a bola mojou najväčšou inšpiráciou na začiatku a aj niekoľko rokov potom. 
Pôvodne bolo mojim hlavným zámerom tvoriť si pre seba akýsi virtuálny 
denník, kam som písala svoje myšlienky, články o úplných maličkos  ach 
a pridávala fotky mojich výtvorov. Boli nimi jednoduché i zložitejšie 
účesy, ktoré som vytvárala spolužiačkam počas prestávok v škole a hrdo 
si ich fo  la na mobil. Neskôr som začala „dokumentovať“ aj kozme  ku, 
ktorú som skúsila a písala k nej stručné hodnotenia, aby som sa k nim 
mohla vrá  ť a aby som vedela, ktoré produkty podľa mňa stoja za to. 
A tak sa postupom času z tohto denníka vyvinul môj blog.

MOJE ELEKTRONICKÉ JA

Nemyslím si, že sa na blogu a sociálnych sieťach prezentujem odlišne, 
než ako skutočne žijem. Samozrejme, nezdieľam všetko a niektoré 
veci sa snažím ukazovať trošku úhľadnejšie uložené a lepšie osvet-
lené, no chcem, aby moje „elektronické ja“ bolo čo najauten  ckejšie. 
Je ale pravda, že sa snažím zdieľať skôr to dobré než to zlé, pretože aj 
keď ľudia hovoria, že radi vidia realitu takú, aká je, nemyslím si, že by 
chceli vidieť ako sa rozčuľujem za volantom alebo aký neporiadok mám 
práve na pracovnom stole...

Svojim obsahom  -  v ktorom som sa už prestala tak sústrediť na kozme  ku, ako to bývalo kedysi – by som chcela 
ľudí hlavne inšpirovať. Témy, v ktorých som sa našla, sú Zákon príťažlivos  , organizácia či mo  vácia. Tomu sa chcem 
venovať aj naďalej a prostredníctvom týchto tém by som chcela ľudí „nakopnúť“ k tomu, aby si plnili svoje sny a išli za 
svojimi cieľmi. Stále píšem beauty články a nakrúcam videá s líčením, no môj vzťah k týmto témam sa za  e roky celkom 
zmenil.

MOJA OFFLINE DUŠA

Naozaj je niekoľko aspektov môjho života, ktoré často neukazujem. Veľmi nespomínam, že mám rada „staré časy“ 
a moja duša žije v minulos  . Fascinujú ma dvadsiate roky v Amerike – také  e pravé roaring twen  es aj život žien 
v domácnos  , zlatý vek Hollywoodu, milujem naše prvorepublikové obdobie. Zaujíma ma divadlo a fi lmový priemysel, 
nesmierne obdivujem balet a  ež umenie burlesque... Považujem sa skôr za laika a fanúšika ako za odborníka, no je to 
taký môj malý svet, v ktorom sa cí  m viac ako dobre. 

BLOG AKO ŽIVOTNÝ ŠTÝL

Blogujem tak dlho, že si už ani neviem vybaviť, ako sa môj život zmenil. Asi som si zvykla viac nakupovať a osprave-
dlňovať si to recenziami :D,  ež sa na veľa vecí pozerám štýlom „ako to bude vyzerať na fotkách“ a nakazila som aj 
svoje okolie. Mamina mi často posiela fotky rôznych drobnos   s otázkou, či ich nechcem na fotenie a podobne aj môj 
snúbenec často príde s niečím, čo sa podľa neho skvelo hodí na Instagram. 

Jednou z najväčších výhod toho všetkého podľa mňa je, že človek má vlastný priestor, kde môže byť krea  vny a zreali-
zovať svoje nápady. Okrem toho som vďaka blogovaniu spoznala (a stále spoznávam) skvelých ľudí či dokonca najlepšiu 
priateľku. Je úžasné, ako táto činnosť dokáže spojiť neznámych ľudí, ktorí by sa inak možno nikdy nestretli. Skvelé sú 
aj všetky  e úžasné a v  pné zážitky, ktoré som vďaka tomu zažila. Či už na ofi ciálnych eventoch alebo po nich. Nikdy 
by mi nenapadlo, že budem ochutnávať sušené brezové lístky a snažiť sa kresliť ich chuť alebo sedieť hodiny v lobby 
hotelu, v ktorom bola tlačovka, rozoberať všetko možné a smiať sa tak, až to pohorší okoloidúcich. Tieto chvíle naozaj 
stoja za to!

Na druhej strane ako veľkú nevýhodu považujem rivalitu, konkurenčný boj a neustále porovnávanie sa, čo sú veci, 
ktorým sa asi nikdy nebude dať úplne vyhnúť. A aj keď ma to niekedy naozaj trápi, snažím sa to brať ako „nutné zlo“, ako 
súčasť toho všetkého, ktorú musím zniesť, aby som si mohla užívať to pekné. Niečo ako telocvik na strednej... Aspoň 
v mojom prípade :D 

BLOG VS. INSTAGRAM

Mám pocit, že boom, ktorý so sebou priniesol Instagram spôsobil to, že blogovanie sa dostalo do úzadia, čo je podľa 
mňa škoda. Rozumiem, že v dnešnej uponáhľanej dobe si ľudia radšej rýchlo pozrú fotky, ako by mali stráviť čas čítaním 
(o to viac si vážim tých, ktorí stále navštevujú môj blog a čítajú, čo píšem), no pre mňa asi nikdy nebude to „insta-infl u-

candygrant.sk

Domin ika Barbari čová



encerstvo“ rovnaké, ako blogovanie. Vnímam to ako taký fas  ood, ktorý síce vyzerá pekne, no nikto mu nevenuje veľa 
pozornos  , len ho rýchlo zhltneme a veľa v nás nezanechá. Koľko ľudí všetky  e fotky ani nevníma a len tak scrolluje 
nadol bez toho, aby si prečítali popis či dokonca zanechali to toľko očakávané srdiečko. 

Ja svoj insta-účet vnímam len ako doplnok k blogu a YouTube, ako pla  ormu, kde môžem s mojou komunitou komuni-
kovať počas dní, kedy nevydám žiadny článok či video, no aj keď som sa o to jeden čas snažila, neviem si predstaviť ho 
používať ako hlavný priestor mojej prezentácie.

Tiež sa mi veľmi nepáči ten tlak, ktorý je vďaka Instagramu vyvíjaný na tvorcov ale i na bežných ľudí, pretože všetci 
máme pocit, že naše životy nie sú dosť pekné a fotogenické. Hlavne vtedy, keď na nás vyskakujú napríklad samé klišé 
fotky v dokonale nastajlovanej vani a v perfektne upratanej kúpeľni, za  aľ čo my sa sprchujeme v sprchovom kúte 
v prenajatej garsónke, v ktorom sa začína odlupovať silikón a hromadiť vodný kameň. Určite viete, ako to myslím...

INSTAGRAMHUSBAND

To by možno bola skôr otázka na neho :D Ale z môjho pohľadu je s tým tak nejak zmierený a trpezlivo akcep-
tuje všetky moje nápady či fotenia. Niekedy je síce otrávený po tom, ako sa mi snaží spraviť pekné fotky a ja 
robím blbos   a stále sa hýbem práve vtedy, keď on stlačí spúšť, no inak sme, myslím, celkom zohraný  m. 
Čo sa týka podpory, tú z jeho strany pociťujem naozaj maximálne a som veľmi rada, že mi pomáha riešiť aj niektoré moje 
blogové dilemy, s ktorými si občas neviem rady :) Jediné, čo asi nesie ťažšie než ja, sú určité druhy komentárov, ktoré 
z času na čas pod mojimi príspevkami pristanú, no aj na tých sa vieme občas spolu dobre zabaviť.

 (SPLNENÉ) SNY

Aby som bola úplne úprimná, nevidím veľmi priamu spojitosť medzi blogom a mojimi splnenými snami... teda že moje 
sny sa nesplnili vyslovene vďaka tomu, že blogujem. Čo ale musím uznať je, že vďaka blogu ako takému mám viac 
odvahy si  e sny plniť... Tieto chvíle veľmi rada dokumentujem, no skôr na video ako na fotky, pretože tak ich môžem 
akoby znovu prežiť. Ako napríklad koncert Lany Del Rey na fes  vale Aerodrome minulý rok – keď si pus  m môj vlog, 
ktorý som vtedy nakrúcala (teda skôr môj snúbenec, ja som bola na pokraji psychického zrútenia zo šťas  a), viem si 
vybaviť všetky  e pocity, ktoré som mala vtedy a nanovo ma to celé dojíma. A v tom by som chcela aj pokračovať. 
Mojim veľkým snom je cestovanie, no za  aľ sa mi nepošťas  lo navš  viť veľa krajín. Keď to však príde, chcem so sebou 
všade brať svoju vlogovaciu kameru a všetko to dokumentovať. To je vec, ktorú si chcem splniť.

