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Dom plný farieb a radosti
Za slnečnými údoliami a kopcami na Myjave stojí takmer na samom konci
malej dedinky domček. V jeho vnútri sa ukrýva nielen rozprávkový interiér,
ale i jeden zaujímavý príbeh. Na začiatku bola túžba po úniku z mesta,
ktorá však nečakane prerástla do celoživotného tvorenia s farbami.
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tradičná chalupa
dispozícia 3 + kuchyňa
lokalita Myjava
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„Vidiecky štýl si ľahko zamilujete.
Ani neviete ako a budete v prerábaní
starých vecí doslova namočení.“
Eva, majiteľka

Kuchyňa je srdcom domu.
Najcennejším kusom nábytku je
stôl, ktorý vlastnoručne vyrobil
otec rodiny.
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„Kvôli kachliam sme cestovali až do
Čiech. Veľmi sme chceli kachľovú
pec, žiaľ, postaviť takú tradičnú
by si vyžadovalo nielen viac financií,
ale i miesta v dome.“
Vilo, majiteľ

Kachľová pec sa
každú zimu postará
o príjemné teplo. Spolu
s dekoratívnym rebríkom
už dlho tvoria pár. Sušiť sa
na ňom dajú nielen bylinky,
ale i pyžamo.
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Tradičná pozdišovská keramika zdobí
steny a obloky, hlinené tienidlá sú výrobkom od
miestnej remeselníčky, no na polici nájdeme i kúsky,
čo pricestovali až z Talianska či Francúzska.

Láska na prvý pohľad
Rodina Kyselovičovcov žila v malom dvojizbovom byte v Bratislave a premýšľala, či kúpiť väčší byt alebo radšej chalupu.
Zvíťazila chalupa. „Potrebovali sme priestor, kde by sme mohli
vytvárať niečo užitočné, no zároveň pekné a chceli sme byť viac
na vzduchu,“ vysvetľuje Vilo Kyselovič. Túžili po tom, aby bola
ich chalupa obkolesená prírodou a celoročne obývateľná. Ideálne neďaleko Bratislavy. Žiaľ, všetky chaty a chalupy v blízkosti
hlavného mesta prevyšovali cenu, ktorú plánovali za kúpu dať.
Keď prvýkrát zbadali chalupu na Myjave, boli ňou doslova
očarení. Eva svoj prvý dojem opisuje takto: „Hneď ako som doň
vstúpila, vedela som, že tento dom je pre nás ten pravý. Moje
srdce doslova kričalo. Hoci sme mali ešte dohodnutú nasledujúcu obhliadku iného domu, moja myseľ už nedokázala vnímať
nič iné, v myšlienkach som sa stále vracala sem. Po skončení
prehliadky sme okamžite volali prvej realitnej maklérke, že
chalúpku chceme.“ Odvtedy trávila rodina každý voľný víkend
na Myjave. Vilo prezentoval postupy z renovácie chalupy a tvorby jednoduchého nábytku na svojom blogu. Prostredníctvom
svojich článkov dával rady čitateľom, rovnako zanieteným chalupárom. To však ešte netušil, kam ich táto túžba po neustálom
zveľaďovaní príbytku zavedie.

Lásku k prírode cítiť
z každého kúta. Levanduľa,
živé kvety a sušené bylinky
prevoniavajú celý dom.
mojdom.sk
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„Zveľaďovanie domu a prerábanie
nábytku nás úplne pohltilo i vzájomne
spojilo. Spoločne tvoríme, užívame si
okolitú prírodu i sami seba.“
Eva, majiteľka

Kuchynskú linku z Ikei tiež čaká
zmena. Majitelia domu ju plánujú v krátkom
čase premaľovať.
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Umeleckého ducha
majú Kyselovičovci v rodine.
Vyšívané obrazy, ktorými
pani domáca vyzdobila steny
v predsieni, sú od jej sestry.

Celoživotná vášeň

Šťastný pár. Uponáhľaný život
v korporáciách vymenili za pokojné dni
v prírode plné farieb.

