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Kto tu býva?
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Eva a Vilo Kyselovičovci.
Ich záľuba v prerábaní
nábytku a doplnkov vo
vidieckom štýle prerástla
až do podnikania.
Vedú kreatívne kurzy
a workshopy.
www.navidieku.sk
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Kuchyňa je srdcom
domu. Najcennejším
kusom nábytku je stôl,
ktorý vlastnoručne
vyrobil otec rodiny.

Láska

návšteva

na prvý pohľad
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.

R

TEXT KATARÍNA PAUKEJE FOTO VENTURA PICTURES

odina Kyselovičovcov žila v malom dvojizbovom
byte v Bratislave a premýšľala, či kúpiť väčší byt
alebo 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, aby ich chalupa bola obkolesená prírodou
a celoročne obývateľná. Ideálne neďaleko Bratislavy. Keď
prvýkrát zbadali chalupu na Myjave, boli ňou doslova očarení.
„Hneď ako som do domu vstúpila, vedela som, že je pre nás ten
pravý. Moje srdce doslova kričalo. 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,“ spomína Eva. 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.
Všetko sa to začalo knihou od manžela, kde Evu zaujal spôsob
renovácie nábytku farbami Chalk Paint. Ich prednosťou bolo,
že sú ekologické a nevyžadujú 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 Pain farieb na Slovensku. Dnes
už Eva nielen maľuje, ale i radí iným a takisto 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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Teplo domova Kachľová
pec, kvôli ktorej cestovali
majitelia až do Česka,
sa každú zimu postará
o príjemné teplo. Spolu
s dekoratívnym rebríkom už
dlho tvoria pár. Levanduľa
a sušené bylinky visiace nad
ňou prevoňajú celý dom.
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1 Uponáhľaný život hlavného mesta vymenili manželia za celoročne obývateľnú
chalupu. Prostredie prírody ich naštartovalo k pretváraniu zachovalého nábytku
a vidiecky štýl si jednoducho zamilovali. 2 Spálňa je miestnosť plná pokoja, kde
každý kút dýcha vidieckou nostalgiou. 3 Kuchynskú linku takisto čaká menšia
rekonštrukcia. Majitelia ju plánujú v krátkom čase premaľovať. Spoločné prerábanie
ich podľa slov domácich vzájomne spojilo a pohltilo. 4 Podkrovie je útočiskom detí.
Aj napriek prítomným hamakom a hojdačke trávia väčšinu času vonku v záhrade.
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