ZAČIATKY 

Pôvodne sa môj blog volal Sweet wedding dream a bol 
o predsvadobnom snívaní.. Prvý článok, ktorý to všetko 
odštartoval, bol o mojich svadobných šatách, o tom, 
ako som pri ich predstave naplno prepadla svadobnému 
snívaniu.. :) Na blog som si odkladala rôzne myšlienky 
a úvahy, dokumentovala plnenie našich svadobných 
snov, archivovala pekné vecičky na fotkách pre radosť.. 
Takmer dva roky po svadbe už pôvodný názov nedával 
zmysel a keďže som sa ďalej nechcela venovať svadobnej 
tema  ke, ale snívaniu a plneniu snov v širšom zmysle, 
blog sa premenoval na Dream & live. Postupne sa spolu 
so mnou menil a nadobúdal svoju terajšiu podobu.. :)

MOJE ELEKTRONICKÉ JA  

Mohlo by sa zdať, že od pôvodnej verzie blogu mám 
teraz ďaleko, no nejaká podobnosť a spojitosť tam 
predsa je.. ;) Okrem toho, že som nadobudla väčšiu 
istotu a odvahu pri plnení svojich snov, nechcem sa 
ani v „posvadobnom“ živote vzdávať všetkých tých 
pekných vecí (kvetov, výzdob, doplnkov) či šiat s prin-
ceznovskými prvkami.. Baví ma žiť vo svete, kde mám 
okolo seba všetko krásne a môžem sa cí  ť ako prin-
cezná kedykoľvek sa mi zachce..  :) A toto je niečo, čo 
by som chcela posúvať aj ďalej.. Chcela by som ľuďom 
ukázať, koľko krásy okolo nás je, z čoho všetkého sa 
môžu tešiť.. či už je to západ slnka, šum mora alebo 
nádherná tylová sukňa.. Chcela by som, aby sa ľudia 
nebáli ísť za svojimi snami, lebo aj keď to nie je ľahké, 
stojí to za to a dáva to nášmu životu zmysel.. Moje 
elektronické ja preto na fotkách zdieľa všetko svojím 
rozprávkovým pohľadom akoby cez ružové okuliare, 
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píše o realite, ktorá nás prepadne na ceste za našimi snami a občas mudruje 
o tom, ako mať krajšie fotky.. (keďže fotenie a krásne fotky sú moja vášeň).. :)

MOJA OFFLINE DUŠA 

Aj keď na fotkách ma uvidíte najčastejšie v princeznovských alebo vílovských 
šatách, väčšinu času trávim doma v teplákoch (samozrejme, sú ružové a to sa 
ráta, nie ;)?) alebo pyžame či župane pri počítači.. :D Chcem tým povedať, že 
moja tvorba je akousi umeleckou rozprávkou a aj keď si fotenie vždy užívam, 
nie je to zachytenie môjho bežného života.. 90% z môjho života na blogu či 
sociálnych sieťach nikdy neuvidíte a keďže som introvert, takto mi to vyho-
vuje.. :) Po uliciach si bežne nevykračujem v tylovej sukni a korunke, častejšie 
ma stretnete v roztrhaných džínsoch.. :D Vždy keď sa to dá, snažím sa byť 
neviditeľná a čo najmenej vytŕčať.. Najlepšie sa cí  m v spoločnos   môjho 
manžela, rodiny, niekoľkých najlepších priateliek a celkovo v čo najmenších 
skupinách. Milujem cestovanie, no neznášam to, čo mu predchádza – pláno-
vanie, nakopenie pracovných povinnos   a balenie. Baví ma fotenie ľudí, no 
následný výber tých najlepších fo  ek je pre moju večne nerozhodnú dušu 
utrpením. A aj keď sa to z fo  ek možno nezdá, neviem vôbec pózovať a tváriť 
sa na fotkách (hlavne medzi ľuďmi) v pohode ako ostrieľaná blogerka je pre 
mňa asi nedosiahnuteľný cieľ.. 

BLOG AKO ŽIVOTNÝ ŠTÝL 

Za tých pár rokov, čo blogujem, sa stále necí  m ako profesionálna blogerka.. Možno je to tým, že fotkami som žila už 
predtým.. akurát sa zmenilo to, že ich viac zdieľam s ľuďmi.. Samozrejme, viac uvažujem nad tým, ako čo nafo  ť, kde 
a v čom sa budem fo  ť na dovolenke a podobne. :) Blogovanie a najmä celý proces tvorby magazínu Dream & live 
ma naučili veľkej trpezlivos   a pokore.. Stálo ma to niekoľko popálení vo vzťahu s ľuďmi a mnoho lekcií do života, no 
na druhej strane som vďaka tomu všetkému získala aj krásne nové priateľstvá, spolupráce a kopec nezabudnuteľných 
zážitkov.. Keď sa raz človek dostane na dráhu „profesionálneho snílka“ a dokumentaristu svojich (a niekedy aj cudzích) 
snov, zmení sa mu život.. k lepšiemu.. Stále neviem, čomu či komu za to všetko poďakovať.. niekedy si poviem, že za to 
môže blogovanie, inokedy, že je to už tá samotná myšlienka a fi lozofi a obsiahnutá v slovíčkach „dream&live”, ktorá má 
moc meniť obyčajné veci v rozprávkové.. Samozrejme, ako sa hovorí „all magic comes with a price“, a preto, povedzme 
si narovinu, blogovanie je (hlavne pre perfekcionistov ako som ja) obrovským požieračom času.. ktorý vám nikto nevrá   
a často ani nezapla  .. Vydržíte jedine ak robíte, čo milujete.. a robí to radosť nielen vám, ale aj ostatným..

BLOG VS. INSTAGRAM 

Keď som začala blogovať, hlavnou pla  ormou pre mňa bol blog a články som (po tom, ako som sa trošku osmelila) zdie-
ľala na Facebooku.. Nedávno som si pozerala články z prvých dvoch rokov (ešte z čias Sweet wedding dream) a nesta-
čila sa čudovať, koľko článkov tam bolo bez fo  ek.. to je už v dnešnej dobe nemysliteľné.. :) Odkedy fotky zdieľam aj 
na Instagrame, snažím sa ešte viac ako doposiaľ venovať vizuálnej stránke blogu.. Aj keď je to možno len prirodzený 
proces zlepšovania sa.. napríklad aj to, že som prešla na novú šablónu na Wordpresse ma viac mo  vovalo k tomu, 
aby na stránke vyzeralo všetko  p top.. Čím ďalej tým viac času nám všetkým zaberá tvorba fo  ek a obsahu blogu.. 
a Instagram nás asi poriadne nakopol k tomu, aby sme sa snažili mať  v rámci svojich možnos   čo najkrajšie fotky.. Čo 
je, samozrejme, super! Okrem toho je nevyčerpateľným zdrojom inšpirácií a zaujímavých ľudí.. (napríklad aj našu Peťku 
som našla na IG ;)) Na druhej strane je však aj dosť vyčerpávajúci.. a je pôvodcom únavy zo sociálnych sie   či dokonca 
depresií. Ja som si insta-únavou prešla minulý rok (dokonca viackrát), ale teraz sa už snažím brať ho s chladnou hlavou 
a neprežívať to tak.. Na Instagram úplne sedí že je „dobrý sluha ale zlý pán”.. a ako pri všetkom, netreba to preháňať, 
aby to človeku neprerástlo cez hlavu..

INSTAGRAMHUSBAND 

 Hovorím si, že keď zvládol toto naše instaklišé babské fotenie, zvládne už ozaj všetko :D! Ale vážne.. som mu nesmierne 
vďačná, že ma v blogovaní a fotení podporuje, bez jeho pomoci by to nešlo.. a tak sa už nejako zmieril s tým, že ma bude 
musieť fo  ť častejšie a dlhšie ako by to bolo v „normálnom” živote bez blogu.. To však neznamená, že si vstávanie na 
dovolenke o štvrtej ráno na fotenie pri východe slnka užíva.. :D to ani ja.. ale ako som už spomínala.. „all magic comes 
with a price“.. ;)

(SPLNENÉ) SNY 

Snívanie a plnenie snov je náplňou a akýmsi leitmo  vom môjho blogu od samého začiatku.. Rada na blogu archivujem 
splnené sny prostredníctvom fo  ek a príbehov, ktoré sa s nimi spájajú a delím sa aj o  e odbočky či zádrhely, ktoré ma 
na tejto ceste spomaľujú.. Jeden z veľkých snov som si už splnila, bol ním magazín snov.. ktorý práve čítate ;).. a teraz 
by som sa chcela viac venovať foteniu na rozprávkových miestach doma aj v zahraničí..

dreamandlive.sk

Ka tka Sedláková
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Druhý dych
Poznáte to.. Po zlom alebo hoci aj „len“ neutrálnom období sa to zrazu zlomí.. a všetko je inak.. Hlavou vám víri kopec 
myšlienok, nápadov, z ničoho nič skáčete od rados   a neuveriteľne sa tešíte na všetky  e otvorené možnos   pred 
vami.. Chytáte druhý dych..

Začínate akoby úplne odznova.. Všetko je čisté, nepoškvrnené.. a je len na vás, ako popíšete stránky nasledujúcich dní… 
Máte chuť robiť všetko správne, podľa seba a prekypujete dostatočným množstvom energie na to, aby ste to naozaj 
zvládli..

Je tu však jeden háčik..

Tieto pocity chodia vo vlnách a trvajú krátko.. Ako prídu, tak aj odídu.. Preto ich treba rýchlo podchy  ť, vyťažiť z nich 
čo najviac a odložiť si z nich aj na horšie časy, keď tu už nebudú..

