bývajme krajšie s Evitou

Vzhľad nového bytu v podkrovnej
nadstavbe ovplyvnili dva faktory
– originálny štýl, ktorý si Irena
Kolárová zamilovala v pražskom
obchode a jeho majiteľka jej
nakoniec tento interiér aj zariadila.
A dve mačky domáce. Bolo totiž
potrebné vyberať materiály, ktoré
odolajú ich pazúrom.
Text: Eva Vacková
Foto: Petr Adámek
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Harmónia
rôznych
kútov sveta
Spálňa je navrhnutá v dámskom štýle.
Je tu viac farieb a mäkkého textilu. Knižnica je vyrobená zo starého
balkóna, svietidlá z filipínskej perlete,
obraz z lotosových listov.
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Podlaha v obývačke a kuchyni je drevená, napustená
olejom, jedálenský stôl s masívnou doskou a kovovým podnožím doplňujú tradičné stoličky thonetky.
Do zariadeného interiéru sa hodia industriálne, koloniálne, retro aj moderné dizajnové veci.

K

eď sa Irena začala rozhliadať po Prahe, do
ktorej sa pred deviatimi
rokmi presťahovala
z Brna za prácou, narazila na zaujímavý obchod.
Chodila sa doň pozerať na nábytok
a doplnky, inšpirovala ju exotická
atmosféra. „Dozvedela som sa, že
majiteľka obchodu je interiérová dizajnérka. Vtedy som jej povedala: Raz si
od vás nechám zariadiť byt,“ spomína
Irena. Nakoniec to tak aj bolo. Kým sa
však dočkala, bývala niekoľko rokov
v podnájmoch. Obľúbila si Prahu 2,
štvrť, ktorá jej v mnohých ohľadoch
vyhovovala a v ktorej si zvykla. Potom
sa rozhodla zaobstarať si vlastné bývanie. Spočiatku mala dojem, že musí
nájsť niečo bližšie k zeleni. „Pražské lokality som veľmi nepoznala
a vo výsledku som zistila, že ma to aj
tak ťahá zase do centra, čo je proste
srdcovka.“
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A tá panoráma...
Irena oslovila majiteľku firmy Le Patio
a dizajnérku Moniku White vo fáze
zháňania bytu. „Vlastne sme spoločne hľadali priestory, do ktorých by
sa hodil eklektický štýl,“ komentuje
s miernym zveličením Monika. Ako
sa ukázalo, nájsť byt podľa predstáv
nebolo jednoduché a Irena to v jednej chvíli takmer vzdala. „Prekvapilo
ma, ako zle sú riešené tzv. luxusné
novostavby. Hneď ako sme narazili
na niečo pekné, bolo to preč. Raz
o polnoci som ho však na internete
objavila. Developer ponúkal podkrovnú nadstavbu v bytovom dome
v susednej ulici, kde som vtedy bývala.
Neuveriteľná náhoda, hneď ráno som
začala konať. Na stretnutí som realitnú
maklérku príliš nepočúvala. Cítila
som, že to je ono, aj keď nedostatky tu
boli tiež,“ hovorí Irena.
Okrem intuície ju okúzlil panoramatický výhľad na mesto a jeho

dominanty, páčila sa jej terasa cez
dve izby. Bohužiaľ, bolo neskoro na
úpravy dispozície. „Hovorili mi, že si
to môžem potom dorobiť podľa seba.
Nepočítala som s náročnou akciou, ale
všetko sa natiahlo.“ Monika pobavene
dodáva: „A ja som sa tešila, že konečne
začnem dekorovať. Obe sme boli na
čas skôr stavbyvedúcimi.“

Koloniálna éra
Irena sa s dizajnérkou dohodla, že
interiér bude moderný, mestský a šik.
Napriek tomu je v ňom veľa prírody
a exotiky – knižnica vyrobená z dvesto rokov starého dreveného balkóna
z indického Radžastánu, dvere kúpeľňovej skrinky pre zmenu z dlhoročného paravánu, svietidlá z filipínskych mušlí, obraz z lotosových listov.
Barové stoličky nezaprú industriálnu
inšpiráciu, drevo s patinou pripomína
koloniálnu éru. V harmónii tu fungujú predmety z rôznych kútov sveta

a období, často ručne vyrábané a tzv.
fair trade.

Miešanie ingrediencií
Na prvý pohľad byt pôsobí útulne,
vonia diaľkami, výhodou zariadenia je
nadčasovosť. Irena pridala veci z ciest
aj pár starožitností po dedkovi. Rozkladací jedálenský stôl pre zmenu „podedila“ po Monike, ktorá ho doplnila
klasickými stoličkami thonetkami.
Keď sa doma mieša a používajú sa
rôzne ingrediencie, musí to robiť
niekto, kto má cit pre farby, materiály a detail. „Monika bola skvelá,
bola trpezlivá. Nechávala mi priestor
na moje nápady, pre predstavu mi
vešala obrázky na pinterest home.
Je však dobré, keď vám dizajnér
otvorí oči. Nikdy by som neverila,
ako dobre spolu ladia napríklad sivá
s béžovou. Príjemné bolo sledovať,
ako sa každým riešením či doplnkom mení atmosféra,“ približuje
Irena spoluprácu. Pretože v byte žijú
dve mačky domáce, musela Monika

pri voľbe konkrétnych vecí strážiť
ich odolnosť. Podľa nej muselo byť
všetko „mačkovzdorné“. Výborne
sa osvedčili koberce z prírodného
vlákna agáve sisalovej.