Vilo v tom čase pracoval pre veľkú firmu a Eva sa chystala
nastúpiť do práce po materskej dovolenke. „Boli to pre mňa
ťažké chvíle. Vôbec som sa nevedela zaradiť do pracovného tempa, ktoré tam vládlo. Stále som mala pocit, že tam
nepatrím,“ vysvetľuje Eva.
Všetko sa to začalo knihou od manžela, kde Evu zaujal
spôsob renovácie nábytku farbami Chalk Paint. Ich prednosťou bolo, že sú ekologické a nevyžadovali ošmirgľovanie
predchádzajúceho náteru. Začalo sa veľké pátranie. Keďže
nik na Slovensku v tom čase tieto farby neponúkal, Eva sa
vydala sama do Rakúska hľadať ženu, ktorá ich predáva.
„Bolo to vtipné. Bola som taká odhodlaná, že som si ani
neuvedomila, že po nemecky neviem ani slovo. Keď som
prišla na danú adresu a zazvonila, aké bolo moje prekvapenie, keď mi dvere otvorila Slovenka,“ spomína Eva na svoju
veselú cestu za prvými farbami. Nasledovalo niekoľko
mesiacov skúšania a experimentovania. S farbami sa jej
pracovalo ľahko a výsledky boli vynikajúce. Rozhodla
sa preto sama rozbehnúť predaj Chalk Paint™farieb na
Slovensku. Dnes už Eva sama nielen maľuje, ale i radí iným
a taktiež ponúka kreatívne workshopy pre jednotlivcov
i skupiny. „Táto práca ma nesmierne baví a napĺňa. Nikdy
som neľutovala rozhodnutie odísť zo zamestnania a začať
s niečím novým,“ usmieva sa.
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KTO TU BÝVA
Eva a Vilo Kyselovičovci. Ich záľuba
v prerábaní nábytku a doplnkov
vo vidieckom štýle prerástla až do
podnikania. Sú výhradným distribútorom
predajcom farieb Chalk Paint™ od Annie
Sloanovej na Slovensku, vedú kreatívne
kurzy a workshopy. www.navidieku.sk

Deti majú svoje útočisko
v podkroví s hamakou a hojdačkou.
Napriek tomuto romantickému
zákutiu trávia takmer všetok čas
vonku v záhrade.
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Hlavná spálňa je
čarovným miestom. Plná
pokoja, kde každý kút dýcha
vidieckou nostalgiou.

Truhlica je pôvodná. Jediný
kúsok, ktorý na chalupe nebolo
potrebné meniť. Pre Evku predstavuje
inšpiráciu a do domu vnáša tradíciu.

Malá, ale útulná.
Žiarivé farby, ako sú
červená a žltá, manželov
naštartujú do nového dňa
lepšie ako káva.
mojdom.sk
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Starý okenný rám
prerobila domáca pani
na tabuľku na odkazy
a obyčajná skrinka na
topánky získala náterom
i novými úchytkami
vidiecky nádych.

Katkin
pohľad
Farby, štruktúry,
materiály
Tradičný vidiecky dom si zachováva mnohé pôvodné prvky.
Drevo a prírodné materiály sú kľúčové. Farby a vzory
s folklórnym či prírodným motívom na stenách alebo dverách
medzi sebou nesúťažia, ale priam idylicky sa dopĺňajú.
Masívne solitéry v rôznych farbách stoja jeden vedľa
druhého, a pritom pôsobia harmonicky. Pravú vidiecku
atmosféru dotvárajú hlinené lampy, keramika, výšivky
a prírodné dekorácie.

80

môjdom 7/2018

Dom plný farieb tak trochu napovedá, že
v ňom prebývajú veselí ľudia. Z majiteľov chalupy, rovnako aj z interiéru, cítiť pokoj a domácku
atmosféru. Napriek farebnej smršti na mňa celý
dom pôsobí harmonicky. Vidno, že zmeny i doplnky
prichádzali postupne. Osobne sa mi veľmi páči aj to,
že láska k chalupárčeniu a tvoreniu oboch manželov tak prirodzene spája. Spoločný koníček je vždy
stmeľujúcim prvkom vo vzťahu. Renovácia dnes
prežíva vo svete zlaté časy. Zachovať hodnotný
kúsok a vytvoriť z neho vlastnými rukami niečo
originálne je lákavé. A nielen pre chalupárov. Myslím, že už teraz presne viem, čo
so starou stoličkou po babke. Už len
vybrať ten správny odtieň :)