U mňa sa objavia väčšinou pred začiatkom nového ročného obdobia, keď plánujem, čo všetko podniknem.. a niekedy 
sa objavia len tak.. napríklad po dovolenke.. :)

Prišli aj teraz na jeseň.. presne si pamätám, ako som plná nápadov išla v jeden teplý jesenný deň od Janky (La Caramela) 
s tromi jabĺčkami z novej kolekcie Ruby chocolate a vymýšľala som jesenné fotenia.. To bol ten moment, keď som mala 
silu všetko naplánovať a zrealizovať, no potom ma zavalila vlna všetkých povinnos  , dni ubiehali, listy opadali, ruby 
čokoláda sa vypredala a nakoniec z tých krásnych plánov nič nebolo.. :/

Preto keď ma zas  hla nová vlna druhého dychu teraz pred decembrom, povedala som si, že ju zachy  m a postarám sa 
o to, aby som ju naozaj využila a vytrieskala z nej čo najviac.. :)

Vzala som ružový plánovač od I Can Academy a na stránky s poznámkami som sa snažila položiť čo najviac myšlienok 
a nápadov, ktoré mi vírili v hlave.. Viete, ako sa hovorí, if you can dream it, you can do it.. tak plná verzia by mohla byť:

if you can dream it, you can write it down,
if you can write it down, you can plan it,
if you can plan it, you can do it..

Myslím, že takto to Disney myslel.. (aj keď uňho to bolo aj o kreslení, nielen písaní.. :))

Kľúčom je všetko si spísať a mať to na očiach..

(Už inak celkom seriózne koketujem aj s myšlienkou spraviť si nástenku snov či vízií, aby som to mala na očiach aj 
v obrázkovej forme..)

Spomenula som si aj na sezónne bucket listy, ktoré som videla pred rokom u Ivanky (carovnyzivot.sk) a povedala som 
si, že toto je to pravé, čo teraz potrebujem.. Aby som na konci zimy neľutovala, čo všetko som chcela a nes  hla.. Takže 
som si ten bucket list hneď začala spisovať, ešte ho doladím a podelím sa aj s vami.. ;)

Dream & live magazine │ Za hlasom srdca.. opäť k oblakom..
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Okrem toho plánujem ďalšie kroky na odstránenie mojej insta-únavy.. Lebo ono to nie je len taká obyčajná únava, ktorá 
sa stra   po pár dňoch, keď si dáte offl  ine odpočinok..

V novembri som skúsila jednu vec, ktorá mi celkom pomohla a to, že som si na Instagrame zablokovala kopec účtov, 
aby sa mi nezobrazovali ich stories.. pretože je veľa profi lov, ľudí alebo značiek, ktorých tvorba sa mi páči, ale ich stories 
ma proste nezaujímajú (sorry) a kvôli nim som potom musela len posúvať a preklikávať stories a častokrát som sa ani 
nedostala k ľuďom, ktorí ma naozaj zaujímali.. Ak máte podobný problém, skúste to  ež.. ;) Je to jednoduchý úkon (pri 
danom profi le hore vpravo kliknete na  e tri bodky a vyberiete možnosť odstaviť a môžete si takto zrušiť zobrazovanie 
ich príbehov – stories a(lebo) príspevkov) a budete vďaka tomu na Instagrame tráviť oveľa menej času, no zároveň ho 
využívať hodnotnejšie a príjemnejšie.. ;)

Teraz na december mám ešte väčšie plány.. Chcela by som sa vymaniť spod stresu z toho, že „musím“ mať aktuálne 
a #instagramworthy fotky hneď ako  eto sezónne instaklišé fotky začnú zaplavovať Instagram.. Takto pod tlakom 
som sa cí  la aj na jeseň.. keďže sme sa vrá  li z dovolenky v októbri a potom som ešte spracovávala fotky aj článok.. 
kým som skončila, bola už pokročilá jeseň.. všade len nie u mňa vo feede.. a tak moje jesenné fotky vznikli tak, že 
som ich proste musela nafo  ť.. #instagrammademedoit.. A poviem vám, nepáčilo sa mi to.. Nebolo to vôbec ono.. Ja 
som zvyknutá fo  ť a mať z toho zážitok a nielen si tak cvaknúť 2-3 fotky, lebo to potrebujem do feedu.. Chcem tvoriť 
predovšetkým podľa seba a toho, čo cí  m a nie preto, lebo by to dobre ukázalo vo feede.. Viete, čo chcem povedať? 
(Téme „dokonalého“ instagram feedu sa inak budem venovať podrobnejšie v jednom z nasledujúcich článkov, takže sa 
k tejto téme ešte vrá  m..)

Posledné dni som sa zamýšľala aj nad hashtagmi, ktoré sme zo srandy používali pri spoločných jesenných 
fotkách s kamoškami-blogerkami. Okrem #instagrammademedoit aj #doi  orthegram.. teda v preklade „sprav to pre 
Instagram“ .. A síce je na jednej strane super, ako nás všetka tvorba na sie   mo  vuje k tomu, aby sme tvorili stále lepšie, 
kvalitnejšie a snažili sa prekonávať, na druhej strane si myslím, že by sme mali tvoriť v prvom rade pre seba a podľa 
seba.. Preto som sa rozhodla začať od decembra tvoriť viac v zmysle hashtagu #doi  oryourself.. ak už mám zostať v 
tejto „terminológii“.. :)

Jaj, a viac sa chcem venovať aj písaniu článkov na blog.. V hlave mám kopec nápadov a verím, že keď sa prestanem 
stresovať a míňať kopec času práve na Instagram, budem vedieť tvoriť viac tak, ako som to od začiatku chcela.. teda 
najmä pre blog, nie len pre sociálne siete..
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Adven t bucke t l ist
Ako malá som sa vždy nesmierne tešila na Vianoce a to hlavné kúzlo sa mi spájalo najmä so Štedrým 
večerom, kedy sa otvárali darčeky.. Postupne sa to kúzlo a nadšenie vytra  lo a aj keď Vianoce stále 
milujem, už to proste nie je ono.. Ale..

Kto povedal, že to nemôže byť dokonca oveľa lepšie ?!? 

Teraz, pri rozmýšľaní nad mojím adventným bucket listom, mi prišlo úplne skvelé, že sa môžem tešiť 
nielen na jeden deň alebo jeho časť, ale na celýýý advent a vyberať si zo zoznamu každý deň niečo 
dobré a príjemné.. ako bonbónik z adventného kalendára..

A aj keď mi je (už) jasné, že do Vianoc nepos  ham všetko, vôbec to nevadí! Nie sú to predsa preteky 
s cieľom odškrtnúť si čo najviac vecí, ale čo najviac si užiť každú jednu z nich..
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1. Počúvať vianočné pesničky
– prak  zujem už od konca novembra.. ;) Instantná vianočná nálada zaručená!
2. Pozerať vianočné fi lmy
– kto by ich nemiloval :)?
3. Pripraviť zimný šatník
– pri počúvaní vianočných pesničiek nudné upratovanie nadobudne úplne iný rozmer!
4. (Začať) používať vianočný krém na ruky
– na tento „vianočný“ krémik na ruky som si brúsila zuby, odkedy sme ho s Dominikou prvýkrát objavili a ovoniavali.. 
(ešte v októbri :D)

5. Vybrať & kúpiť vianočný stromček
– pôvodne som snívala o „zasneženom“ umelom stromčeku, no keďže som žiadny podľa mojich predstáv nenašla, 
budeme kupovať opäť živý..
6. Vybrať & kúpiť vianočné ruže
– minulý rok sme mali naozaj nádherné biele vianočné ruže už od novembra a keďže sa mi táto tradícia zapáčila, nakúpili 
sme ich aj tento rok :)
7. Vybrať a rozmiestniť vianočné dekorácie a sve  elka po celom byte
– tých dekorácií nie je veľa, do nového bytu ešte len postupne dokupujeme, ale sve  elka sú základ ;)!
8. Prechádzky vonku
– ideálne v snehu :)! Ale vieme si vychutnať aj „obyčajnú“ prechádzku (bez snehu) okolo neďalekého Štrkovca.. Napo-
sledy si Tomino vymyslel, že pri tom budeme kŕmiť kačice, tak sa mu chce zrazu chodiť prechádzať oveľa častejšie.. :D

9. Práca na novom čísle Dream & live magazínu
– áno, je tam síce slovíčko „práca“, ale pre mňa je toto jedným 
z tých veľkých darčekov, ktoré viem dať sama sebe tým, že si 
splním svoj sen.. Od 1. decembra som si dala záväzok, že sa mu 
budem venovať každý deň (minimálne) 2 hodiny a okrem dní, keď 
som bola chorá či úplne nepoužiteľná, sa ho snažím dodržať.. 
Zapnem stopky, vypnem všetky no  fi kácie a na 2 hodiny neexis-
tuje nič iné.. len môj svet tvorenia..
10. Pripraviť magazíny D&L na akciu s Akčnými ženami
– síce to chystanie a balenie trvalo dobrých pár hodín, no pri 
počúvaní vianočného albumu Ingrid Michaelson to bol úplný relax 
a balzam na dušu.. Samotný vianočný večer akčných žien som si 
užila v spoločnos   mojej drahej Dominiky :)
11. Prezentovať magazín D&L na akcii so Skvelými ľuďmi
– tohto som sa trošku obávala, lebo postaviť (alebo posadiť) sa 
pred ľudí a niečo hovoriť (o sebe, svojom projekte..) je pre mňa 
stále veľkým vystúpením z komfortnej zóny, no cí  la som, že opäť 
prišiel ten čas a som rada, že to bolo v spoločnos   naozaj skvelých 
ľudí.. 

12. Naplánovať vianočnú výzdobu
– minulý rok sme v spolupráci so šikulkou Silviou zo 
Susan and Siś decore nachystali inšpirácie na vianočné 
pres  eranie a tento rok do toho ideme zas :)! Už sa 
neviem dočkať tej nádhery!
13. Objednať a popíjať chai la  e
– odkedy sme pred pár rokmi objavili chai la  e, patrí 
k našim najobľúbenejším #guiltypleasure nápojom 
zimnej sezóny..
14. Spraviť si vlastnú horúcu čokoládu
– na toto sa veľmi teším! Tento rok otestujeme horúcu 
čokoládu Ruby s Jankou z LaCaramela, mňam!