Nielen dámska záležitosť
V byte sú vypichnuté ženské prvky.
Zjemnili totiž industriálne barové
stoličky či príborník, protikladom
sivej a čiernej sú tyrkysové, ružové
akcenty a textil – ručne pretkávaná
látková prikrývka v spálni alebo
dekoratívne vankúše. Na kompletnom návrhu sa podieľal Monikin
manžel, architekt Michael White,
ktorý si vzal na starosť okrem iného
kuchyňu s barovým ostrovčekom.
Nábytok z IKEA a pracovná doska
imitujúca betónovú stierku sú

»

Predsieň je vyrobená na mieru. Stolári
vyrobili skriňovú stenu v kombinácii sivej
a béžovej farby, na drevenej podlahe je
odolný sisalový koberec.
B2B06272

Geberit AquaClean
Toaleta, ktorá vás očistí vodou.

Každý
prvý raz je
výnimočný.

Chcem to zažiť
→ www.geberit-aquaclean.sk
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Priečku medzi malou
pracovňou a spálňou
tvorí typová skriňa,
ktorú upravil stolár. Spolu s policami
priestor slúži ako praktický šatník.

Irena Kolárová
(36), advokátka,
a mačky Gaia
a Francesca

Do kúpeľne sa dostala exotika aj trochu
umenia. Dvierka umývadlovej skrinky sú
vyrobené zo starého paravánu, doska
a sokel z prírodného mramoru.
ekonomickým, ale efektným variantom. Niektoré prvky vyrobili stolári,
napríklad dvere alebo skriňovú stenu
v predsieni. Do dispozície 2 + kk sa
podarilo pridať ešte miestnosť.

Priečka zo skrine
V dlhej spálni Monika použila riešenie, ktoré sa jej osvedčilo aj doma.
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Časť miestnosti je predelená typovou
skriňou, čím vznikol šatník a malá
pracovňa s oknom. Naopak, predtým oddelená kúpeľňa a toaleta sú
spojené, čím v predsieni odbudli
jedny dvere. „Pretože ide o menší
byt, uvažovala som ako na jachte –
musí to byť multifunkčné, všetky veci
by mali mať svoje miesto,“ vysvetľuje

Monika. Optimálne sa podarilo
zariadiť obytnú miestnosť, v ktorej sa
varí, stoluje aj oddychuje. „Je dôležité vytvoriť zóny a každému kútu
dať atmosféru, napríklad vhodnou
voľbou rôzneho osvetlenia. Keď si
sadnete na pohovku, tak by ste mali
mať pocit, že ste v obývačke, a nie
v kuchyni,“ uzatvára.

advertoriál

Terasové žúrky
sa začínajú

B2B06428

Studeným Dňom Dávame Oficiálne Zbohom, Vitaj, Párty
Čas. Užívajte Si Pohodu Teplých Dní A Radostné Chvíle
S Priateľkami. Najštýlovejšie To Je Na Terase,
S Pohárikom Bubliniek V Ruke.
„ No stress“, stačí dobre
”
vychladiť bublinky
Poznáme to všetky, najlepšie párty
sú tie neplánované. A s nástupom
teplejších dní prichádzajú čoraz
častejšie. Posedenie po práci alebo
oslava víkendu je tým pravým osviežením a receptom na dobrú náladu.
A pritom k vydarenej „žúrke“ stačia
v podstate tri veci – dobrá muzika,
niečo pod zub a bublinky.
V prípade sektov sa ponúka hneď
niekoľko možností. Medzi tie najobľúbenejšie sekty patrí Hubert

de Luxe. Toto výnimočné šumivé
víno s lahodnou chuťou, zložené
z aromatických odrôd bielych vín, je
držiteľom mnohých ocenení. Určite
ho ocenia aj vaši hostia. Pri ponúkaní nápojov myslite vždy i na tých,
ktorí si neskôr musia sadnúť za
volant auta. Pre nich si nachystajte
Hubert Nealkoholický.

Darček pre hostiteľku
Nezabudnite vziať na návštevu
pozornosť pre pani domácu, potešte
hostiteľku unikátnym darčekom.

Zvoľte napríklad Hubert Cabernet
Sauvignon blanc de noir. Vyznačuje
sa dokonalou chuťou, plnou sviežosti exotického ovocia a čerstvého
biskvitu. Je plné prekvapení aj
čo sa týka jeho samotného vzniku.
Vyrába sa totiž z tmavého
hrozna odrody Cabernet Sauvignon. Teraz si ho navyše môžete
objednať s osobnou etiketou, cez
Hubert e-shop. Domov tak dostanete fľašu lahodného sektu s originálnym venovaním, pripraveným
na mieru.
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