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MONIKA WHITE: 

TREFA DO ČERNÉHO

„Vystudovala jsem práva, později pak 
politické vědy v Paříži. Poměrně brzy 
jsem vstoupila do diplomacie, ve které 
jsem působila přes sedm let. Pracovala 
jsem jako vicekonzulka v Paříži, pak 
jako konzulka v Hanoji. Právě život 
ve Vietnamu byl rozbuškou toho, co 
dělám dnes. Do Vietnamu se v té době, 
na přelomu nového tisíciletí, stahovali 
designéři z celého světa a zakládali tam 
vlastní studia. Kombinovali v nich 
tradiční postupy a řemeslnou zručnost 
Vietnamců se západním pohledem 
na design. Ráda jsem se jimi nechala 
inspirovat. Nedlouho poté jsem se 
vdala za velvyslance a diplomacie jsem 
se musela vzdát. Manželky diplomatů 
totiž nesmějí pracovat, takže jsem ze 
začátku vlastně půl roku seděla doma. 

Měla jsem čas, a tak jsem na dálku 
začala zařizovat byt, který jsme si 
pořídili tady v Praze. Nadchlo mě to! 
Když diplomacie musela jít stranou, 
musela jsem najít jiný směr, kterým se 
ubírat. A pak mi to došlo: Propojím 
věci, které miluju! Francii, Asii, design, 
jídlo, stolování… Cítila jsem najednou 
novou motivaci. Diplomacie, v níž jsem 
se do té doby pohybovala, je vlastně 
státní správa a já v ní nemohla vůbec 
rozvíjet svou kreativitu. 

Po návratu do Prahy jsem zjistila, že 
koncept Le Patio jeho tehdejší majitelka 
prodala. Nový majitel mi projevil 
důvěru a nechal mě podnik vést. Ale 
nebylo to ono, přece jen nešlo o můj 
vlastní projekt. Po této roční zkušenosti 
jsem opět následovala manžela 
do zahraničí, tentokrát do Libanonu. 
Odtamtud jsem se vrátila předčasně, 
hlavně proto, že Libanon v době 

V Le Patiu 
neprodávají jen 
produkty tzv. 
koloniálního 
stylu. Seženete 
zde i originální 
výrobky z Česka. 

šperky vytvářím vlastníma rukama 
v Indii. Postupně v sobě objevuji 
probuzenou kreativitu. Dnes dokonce 
zařizuji i interiéry bytů na objednávku. 

Je to zvláštní, ale znám dost 
právniček, které se od oboru odklonily 
a věnují se nějaké umělecké a tvůrčí 
činnosti. Užívám si pocit svobody, což 
je trochu paradoxní, protože objektivně 
pracuji víc, než kdybych zůstala 
v nějaké korporaci či ve státní správě. 
Ale ten pocit, že rozhoduji sama za sebe 
a něco tvořím, stojí za to.“
www.lepatiolifestyle.com 

války v Iráku nebyl nejvhodnějším 
místem pro život. Takže jsem se ocitla 
znovu v Česku, rozhodnutá, že budu 
podnikat. Náhoda tomu chtěla, že 
toho času byly obchody Le Patio opět 
na prodej. Obchody jsem odkoupila 
a dnes máme dva krásné prostory 
v centru Prahy. Co k tomu bylo 
potřeba? Určitá dávka náhody, štěstí, 
odvahy a víry. 

Do určité míry jsem si splnila své sny, 
protože má práce vyžaduje, abych hodně 
cestovala. Všechno, co v showroomech 
nabízíme, jsem vybírala sama, některé 
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Žila ve Francii i ve Vietnamu. Specifi cké styly 

interiérů obou zemí přinesla i do Česka. Je 

majitelkou sítě obchodů Le Patio Lifestyle, 

do kterých dováží nábytek, doplňky a šperky 

z Indie, Francie a Filipín. 
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