15. Kupovať a jesť mandarínky
– lebo vôňa mandarínok sa mi od detstva spája s Vianocami 
a pretože ich mám rada :)
16. Vianočné pečenie
– ako malá som mame často pomáhala pri pečení vianoč-
ných dobrôt, pri počúvaní (vtedy ešte) magnetofónovej 
kazety s pesničkami z „Kevina“.. Teraz mi pečenie až tak veľmi 
nevonia, ale aspoň jeden druh vianočného pečiva si v našej 
kuchyni s Tominom určite pripravíme.. ;)
17. Čítanie každý deň
– už žiadne scrollovanie sociálnymi sieťami pred spaním.. 
Tento čas chcem venovať radšej knižkám!
18. Prečítať si Vianočnú koledu
– mám jednu krásne ilustrovanú knižku, Vianočnú koledu, 
ktorú sme si kupovali s kamarátkami ešte na strednej.. Veľmi 
dávno som sa k nej nevrá  la, no tento rok to bude inak ;)!

19. Meditovať každý deň
– knižku o tom, aké ľahké a prospešné je meditovať, som si brala už na našu dovolenku na Cypre, no zavádzala som ju 
do praxe len veľmi pomaličky.. Teraz som sa však rozhodla, že budem meditovať naozaj každý deň!
20. Ísť na Luskáčika / zatancovať si na Kve  nový valčík
– tento rok už Luskáčika pred Vianocami, žiaľ, nes  hame, ale na ten krásny Kve  nový valčík si môžeme s Tominom 
zatancovať, kedy sa nám len zachce, no nie ;) ?
21. Spraviť rozlúčkové posedenie s naším šéfredaktorom
– po mnohých a mnohých rokoch na svojej pozícii sa do zaslúženého dôchodku pobral náš šéfredaktor (vo svojich 92 
rokoch!) a chceli sme s kolegyňou pripraviť predvianočné rozlúčkové posedenie u nás v redakcii.. no stalo sa, čo nikto 
nečakal.. Poplietli sa termíny a tak sa stretneme až v novom roku..
22. Nosiť sivý domáci fl uff y overal
– mám ho už pár rokov a v zime naň nedám dopus  ť :) Je pre mňa stelesnením domácej pohodičky :)
23. Nosiť ružový fl uff y župan
– keďže som po rokoch hľadania len nedávno našla krásny jednoduchý mäkučký ružový župan, je pre mňa každé zaba-
bušenie sa doň stále zážitkom.. ako padnúť do tých najjemnejších ružových marshmallow obláčikov.. 
24. Zimné fotenie v snehu s Tominom
– ani neviem, prečo som si na to spomenula, ale bolo by načase splniť si sen spred pár rokov a nafo  ť sa na zasneženom 
Smolenickom zámku (v mojich svadobných modrobielych šatách)
25. Prejsť sa vianočnými trhmi, dať si punč
– najradšej by som každý rok obehla všetky trhy v okolitých hlavných mestách (Viedeň, Praha, Budapešť), no budem 
vďačná aj len ak si odskočíme pozrieť  e viedenské.. a dáme si voňavý punč v červenej čižmičke (alebo uvidíme čo tam 
tento rok budú mať.. :))
26. Ísť na chatu niekam do hôr
– toto už do Vianoc  ež nes  hame, ale zima je ešte dlhá a mať si kde v pokoji užiť všetky zimné snehové radovánky je 
najviac!
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27. Spraviť / ozdobiť si princeznovské korčule

– tento nápad nosím v hlave už dva roky, odkedy som niekde videla fotky vyzdobených korčúľ.. Tento rok ho konečne 
zrealizujem!

28. Korčuľovanie + princeznovské fotenie

– mať princeznovské korčule a nespraviť si princeznovské fotky :)?!? Nemožnééé! Už len dostať sa po sto rokoch opäť 
do formy, aby som na tých korčuliach nevyzerala skôr ako opitý ľadový medveď :D

29. Kúpiť / objednať posledné darčeky

– a nestresovať sa tým! Tento rok sa mi podarilo nejaké darčeky nakúpiť v preds  hu (a je to veru skvelá vec, musím si 
to zapamätať do budúcna :)!), takže už doplním len zopár drobnos  .. Čo sa dá, si objednávam online, aby som sa vyhla 
predvianočnému šialenstvu v obchodoch..

30. Balenie darčekov

– moja obľúbená ak  vita na Štedrý deň.. tento rok si ich však chcem nachystať (a odfo  ť) v preds  hu :)

31. Babská párty / ladies movie night 

– pretože sme celý rok poslúchali, zaslúžime si predvianočný oddychový babský večer, však ;)? Už sa neviem dočkať!

32. Nástenka snov / vízii 
na budúci rok

– konečne nastal čas spraviť 
si svoju nástenku snov!

33. Natočiť prvé videá 
s Dominikou

– na toto sa už  ež veľmi 
teším.. ja sa s videami veľmi 
nekamará  m a moje prvé 
a za  aľ jediné homemade 
video to nedo  ahlo ani 
k zverejneniu, ale verím, 
že za pomoci Dominiky to 
dám.. Držte nám palce ;)! 
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Th e most wonderful time of th e year..
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Tiež máte pocit, že si v tomto vianočnom čase všetky bežné veci vychutnávame viac ako inokedy? Pozeranie fi lmov 
nie je len zabijak času či totálny reset, ale naozaj príjemná oddychová ak  vita. Kvôli pojedaniu koláčikov na tých pár 
dní nemáme žiadne výčitky a spoločné chvíle s blízkymi  ež chu  a akosi sladšie a sú pre nás tým najkrajším darčekom.. 
A z pres  erania večere či obeda sa stáva slávnostná udalosť..

Odkedy si pamätám, vianočné stolovanie bolo u nás vždy niečo „spešl“.. Stôl sme presunuli z kuchyne do obývačky, 
bližšie ku stromčeku, vy  ahli najkrajší obrus, taniere aj príbory, vianočné servítky a posledných pár rokov som vianočný 
stôl zdobila aj anjelikmi a hviezdičkami.. Táto príprava spolu s balením darčekov vždy patrila k mojim obľúbeným 
vianočným „povinnos  am“, ktoré som vlastne ako povinnos   nikdy nebrala..

Minulý rok som bola na Vianoce prvýkrát v živote mimo svojho rodného mesta a tak som chcela niečo naozaj špeci-
álne.. čo bude ladiť s naším interiérom.. Oslovila som Silviu zo Susan & Sis‘ decore, či by sme nespravili článok s inšpi-
ráciami na vianočné pres  eranie.. (z ktorého som sa nakoniec aj sama na sviatky inšpirovala..) :) A tak sa mi to zapáčilo, 
že sme si to tento rok zopakovali znova..

Už tradične som po roku úplne zabudla, koľko roboty to všetko obnáša.. :D Strávili sme asi osem hodín chystaním, 
fotením a odpratávaním.. A aj keď som bola večer totálne zničená (a na výber a úpravu fo  ek som nemala ani pomys-
lenia), už som vymýšľala a tešila sa na to, ako by sme to mohli spraviť nabudúce…. :) Nepoučiteľná.. :D

Opro   minulému roku som mala zásadnú požiadavku - spraviť výzdobu bez zelených vetvičiek.. (to som si ešte myslela, 
že budeme mať zasnežený umelý stromček..) Farebne sme ostali pri bielej a striebornej.. ale dali sme tentokrát priestor 
aj ružovej.. (čo vám poviem, sama som bola zvedavá, ako to vypáli ;)).. aj keď som vedela, že ružové Vianoce mať určite 
nebudeme.. :D)

Najprv sme vianočne vyzdobili obývačku a kuchynskú linku.. Bežným veciam sme dodali trochu sviatočného šmrncu 
rôznymi druhmi svetelných reťazí, pridali jednoduchý vianočný veniec a pár ozdôb a doplnkov.. V kuchynskej čas   som 
v rámčeku vymenila citát za pohľadnicu od Dominiky, ktorá ma veľmi potešila a krásne farebne zapadla, a namiesto 
hrnčekov sme na dosku vyložili dózy so sladkosťami, pretože sladké k Vianociam predsa neodmysliteľne patrí.. ;)
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1. Bi e l e Vianoc e
Na prvú výzdobu sme použili pás bieleho šifónu, ktorý sme naaranžovali cez stred stola a dopl-
nili jemnými sve  elkami (dvoje jednoduché a jedny hviezdičkové). Pozdĺž stola sme porozkladali 
sviečky, svietniky a vianočné gule rôznych tvarov a veľkos  , dekora  vny stromček a niekoľko na 
bielo zafarbených šišiek.. Do svietnikov sme nasypali umelý sneh, aby sme podporili ideu bielych 
Vianoc.. Menovky sme upevnili o biele šišky a položili doprostred tanierov. Vedľa stromčeka sme 
postavili kar  čku s menu.

