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návštevapáči sa nám

N
emôžete byť cel-
kom šťastní, ak 
žijete osamelo za 
vysokými múrmi, 

ani ak máte susedov, ktorí vás 
nepozdravia. Dobré susedské 
vzťahy, vzájomné pomáhanie 
či skrášľovanie okolia, ale 

Bývanie bez pravidiel
V poslednom čase sa bohémsky štýl 
teší veľkej obľube. Neviete, ako 
vyzerá? Pozývame vás na návštevu do 
bytu plného pestrých farieb, exotických 
vzorov, uvoľnenosti a pohody.

Hoci byt, v ktorom býva  
Eva (36) a Vilo (40) so  
svojimi deťmi Hankou  
(10) a Martinom (8), má  
len 48 m², manželia  
by ho nevymenili za  
väčší. Medzi susedmi  
v okolitých domoch sa  
totiž vytvorila komunita,  
ktorá ich životu dáva  
niečo navyše.

Boho štýl využíva a kombinuje 
rôzne prvky, farby a vzory.

Kto tu Býva

predovšetkým vľúdne prostre-
die na výchovu detí, znamená 
pre bývanie našich hostiteľov 
oveľa viac ako luxusné bývanie. 
„Pozoznamovali sme sa v parku 
pred domom, kam sme chodili 
s deťmi. Začalo sa to návšte-
vami, spoločnými výletmi, no 

a dnes dokonca trávime spolu 
i dovolenky,“ začína s rozpráva-
ním Eva a jedným dychom do-
dáva: „Najväčší prínos majú z ta-
kéhoto bývania deti. Nesedia 
pri počítačoch a televízoroch, 
my ho dokonca ani nemáme, 
deti sa celé dni hrajú vonku.“

Nedržia sa žiadNych 
pravidiel
Oázu pokoja a pohody si naši 
hostitelia vytvorili aj doma. Pri 
zariaďovaní sa inšpirovali bo-
ho štýlom. Ten je určený pre 
ľudí, ktorí si dokážu užívať ži-
vot v pohode, bez zbytočných 
stresov z maličkostí. Krásne 
na ňom je, že každý si ten svoj 
bohémsky štýl môže zariadiť 
po svojom, pretože nemá nija-
ké pravidlá.

aKo sKladaČKa
Celý byt pôsobí vzdušne 
a príjemne. Na rozdiel od 
moderných interiérov, kde je 
všetko perfektne zladené, tu 
cítiť závan hravosti a slobody. 
Eva s Vilom v ňom skombi-
novali veľa pestrých farieb 
a rôznych vzorov. Jedine 
steny nechali jednofarebné, 
aj to len preto, aby na nich 
vynikli obrazy či iné zaujíma-
vé dekorácie. „Je tu naozaj 
rozmanitosť všetkého druhu, 
čo možno niekomu prekáža 
alebo sa zdá chaotické. Nás 
však tento štýl motivuje a cí-
time sa tu príjemne,“ pridá 
sa do rozhovoru Vilo a ne-
zabudne pripomenúť, že Eva 
dokáže skombinovať i to, čo 
je zdanlivo nekombinova-
teľné. „Pohrabe sa v starých 
veciach a vždy v nich nájde 
pekný kúsok, ktorý sem za-
padne ako do skladačky.“

FarBy doKážu  
zázraKy
Detskej izbe dominujú živé 
farby. Vďaka správne zvolenej 
kombinácii starých kúskov 
s moderným nábytkom a do-
plnkami tu rodičia pre svoje 
ratolesti vytvorili tvorivú atmo-

sféru. V strede izby je kobe-
rec s hipisáckym vzorom, na 
ktorom sa Hanka s Martinom 
často hrávajú. Patchworkovú 
prikrývku na postele vytvorila  
ešte dávno domáca pani zoši- 
tím rôznych látok. „Práve preto 
ma boho štýl oslovil. Dáva mi 
príležitosť staré veci a nábytok 

priviesť naspäť k životu. Pou-
žívam na to hlavne farby, a tak 
ľahko vytvorím útulné bývanie 
aj za malý peniaz.“

chodil aKo BatmaN
Sympatický pár pôvodnú ku- 
chyňu s rozmermi 2,5 x 3 m  
premenil na spálňu  

Niekedy stačí iba omotať 

káble okolo konára.
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a nenáročnými úpravami jej 
vdýchol poriadnu dávku hreji-
vosti a útulnosti. Z jej veľkosti 
si ťažkú hlavu nerobili, práve 
naopak. Vilo v nej spočiatku 
chodil ako Batman s rukami na 
stenách, no dnes si pochva-
ľuje veľkú posteľ, pôvodnú 
dlažbu s podlahovým kúrením 
a vidiecky look, ktorý jej dodal 
obklad na stene za posteľou, 
ako i pestrofarebné vankúše, 
obrazy a kvetináče. 

ideálNy pre všetKých
Je to vlastne veľká výhoda, 
čo všetko sa dá zaškatuľko-
vať do tohto štýlu,“ zamyslí 
sa Eva a pokračuje: „Využíva 
staré s novým, etno, vinta-
ge, prírodné aj retro prvky 

a farby – všetko dohromady. 
Preto je ideálny pre mužov aj 
ženy. Variáciami šitými na mie-
ru sa v ňom nájde asi každý.“

s Kuchyňou sa  
pohrali
Pri zariaďovaní kuchyne vy-
užili to, že boho štýlu vôbec 
nezáleží na tom, či máte do-
statok rovnakých stoličiek ku 
kuchynskému stolu. Pokojne 
môže byť každá iná, hoci aj 
v rôznych pestrých farbách. 
A tak k ružovej farebne zladili 
záves, k žltej dofarbili dosku 
a vybrali vankúš s exotickým 
motívom, tyrkysová pasuje 
s pojazdným stolíkom a ani 
čierna nie je osamotená. Na-
vyše sa všetky farby stretli 
na krásnom pestrofarebnom 
koberci. Farbám dali vyniknúť 
aj na drevených skrinkách, 
lampách a stenách, ktoré za 
pracovnou časťou doplnili 
medenou zástenou. Teraz už 
len čakajú, kedy chytí patinu. 
Pohľad každého však upútajú 
gitary, bendžo a ukulele, ktoré 
Vilo zavesil na staré dosky, 
aby nezavadzali na zemi. 

šup s tým pred dom
„Málo miesta v byte riešime 
tak, že veľa vecí u nás visí na 
stene,“ smeje sa Eva, ktorá sa 
dokáže zbaviť nepotrebných 
vecí jednoducho preto, že 
v byte pre ne nemajú miesto. 
„Ku vchodu som dala sto-
ličku a susedia už vedia, že 
čo je na nej, si môžu zobrať. 
Väčšinou to hneď aj zmizne. 

hanka a martin sa najrad-
šej hrajú na koberci.

pôvodná kuchyňa sa 
zmenila na spálňu.

z pôvodnej spálne je dnes 
obývačka s kuchyňou.

v malom byte je využité každé 

miesto, aj na dverách.

eva farbami zladila 
lampy, steny i nábytok.

Postupne sa pridávajú aj os-
tatní, a to, čo už nepotrebuje 
jeden, využijú ešte ostatní,“ 
vysvetľuje Eva. „Bohémsky 
štýl ako opak konzumného, 
v ktorom opotrebované veci 
už nemajú miesto, sa stal aj 
naším životným štýlom a zdá 
sa, že vďaka svojej originalite 
a návratu k prírode sa stáva 
čoraz populárnejší.“ ☐


