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O
kolité kopce sa ešte 
kúpu v rannej hmle, 
keď prechádzame 
bráničkou, za ktorou 

na nás čakajú majitelia. Nád-
herná chalupa ako z rozprávky 
sa nachádza v malebnom 
prostredí myjavských kopaníc. 
Hneď vidno, že majitelia k re-
konštrukcii pristúpili citlivo, aby 
zachovali jej pôvodné čaro.

Láska na prvý pohľad
Eva s Vilom kúpili chalupu 
pred desiatimi rokmi. Hľadali 
útočisko z mesta, ktoré by bolo 
blízko Bratislavy, kde obaja 
pracovali. „Chodili sme autom 
kade-tade, pozerali sme cha-
lupy na Záhorí aj za Pezinkom, 

ale v tých oblastiach boli veľmi 
drahé. Nakoniec sme prišli sem 
na Myjavu. V ten deň sme mali 
dohodnuté tri obhliadky. Táto 
chalupa bola prvá a musím po-
vedať, že hneď si nás získala,“ 
prezrádza nám domáca pani. 
Napriek tomu išli viac-menej 
z povinnosti na ďalšie dve ob-
hliadky. Tie ich však len utvrdili 
v prvotnom rozhodnutí. Ešte 
v ten deň na ceste domov vo-
lali do realitnej kancelárie, že 
berú prvú ponuku. 

Medzi MestoM a vidiekoM
Prvotný impulz ku kúpe chalu-
py vyšiel určite od Vila. Ťahalo 
ho to k prírode a drevu, je totiž 
amatérsky stolár. „Profesijne sa 

venujem programovaniu, čiže 
za počítačom som trávil väčšinu 
dňa. Potom však prišlo obdo-
bie, keď som potreboval vy-
padnúť z mesta, vyvážiť energiu 
a pracovať manuálne,“ hovorí 
Vilo. Na chalupe si zariadil diel-
ňu, kde pracuje s drevom. Zistil, 
že pre jeho telo aj psychiku je 
dobré, keď robí aj manuálne. 
Dnes to odporúča každému. 
„Ak ťa bolí chrbát zo sedenia 
za počítačom, choď kopať na 
záhradu a bolesť hneď prejde,“ 
smeje sa. 

doMáci Majster
Napriek tomu, že chalupu majú 
už desať rokov, so zariaďova-
ním ešte neskončili. Je to aj 

tým, že väčšinu prác si robia sa-
mi. „Málo vecí si dávame robiť. 
V podstate iba strechu a podla-
hy robili majstri, ale čo sa dá, 
spravíme sami.“ Naposledy si 
zhotovili drevenú zastrešenú 
terasu, z ktorej majú výhľad na 
okolité kopce. Vyrobili alebo 
upravili aj väčšinu nábytku 
v interiéri. „Nakreslím mu ná-
vrh a manžel to vyrobí,“ hovorí 
s úsmevom Eva. Starý nábytok 
však zháňajú na bazároch 
a cez inzeráty. 

osudové farBy
Kúpa chalupy naštartovala 
Evu, ktorá dovtedy pracovala 
v poisťovníctve, aby sa vydala 
na novú pracovnú cestu. Keď 
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KrEATíVNi MANžEliA NABiTí POZiTíVNOu 
ENErgiOu, KTOrýCH NEODrADí žiADNA 

VýZVA. VlASTNiA OBCHODíK NAViDiEKu.SK, 
KDE PrEDáVAJú PrErOBENý NáByTOK, fArBy, 

AlE TiEž OrgANiZuJú rôZNE KurZy.

Spolu so štábom relácie Na chalupe sme navštívili 
chalupu, ktorá mala slúžiť najmä ako víkendové útočisko, 
kde by si jej majitelia oddýchli od ruchu hlavného mesta. 
Postupne však zistili, že v nej trávia čoraz viac času.

Sviatky
na chalupe

Návštevu z tejto 
chalupy si budete 

môcť pozrieť aj v relácii 
Na chalupe, ktorú 

vysiela TV JOJ 
každú nedeľu  

o 16.50.
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Farby materiály
Majiteľkina vášeň pre farby sa odrazila aj na interiéri, ktorý 
zdobí drevený nábytok namaľovaný rôznymi farebnými 
odtieňmi.
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sa po materskej vrátila do prá-
ce, zrazu nevedela obsedieť 
v kancelárii. „Dala som výpo-
veď a hľadala som, čomu by 
som sa mohla venovať. Vtedy 
sme kúpili chalupu, v ktorej 
nám pôvodní majitelia nechali 
jednu starú skriňu. rozhodla 
som sa ju opáliť a natrieť novou 
farbou. Zrazu som zistila, že 
ma to baví. Zháňala som nábyt-
ky a premaľovávala ich.“ Dnes 
má vlastný obchodík 
NaVidieku.sk, kde predáva 
nielen upravený nábytok, ale aj 
špeciálne farby na dekorova-
nie nábytku a stien. „farby sa 
stali mojím životom. Je úžasné, 
ako dokážu premeniť obyčajný 
kus nábytku.“

dózičkoví pašeráci
Manželia veľmi radi cestujú 
a práve z výjazdov pochádzajú 
aj viaceré dekorácie. Z fran-
cúzska si doniesli vešiak, ktorý 
visí v predsieni, z Talianska do-
konca rebrík. S úsmevom spo-
mínajú na historku, keď viezli 
v príručnej batožine z londýna 
tri dózy kúpené na blšom trhu 
v greenwichi. Kontrolór na le-
tisku im kázal otvoriť batožinu 

a s prekvapením v očiach po-
zeral na ich úlovok. Našťastie, 
po dôkladnom preskúmaní, 
že skutočne ide iba o staré 
nádoby, všetko dobre dopadlo 
a dnes dózičky trónia na polič-
ke v kuchyni. 

najkrajšie sviatky
Na chalupe viackrát strávili aj 
vianočné sviatky. Keďže mali 
v Bratislave malý byt, rozhodli 
sa vziať širšiu rodinu a vyraziť 
na chalupu. „Môj otec potom 
povedal, že to boli jeho najkraj-
šie Vianoce. Nič sa nevyrovná 
blčaniu ohňa v kachliach a vý-
hľadu na zasneženú krajinu.“ 

Bývanie na poLceste
Na otázku, či si vedia pred-
staviť, že by raz bývali na cha-
lupe celoročne, odpovedali 
manželia jednoznačne. „Keď 
deti odrastú, chceli by sme tu 
určite tráviť viac času. Možno 
štyri dni tu a zvyšok týždňa 
v meste. Som aj mestský člo-
vek, mám rada kultúru. Takže 
zatiaľ nám vyhovuje bývať na 
striedačku, chvíľu tu, chvíľu 
tam,“ uzatvára našu návštevu 
sympatická Eva.
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