Táto výzdoba je veľmi jemná a decentná, nakoľko spája čistotu bielej a priehľadnej spolu s teplom 
horiacich sviečok..
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2. Rozprávkové Vianoc e
Striebornej výzdobe sme vdýchli život a príbeh práve mo  vom českej Popelky.. Nájdete tu preto 
jeden z jej troch orieškov, koníka aj striebornú črievičku.. ;) Jedna zo sviečok nesie nápis „dream“.. aby 
sme nezabúdali na to, že práve snívaním sa naše rozprávkové príbehy začínajú..  Tejto výzdobe opäť 
kraľujú sviečky v rôznych podobách (niektoré vyzdobené jemnou stužkou), doplnené vianočnými 
guľami v striebristej farbe, hviezdičkami, hviezdičkovou svetelnou reťazou, š  pkou (umelého) snehu 
a „hviezdneho prachu“ (striebornými ozdobnými čriepkami).  

Menovky sme umiestnili na malé darčekové škatuľky rôznych veľkos  , do ktorých môžete schovať 
nejakú drobnosť a dopriať si dvojnásobnú radosť z otvárania darčekov.. :)
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3. Cukríkové Vianoc e
Poslednú, ružovú výzdobu sme poňali ako totálny úlet :) ale v konečnom 
dôsledku myslím, že 9 z 10 kamošiek by si vďačne sadlo za takýto cukrí-
kový vianočný stôl.. ;) (stále mi pri týchto fotkách napadá pesnička Candy 
Cane Lane.. ktovie prečo :D)

Cez stred stola sme položili kožušinkový pás (za obeť padla jedna umelá 
kožušinka podobná tej, ktorá zdobí sedačku v pozadí), vázu so „zasneže-
nými“ kvietkami, niekoľko ružových vianočných gulí a sviečok.. Nemohli 
chýbať ani ružové vianočné stromčeky a do pohárov sme prihodili cukrové 
paličky (keby to bolo len na mne, pohádzala by som tam aj marshmal-
lowky, ale zase to netreba preháňať.. :D). Na každý tanier sme ešte 
položili „balíčky“ z dvoch druhov servítok previazaných stužkou spolu 
s menovkou..

Táto výzdoba je ako stvorená na babský vianočný večierok a pre všetky 
milovníčky ružovej.. :) 
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Ta jomstvo dokona l ého instagramového fe edu

Už dávno vám na úspech na Instagrame nestačia len (samostatne) krásne fotky.. Malo by za nimi (a ich popiskami) byť 
cí  ť človečinu, teda VÁS, mali by pokrývať len niekoľko oblas   vášho života (ideálne 1 až 2, maximálne 3) a okrem toho 
by mali medzi sebou ladiť, teda vytvárať harmonický, oku lahodiaci, jednotný feed. A tak sa dostávam k tomu, o čom 
tento článok bude.. V prvej čas   vás prevediem mojou cestou za „dokonalým“ instagramovým feedom a v druhej čas   
nájdete viacero  pov a rád, ako sa k tomu svojmu môžete priblížiť aj vy.. ;) 

Instagram je krásne prehľadná vizuálna sociálna sieť a preto naozaj nie je ťažké načrieť cez pár desiatok fo  ek do minu-
los   a vypátrať, kde moja cesta za „dokonalým“ feedom začala.. Slovíčko dokonalý dávam do úvodzoviek, pretože svoj 
feed sama nepovažujem za 100% dokonalý a tak  ež asi nebude po chu   všetkým, ale pre zjednodušenie a potreby 
tohto článku prižmúrme trošku oči a nazvime ho tak.. ;)

Moja plavba v instagramových vodách začala nenápadne, pomaličky, presne 28.5.2015, keď som vyrukovala s projektom 
Dream & live - magazínom, ktorý vtedy nemal obdoby, a novým webom.. A o tom predsa treba dať svetu vedieť, však-
že.. ;)? Vyslúžil si úctyhodných päť srdiečok :D! Myslím, že v tom čase to boli dokonca len tri a jedno z toho som bola 
ja.. :D Následne som na Instagram (IG) vešala, čo mi prišlo pod ruku.. momentky z mobilu, profi  fotky z foťáku, niečo 
z dovolenky, čosi zo zákulisia.. fotky so mnou ale občas aj s ľuďmi, ktorých som fo  la.. Skrátka, nebol v tom žiaden 
systém.. Takto to išlo asi rok a pol, kým som si povedala, že odtééraz už nebudem miešať fotky z mobilu s fotkami 
z foťáku a budem pridávať len fotky, s ktorými som aj po technickej stránke spokojná (a mobil nikdy nedosiahne kvalitu 
zrkadlovky, aspoň nie ten, ktorý som mala v tých časoch.. :))

Dalo by sa povedať, že vtedy som spravila prvý krôčik na svojej ceste za dokonalým IG feedom.. Začala som to  ž už 
trošku rozmýšľať nad tým, čo postujem a chcela som, aby to boli naozaj len kvalitné fotky.. Stále som však neriešila, 
z akých oblas    e fotky sú a už vôbec nie, ako vedľa seba vyzerajú.. Potom však prišla jar 2017 a mne sa náhodne 
zozbieralo niekoľko fo  ek tak, že krásne ladili do ružova.. 

V priebehu leta 2017 sa mi opäť - celkom náhodne - podarilo zladiť ďalšie série fo  ek.. jedny prežiarené slnkom, druhé 
s nádychom do bledomodra.. Nebolo to, samozrejme, ono – tak, ako by som to spravila, keby som to plánovala.. no 
to boli momenty, kedy som si začala uvedomovať, že vďaka takto farebne zladeným fotkám vyzerá môj feed oveľa 
krajšie.. Páčilo sa mi to, mala som z toho sama pre seba lepší pocit a tak som si od konca leta 2017 začala plánovať 
fotky do feedu po trojiciach.. 

Keďže som nikdy nemala dopredu pripravených príliš veľa fo  ek, bolo to plánovanie po troch pre mňa op  málne.. spra-
vila som si jeden „riadok“ a bola som spokojná.. :) Nevedela som síce, čo bude v tom ďalšom, ale až tak mi to nevadilo.. 

Ku koncu roka som sa napriek (alebo možno práve vďaka) ťažkému obdobiu začala viac „hrať“ s feedom.. Plánovala som 
si niekedy aj šesť fo  ek dopredu a hravo ich rozmiestňovala.. (napríklad som jednu panorámu nedala v troch fotkách 
vedľa seba, ale tú poslednú som šmykla o riadok vyššie.. :)) Z inšpirácií na vianočné pres  eranie (kde som mala k dispo-
zícii naozaj kvantum fo  ek) som si dokonca naplánovala prvú devä  cu fo  ek.. :)!

Dream & live magazine │ Za hlasom srdca.. opäť k oblakom..



Od začiatku roku 2018 som si povedala, že sa tomu budem venovať naozaj poriadne.. Už nejaký čas boli mojimi obľú-
benými farbami modrá a ružová, ale pri pohľade na môj feed veľmi nebolo možné to spoznať.. 
A toto bolo to, čo som chcela zmeniť.. Aby som sa pri pohľade na môj feed cí  la príjemne a spokojne a aby ma čo 
najviac odrážal.. 
Pripravila som si šesť fo  ek nafotených ešte v roku 2017, ktoré vyšli v prvom článku v januári 2018 a potom som sa 
snažila čo najviac pohybovať práve v tých mojich obľúbených farbách.. a dávať tam čo najviac zo seba..

Zároveň som sa viac zamyslela nad tým, ako by som chcela, aby môj feed vyzeral a ako by mal pôsobiť na druhých..
Chcela som, aby bol pekný pastelový, snový, rozprávkový.. s princeznovským feelingom.. ;) 
Zis  la som, že toto bolo presne to, čo ma odlišovalo od množstva iných slovenských (lifestyle) blogeriek a chcela som 
to preto vizuálne podporiť a rozvíjať..

Prechádzala som vtedy ťažkým obdobím, ale dalo by sa povedať, že (aj)  eto fotky a ich spájanie do skladačiek, ma 
držali nad vodou.. Nemala som ani pomyslenia na plánovanie a prípravu nového čísla magazínu a tak som svoju túžbu 
tvoriť a vidieť výsledok svojej práce realizovala prostredníctvom skladania svojho feedu.. Bol to môj dokonalý svet, 
nad ktorým som mala moc a v ktorom mohlo byť všetko také krásne, ako som chcela a také bezchybné, ako som 
dokázala.. 

A niekedy v tom období som akosi prirodzene začala viac času venovať aj popisom k fotkám.. už to nebola len jedna 
veta alebo pár hashtagov.. mala som potrebu napísať viac.. a tak sa môj feed stal akýmsi malým denníkom.. z ktorého 
viem aj takto spätne vyčítať, ako som sa v ktorej čas   roka cí  la..
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Fotky som podľa potreby dopĺňala citátmi, ktoré premiešali a dochu  li môj fotopríbeh.. Neboli len vyplnením priestoru, 
mali vždy čestné miesto, pretože vyjadrovali to, čo som v danom období cí  la alebo potrebovala počuť.. V tejto devä  ci 
stále vidím koniec jednej, zimnej, boles  vej éry a príchod novej, jarnej, otvorenej novým začiatkom a zážitkom.. 
Keď tak nad tým spätne rozmýšľam, skladanie a tvorba feedu nikdy neboli na tejto mojej ceste k „dokonalos  “ snahou 
zapáčiť sa druhým alebo získať viac uznania.. Boli mojou osobnou katarziou.. 

Keď prišla jar, začalo s kvetmi kvitnúť aj moje vnútro a, prirodzene, aj môj Instagram.. Pri tejto ružovej skladačke som 
prvýkrát stavila na istotu: striedanie fo  ek osoby s fotkami vecí a detailov.. Je to, myslím, jedna z najjednoduchších 
tak  k tvorby úhľadného feedu..

Ešte je asi na mieste povedať, že aj keď som sa tento rok nadmieru prekonávala a mám asi najviac svojich fo  ek ever 
(teda aj môj „Instagram husband“ dostal najviac zabrať :D), bežne - mimo dovoleniek a špeciálnych príležitos   – pre 
mňa nie je prirodzené ani príjemné fo  ť sa len tak pre blog či Instagram.. V niektorých hluchých obdobiach som preto 
nemala žiadne fotky so mnou (staré fotky som chcela používať veľmi výnimočne) a tak som občas skladala len fotky 
vecí a detailov.. a hrala sa aspoň s prelínaním farieb.. (tu je, napríklad, pravá dolná časť ladená do ružova, ľavá horná do 
modra, stred odľahčený výrezom fotky do kruhu..)

Po návrate z dovolenky v USA a pár veľkých špeciálnych foteniach doma som mala opäť zásoby na kombinovanie a tak 
som znovu skladala systémom človek - vec(i) - človek - vec(i).. 
Snažila som sa zároveň prihliadať na to, aby sa v „IG skladačke“ striedali fotky zblízka s detailnejšími zábermi.. A aby 
ste si nemysleli, že zoberiem fotky a rovno ich poukladám a naplánujem tak, ako ich vidíte. Musím naopak povedať, že 
zlaďovaniu fo  ek do feedu vždy venujem naozaj veľa pozornos  , skúšam rôzne zábery, presúvam a kombinujem, kým 
nie som ako-tak spokojná (robievam to na počítači na stránke PicMonkey, ale existuje aj viacero šikovných mobilných 
aplikácii, ktoré vám s tým pomôžu, napríklad Planoly alebo Garny). Častokrát ešte dolaďujem svetlosť alebo od  eň 
fo  ek, ktoré vznikli z rôznych fotení a tým pádom aj za rôznych svetelných podmienok, aby medzi sebou čo najviac ladili 
a čo najpríjemnejšie zapadli do feedu.. A aj napriek tomu všetkému musím zakaždým dať srdcervúce zbohom môjmu 
perfekcionizmu a zverejniť kombináciu fo  ek, s ktorou nie som na 100% spokojná.. :)
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S fotkami z Ameriky sa mi skladalo jedna radosť a  eto kombinácie patria k jedným z mojich najobľúbenejších za 
tento rok..
Tu som prestriedala fotky z NYC v modrých šatách s fotkami z Kalifornie v kvietkovaných šatách.. Aby som všade 
nebola len ja, použila som aj spoločné fotky s Tominom (keďže sme v tom čase oslavovali výročie) a tak  ež moje obľú-
bené výhľady v NYC..

Toto bola moja najobľúbenejšia fotorozprávka.. Fotky z NYC a Big Suru spolu s bledomodrým kve  novým nebom.. 
Interiérové fotky – kve  nové fl atlaye išli na striedačku s exteriérovými z našich srdcových miest.. 

Párkrát som kvôli outfi tom alebo nejakým produktom či spoluprácam musela vybočiť z mojej naplánovanej pastelovej 
trasy, ale myslím, že to nevyšlo najhoršie.. a takéto koláže boli menším spestrením a oživením môjho feedu.. :)

.. aby som sa mohla opäť s radosťou ponoriť do príjemných bledučko modrých vôd.. Asi som to pred chvíľou zakríkla.. 
lebo až TU začala moja vôbec najobľúbenejšia séria fo  ek roku 2018.. :)
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.. ktorá sa  ahla až do začiatku jesene s letnými „princess of the sea“ fotkami..

.. ktoré boli tak jemné a nežné, až trochu mimo reality, že sa mi veľmi ťažko vracalo späť.. Keďže som nemala aktuálne 
jesenné fotky a žiadne sa ani nečrtali na obzore, musela som (opäť) vy  ahnuť fotky zo začiatku leta a prestriedať ich 
s pár domácimi fotkami v podobných farbách..

A potom prišiel posledný farebný šok roku 2018 :D Moja ružovo-bordová rozprávková jeseň, ktorú sme odpálili našimi 
instaklišé - girlgang fotkami.. :)

A nakoniec som sa opäť vrá  la k farbám, s ktorými sa cí  m najlepšie.. 
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Výhody a n evýhody ” dokona l ého“ IG fe edu

Po niekoľkých mesiacoch a sériách fo  ek si ľudia moju snahu všimli.. Zrazu vedeli a chápali, že ja som tá „blogerská víla 
a princezná“, čo má rada pastelovú modrú a ružovú.. :) Začali mi písať, že sa im môj feed naozaj páči a je vidno, ako je 
prepracovaný a častokrát ho na podporu zdieľali ako jeden z najkrajších, ktoré videli.. Začali sa mi ozývať aj väčšie fi rmy 
či agentúry s ponukou spolupráce, lebo sa im páčil môj Instagram a štýl fo  ek..

V preklade: Keď sa budete snažiť a vložíte do toho svoje srdce, ľudia pocí  a rozdiel. Vy budete spokojnejší a ľudia sa 
„u vás“  ež budú cí  ť príjemnejšie.. Je dosť možné, že si tým pri  ahnete kopec nových followerov a možno aj nejaké  e 
spolupráce.. Pretože aj keď vaši fanúšikovia uvidia vo svojom feede len aktuálnu fotku,   noví prídu na vašu domovskú 
stránku a pri prvom „stretnu  “ s vami to bude o tom, či im padnete do oka alebo nie.. Je to niečo ako prvý dojem pri 
osobnom stretnu  .. Máte možnosť spraviť ho len raz.. Veľkú časť prvého dojmu tvorí práve „obal“.. a vo svete sociál-
nych sie   (hlavne na IG) je to váš profi l, vaše fotky, ich usporiadanie a to, ako harmonicky vedľa seba pôsobia..

Nič však nie je zadarmo a preto musíte byť pripravení tomu niečo aj obetovať.. Ak sa rozhodnete mať profi l tak úzko 
špecifi kovaný ako ja, budete to mať ozaj ťažké.. :D pretože to so sebou prináša aj kopec obmedzení.. Ak máte v zásobe 
dostatok fo  ek, je to v pohode, ale ak sa vám stane, že vám budú nejaký čas chýbať a nebudete mať z čoho tvoriť 
(feed), respek  ve tvoriť tak, aby ste boli spokojní, môže sa stať, že sa na nejaký čas nedobrovoľne odmlčíte, pretože 
nebudete môcť postovať „len tak“.. na rozdiel od tých, ktorí zladenosť feedu až tak neriešia a môžu zverejniť takmer 
akúkoľvek fotku.. Ja som napríklad v čase, keď som nemala pripravené fotky, postovala výrazne menej, no na druhej 
strane si posledné mesiace dávam na Instagrame trošku voľnejší režim, takže mi to až tak nevadí.. A vždy som bola za 
kvalitu nad kvan  tou.. ;) 

Samozrejme, ak nie ste takí perfekcionis   ako ja, nie je to až taký extrém.. a časom si na to proste zvyknete a nebude 
vás to nakoľko obmedzovať.. :)

Moje pravid lá prí jemn ého IG profi l u

 1. Na začiatok si premyslite, akým smerom sa chcete uberať; čo ste ochotní a schopní zdieľať; čo chcete svojím 
pôsobením na IG povedať a šíriť medzi ľuďmi (Ja som sa napríklad rozhodla zdieľať môj „život pastelovej modernej prin-
ceznej“ :) Snažím sa podať veci a zážitky jednoduchým, no čo najčarovnejším spôsobom.. akoby cez ružové okuliare.. 
Mojím cieľom je, aby moje fotky robili ľuďom radosť, spríjemnili im deň a inšpirovali ich k tomu, aby si  ež plnili svoje 
sny.)

2. Skúste sa držať 2-3 kľúčových oblas  , ktoré budete pokrývať (U mňa je to na fotkách na IG najmä cestovanie, móda, 
krása a občas niečo z interiéru.. áno, už to sú štyri oblas  , ale pri lifestyle blogeroch je to ozaj ťažké minimalizovať.. :))

3. Nájdite si svoje špecifi cké miestečko „na trhu“  (niche) (Hľadajte, čo vás baví, v čom ste doma alebo to založte na tom, 
čo je na vás výnimočné.. Ja som napríklad oblasť módy, ktorú zdieľam, zúžila najmä na tú „moderno-princeznovskú“, 
z cestovania vyberám vždy rozprávkové miesta.. a okrem toho do svojej tvorby rada zahŕňam kvety v rôznych podobách)

4. Rozhodnite sa, v akej farebnej palete sa budete pohybovať (Páčia sa vám viac svetlé alebo tmavé fotky? Máte radi 
skôr výrazné alebo neutrálne farby? Pozrite sa na svoju doterajšiu tvorbu, čo tam najviac prevláda a čo z toho sa vám 
najviac páči.. Zvládnete sa vtesnať do palety pár farieb alebo si necháte radšej pole pôsobnos   otvorené? U mňa sú 
to jednoznačne svetlé fotky a z farieb najmä pastelová modrá a ružová v kombinácii s neutrálmi a občas s tmavšou 
ružovou alebo bordovou.. Za posledné roky som zis  la, že sa pri (a vo) svetlých farbách cí  m najlepšie a aj pohľad na 
ne je pre mňa najpríjemnejší.. Podľa výskumov tak  ež na väčšinu ľudí svetlé fotky vplývajú príjemnejšie a veselšie, 
na rozdiel od tmavých, ktoré so sebou prinášajú skôr pochmúrnejšiu a smutnejšiu náladu.. Ružové od  ene pôsobia 
jemne, nežne a žensky, modrá je zasa známa svojimi upokojujúcimi účinkami.. Je to sila farieb.. ak ešte nemáte tú svoju, 
možno stojí za to naštudovať si o nich niečo viac a podľa toho si vybrať, ako chcete svojimi fotkami na ľudí podprahovo 
pôsobiť..)

5. Dávajte do fo  ek čo najviac zo seba.. (A tým nemyslím len svoju tvár pri sel  čkach :D Aj keď napríklad fo  te len 
nejaké veci, skúste do fotky zakomponovať niečo z vás, z vášho života.. aby fotka dostala príbeh.. VÁŠ príbeh..) 

6. Pokúste sa používať jednotný typ úpravy fo  ek (Ja napríklad preferujem jemne preexponované fotky, ktoré tak 
väčšinou už nafo  m a potom farebne upravujem len minimálne, nepoužívam žiaden špeciálny fi lter ani preset.. Fo  m 
na zrkadlovku Canon 5D Mark III s pevnými „sklami“ a upravujem vo Photoshope, ale ak nie ste profesionálni fotografi , 
na blogovanie a prispievanie na IG vám stačia aj nejaké lepšie bezzrkadlovky s vymeniteľnými objek  vmi a úprava 
v mobilných aplikáciách, ktoré sú často zadarmo..)

7. Rozmýšľajte nad tým, v akom poradí budete fotky pridávať, hrajte sa, skúšajte, kombinujte.. (Choďte na to poma-
ličky, postupne.. najprv sa pokúste trošku si zladiť trojicu fo  ek vedľa seba.. potom skúste šes  cu a nakoniec devä  cu.. 
Nevzdávajte sa hneď len preto, že na to „nemáte oko“.. všetko sa dá natrénovať, po niekoľkých pokusoch sa do toho 
dostanete a aj keď to nebude dokonalé – lebo nikdy nič nie je – uvidíte rozdiel..)

8. Venujte pozornosť popisom k fotkám..  (Myslím, že popisy SÚ dôležité, pretože práve vďaka nim môžete nadviazať 
so svojimi sledovateľmi vzťah.. Ste predsa na sociálnej sie  , ste tam dobrovoľne, tak sa neskrývajte len za hashtagy 
alebo citáty.. otvorte sa a podeľte o to, čo vám víri v hlave.. iste sa nájde viacero ľudí, ktorí na tom budú podobne.. ;))

9. Prispievajte len vtedy, keď sa na to cí  te a keď máte čo povedať.. (Stále nedokážem pochopiť, prečo niektorí pridá-
vajú fotku s popisom, že nevedia čo k tej fotke napísať.. Ak nemáte vôbec náladu alebo neviete nič vymyslieť, nesiľte 
to, bude to tak lepšie pre vás aj pre ostatných..)

10. Tvorte s radosťou!  (Tento bod by mal svie  ť asi rovno na začiatku.. :) Ak chcete svojou tvorbou pôsobiť príjemne, 
musíte tvoriť s radosťou.. Radosť a láska vložené do tvorby majú magickú silu pôsobiť na ľudí ďalej.. Aspoň ja tomu 
verím.. :) A to je vaša šanca spraviť tento svet o š  pku krajším..)
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Jeden deň krá ľ ovnou
Keď sa spoja pekné myšlienky so šikovnými ľuďmi, hranice prestávajú existovať. Sny 
sa menia na skutočnosť a aj z obyčajného dievčaťa môže byť behom pár minút kráľovná. 
Snehová kráľovná, ktorá z knihy Hansa Chris  ana Andersena u  ekla do lesov Slovenského 
raja. A tam, pod nádherným ľadopádom na Šikľavej skale, ste ju v jeden februárový piatok 
mohli stretnúť aj vy.

Kde bolo, tam bolo, v časoch dávno pradávnych, keď Boh rozdeľoval svet medzi národy, Slováci 
zaspali. Keď sa zobudili, zis  li, že je neskoro a žiadny kus zeme im už neostal. Nešťastní prišli poprosiť 
Boha o pomoc. Ten sa nad nimi zľutoval a venoval im posledný kus sveta v srdci Európy. Malý kúsok 
raja, ktorý si šetril pre seba. Starajte sa o svoju krajinu s láskou. Je tou najkrajšou, aká na Zemi je. Má 
úplne všetko, čo si len viete predstaviť. Vysoké hory, úrodné nížiny, mohutné rieky, veľké jazerá, mine-
rálne pramene, husté lesy, nádherné jaskyne, úzke kaňony, krásne rastliny, divoké zvery. Keď Slováci 
namietali, že nemajú more, Boh im s úsmevom povedal, že more má Slovensko pod zemou.

Aj táto legenda ma inšpirovala k nápadu premeniť na chvíľu Slovensko na rozprávkovú krajinu. 
Ukázať ľuďom, aké poklady tu máme. Často to  ž cestujeme  síce kilometrov za vecami 
a miestami, ktoré doma denno-denne prehliadame. A Slovensko je pritom neprehliadnuteľné...

 Veron ika Šipoš Rosputinská
 shemakesmetravel.com



302 – 303

Sn ehová krá ľ ovná

Sama neviem, prečo ma práve táto rozprávka v detstve 
tak fascinovala. V hlave však dokážem dodnes listovať 
v jednej z knižiek z kufríka mini rozprávok, ktoré som si 
často čítala. Snehová kráľovná bola moja najobľúbenejšia. 
S odstupom času si myslím, alebo si minimálne myslieť 
chcem, že to bolo vďaka silným ženským hrdinkám. Vo 
väčšine rozprávok boli to  ž dievčatá (len) krásne prin-
cezné, ktoré čakali na svojho princa. Ten pre ich lásku 
musel bojovať s drakmi, vyškriabať sa do vysokých veží či 
preplávať  síc morí. 

Snehová kráľovná priniesla celkom iný príbeh. Taký, 
v ktorom boli tými najmocnejšími postavami práve ženy. 
Snehová kráľovná, ako panovníčka rozprávkovej ríše 
a dievčatko Gerda, ktorá musela bojovať o svojho zača-
rovaného priateľa. Vybrala sa na nebezpečnú cestu do 
ľadového sveta, aby ho zachránila od kúziel Snehovej 
kráľovnej a priviedla späť domov. 

Dream & live magazine │ Za hlasom srdca.. opäť k oblakom..
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Rozprávkové dobrodružstvo pod ľadopádom

Všetko to začalo nevinne, pri káve a koláčiku. Slovo dalo slovo a už sme plánovali, ako nafo  me rozprávku Snehová 
kráľovná na zaujímavom mieste a urobíme tak peknú reklamu Slovensku. Vymysleli a vybavili sme rozprávkové šaty a už 
sme potrebovali len miesto, ktoré na našich fotkách premeníme na ľadové kráľovstvo.

Môj plán bol od začiatku jasný. To miesto malo byť známe, ale nie príliš. Nemalo to byť niečo prvoplánové, kam v zime 
chodieva úplne každý a rozhodne to nemalo byť miesto, ktoré už navš  vili všetci. Chceli sme, aby fotky vyrazili dych 
a aby v ľuďoch vyvolali záujem. O miesto, ktoré je na dosah, krásne a zaujímavé, no pritom stále v podstate neznáme. 

Pri pátraní po vhodných lokalitách sme narazili na skutočný klenot. Hovorí sa mu Šikľavá skala, leží na Spiši medzi 
obcami Chrasť nad Hornádom a Matejovce nad Hornádom, a je to jedno z najčarovnejších miest, ktoré som doma na 
Slovensku navš  vila. Skala sa nachádza v pohorí Galmus a pri návšteve vám odhalí zaujímavé vápencové a zlepencové 
útvary, po ktorých steká voda z prameňa z výšky asi 15 metrov. Vytvára tak síce nie veľmi vysoký, ale za to pomerne 
široký vodopád, ktorý dosahuje takmer 30 metrov. Mrazivé zimné počasie premení tenké pramienky vody na ostré 
cencúle a buduje ľadovú krajinu, na ktorú pozeráte s obdivom a zároveň obrovským rešpektom.
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Keď som stála na klzkom ľade pod zamrz-
nutým vodopádom, oblečená v dlhej róbe, 
s korunkou na hlave a dokonalým mejkapom 
na tvári, v hlave mi bežali  e najrôznejšie 
myšlienky. Čo to tu robím? Zbláznila som 
sa? A  , čo sú tu so mnou, sú blázni  ež, 
keď mi v tom nezabránili? Zároveň som však 
v tej hlave počula aj hlas, ktorý mi šepkal, 
že budem radšej za blázna ako za človeka, 
ktorý si nevie užiť každý, aj takto absurdný 
moment. A tak som tam stála, pod zamrz-
nutým vodopádom, oblečená v dlhej róbe, 
s korunkou na hlave a dokonalým mejkapom 
na tvári... A v duchu som sa usmievala, aká 
vďačná som za priateľov, ktorí sa neboja 
zrealizovať aj  e najbláznivejšie nápady.

Nebyť šikovných a ochotných ľudí, tento rozprávkový príbeh by sme nikdy nenapísali. Špeciálne 
poďakovanie preto patrí Petrovi a Lucii zo salóna Peter a Lucia, ktorí mi s dôverou požičali  e 
najúžasnejšie šaty, o akých som sa ani neodvážila snívať. Za dokonalý mejkap a účes ďakujem 
talentovanej Mar  nke Gálovej zo Spišskej Novej Vsi. Za krásne pletené doplnky ďakujem pani 
Monike Hačkovej, ktorá stojí za značkou Monicha a vďaka ktorej som v ten deň úplne nezmrzla. 
A čo by to bolo za kráľovnú bez koruny, tá pochádza z dielne Magaela. A najväčšie poďakovanie 
patrí Katke Sedlákovej, lebo len tá vie dať takéto rozprávkové nápady do pohybu.
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Rok po kon c i sve ta..
Stalo sa to už asi každému z nás.. Naša malá osobná dráma.. Náš súkromný koniec sveta.. Nič zrazu nedáva zmysel.. 
Časť nášho ja zomrela.. 

Prežívala som to zhruba pred rokom, rokom a pol.. Prišlo to postupne.. pomaličky, nenápadne.. Jedna nepríjemná 
udalosť na začiatok.. k nej sa onedlho pridala ďalšia a ďalšia.. až sa zdalo, že to nebude mať konca.. Keď som si myslela, 
že to najhoršie je už za mnou, prišiel fi nálny fatálny úder.. Niekde v tých časoch sa pre mňa, no najmä pre magazín snov, 
konal pocitovo koniec sveta.. Asi málokto bude vedieť úplne pochopiť, čo to pre mňa znamenalo.. keď  sa niečo, v čom 
sa zhmotnil môj celoživotný zmysel a niekoľkoročná práca, zrazu rozsypalo a nešlo to poskladať naspäť.. To, čo pár 
mesiacov dozadu bolo pre mňa tou najúžasnejšou vecou, mi zrazu nedávalo vôbec žiaden zmysel.. a nech som sa na to 
pozerala z ktorejkoľvek strany, jednoducho som z tej situácie nevidela východisko.. nevedela som, ako pokračovať ďalej 
a už vôbec som na to nemala silu, chuť a ani tú správnu energiu.. Zrazu som mala pocit, že nemám nič.. a že ja sama 
som bez tohto svojho srdcového projektu nič.. 

Nikdy som nebola prehnane sebavedomá.. vlastne vôbec.. bola som šedá myška.. (keď si to tak vezmete, šedá od 
pastelovej nemá tak ďaleko.. len ma je teraz možno viac vidno cez moje fotky..) no v silu svojich nápadov som verila 
vždy.. Nikdy som neverila, že ja som úžasná, no verila som, že  e nápady sú úžasné.. Že časopis na mieru je ideálny 
cenný darček, ktorý má hodnotu rodinného pokladu a že časopis plný pozi  vnej energie, fo  ek pre radosť a splnených 
snov a bez otravnej reklamy, je časopis snov.. a nielen mojich.. Verila som v to.. len som to zrejme nevedela dať dosta-
točne nahlas najavo.. No potom som o oba  eto moje originálne nápady prišla.. Jeden bol za podpory mojich blízkych 
kamarátok skopírovaný, pozmenený a šírený ako „jedinečný“ produkt.. a zmysel toho druhého sa vytra  l v rôznych 
úrovniach.. po viacerých ľudských sklamaniach som si už nevedela predstaviť, ako by mohol pokračovať v pôvodnom 
koncepte.. a nový, efek  vny, fungujúci  som v tom rozpoložení nebola schopná vymyslieť..

Dream & live magazine │ Za hlasom srdca.. opäť k oblakom..
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V tom čase som aktuálne číslo, okolo ktorého sme mali kopec problémov, nedokázala s radosťou chy  ť do rúk.. Neustále 
mi pripomínalo všetky  e sklamania, popálenia a neúspechy, ktoré sa s ním vliekli.. Vytlačil sa menší náklad, ktorý sa síce 
rýchlo vypredal, no nevedela som, čo ďalej.. Nemalo zmysel robiť mu akúkoľvek reklamu, keďže som netušila, kedy a či 
vôbec bude ďalšie číslo.. A čo je to za periodikum, keď neviete dodržať „zámer trvalého pokračovania“?

Keďže Dream & live magazine pre mňa predstavoval čosi výnimočné a spájal dve moje vášne – fotenie pod značkou 
Fotky pre radosť a blogovanie pod značkou Dream & live, dával mojej snahe akýsi vyšší zmysel (aspoň v mojich očiach) 
a vo vyhliadkach bez neho som sa cí  la až príliš obyčajná.. až zbytočná.. proste jedna z mnohých.. fotografi ek aj bloge-
riek.. Niežeby som niekedy túžila vytŕčať z davu alebo niečo podobné.. no predsa len, bol to zrazu rozdiel..  

Keďže som nevedela, ako s magazínom ďalej (no zároveň som kdesi v hĺbke duše cí  la, že sa ho nechcem vzdať úplne 
a možno niekedy sa k nemu ešte vrá  m), nechávala som tomu voľný priebeh a všetku svoju energiu, ktorá mi ostala, 
som venovala blogu a tvorbe pekných fo  ek na Instagram.. Aj keď som mala pár mesiacov chuť zakopať sa niekam 
pod zem, myslím, že opak sa stal pravdou a nevedomky som pracovala na tom, aby moja tvorba, aj „len“ ako blogerky 
či fotogra  y, bola rozpoznateľná.. Moja túžba byť neviditeľnou pretavená do jemných pastelových od  eňov mojich 
obľúbených farieb sa pre mňa stala charakteris  ckou a paradoxne som vďaka tomu mala niekedy pocit, akoby som 
práveže vytŕčala.. 

Z môjho života sa postupne vytra  li osoby, ktoré v ňom predtým mali dosť významné miesto a ja som sa s tým musela 
naučiť žiť, aj keď som zo začiatku nechápala, prečo sa to tak muselo stať.. No osud si to zariadil po svojom a namiesto 
nich mi priniesol do života iné osoby.. Vtedy som to ešte nevedela, no časom sa z jednej z nich stala moja najlepšia 
kamarátka, taká, o ktorej som už ani nedúfala, že ju niekedy budem mať..

Keď sa popálite vo vzťahu s ľuďmi, nezabúda sa na to ľahko.. Viackrát sa ocitnete v situáciách, ktoré ste zažívali aj 
s tými, ktorí odišli a ani nepovedali zbohom a automa  cky vám pritom vždy v hlave zasvie   kontrolka, aby ste sa mali 
na pozore.. aj keď cí  te, že je to inak.. ale napriek tomu sa podvedome stále bojíte.. Dá sa s tým naučiť žiť.. len sa musíte 
prekonať, znova otvoriť svoje srdce, začať opäť dôverovať ľuďom, aj keď tá dôvera bola viackrát zlomená.. a poučiť sa 
z chýb minulos  ..

Celé to moje podivné „postapokalyp  cké“ obdobie sa strašidelne vlieklo a trvalo oveľa dlhšie akoby som chcela.. Po 
čase som si však všimla, že všetky prejavy stresu a zdravotné problémy, ktoré „koniec sveta“ so sebou priniesol, sú 
zrazu preč.. že zrazu sa mi akosi ľahšie dýcha.. Zis  la som, že viem všetko okolo seba vnímať oveľa citlivejšie, že viem 
vnímať veci a ľudí okolo opäť s otvoreným srdcom.. Akoby mi niekto dal dole čierny závoj, ktorý mi bránil v ružovom 
pohľade na svet.. Uvedomila som si, že nechcem len prežívať.. že sa nechcem vracať a pozerať na krivdy v minulos  , že 
sa chcem pohnúť ďalej.. a lietať.. opäť.. bezhlavo.. za svojimi snami..

Začala som pracovať na tomto čísle magazínu.. presne na tom, ktoré som netušila, že niekedy ešte vyjde.. na tom, ktoré 
som neverila, že nejako dám dokopy sama.. Nebola som však sama.. aj keď pri mne neboli ľudia, ktorí ma podporovali 
pri tých minulých.. 

Rada by som verila, že to bol môj malý súkromný zázrak.. ako odmena za to všetko, čím som si musela prejsť.. Ako inak 
si mám vysvetliť toľko úžasných ľudí, ktorí sa rozhodli mi s vydaním tohto čísla pomôcť? Kolega z práce, ktorého som 
s malou dušičkou oslovila, či by mi nepomohol so zalomením; kedysi jedna z „fanúšičiek“ magazínu, ktorá sa v priebehu 
roka stala mojou najlepšou priateľkou a pomáhala mi s jazykovou korektúrou; ďalšie skvelé dámy, ktoré prispeli svojou 
prácou – či už vo forme básní, ilustrácií, textov či tvorby nového loga magazínu.. A v neposlednom rade dve fi rmy, ktoré 
vydanie tohto čísla podporili fi nančne, lebo bez nich by nebolo možné sa pri malom náklade dostať na aktuálnu cenu, 
a tak by ste toto číslo asi ani nemohli držať v rukách.. 

Som za to všetko a za všetkých taká vďačná, že to ani nedokážem vyjadriť slovami..

Možno je to a j v reá l nom živote ta k a ko v tých rozprávka ch.. že vše tko sa 
na kon i e c na dobré obrá ti, l en musí te prekona ť n i e koľ ko prekážok, bojova ť, 
n e vzda ť sa.. a ísť za h lasom srdca.. opä ť k obla kom.. 



Radosť, láska a krása.. sú všade okolo nás.. 
Mám to šťas  e, že mojou prácou, ktorá ma najviac baví a napĺňa, je 
zachytávať ich..

, j p , j p , j
zachytávať ich..

99% všetkých fo  ek v magazíne bolo 
nafotených na Canon 5D Mark III 



Sn íva j s otvoren ými očami
a ži s otvoren ým srdcom,
uvidíš ve c i, k toré sa l en ta k n evid ia..
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