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Chcete urobiť svojim blízkym pod stromčekom OBROVSKÚ radosť? Zaobstarajte 
im darčekovú poukážku ASKO, aby si mohli vybrať ten najlepší darček v našich 

obchodoch! Odmenou pre vás budú rozžiarené oči obdarovaných :).  
Neváhajte – Vianoce sú pred dverami!

WWW.ASKO.SK

ASKO VOUCHER  
PATRÍ POD STROMČEK!

DARČEKOVÁ POUKÁŽKA

LASKA TO JE 

NÁBYTOK Z ASKA



Milí tvorcovia domova,

nové číslo časopisu ASKO Inšpirácie sme venovali 
prípravám na Vianoce. Že vás to neprekvapuje a  že sa 
o tom dočítate aj inde? Určite áno, ale som presvedčená, 
že naše fotografie, rozhovory, zaujímavé texty, rady 
a  tipy budú pre vás inšpiráciou a  správne vás naladia. 
Mám rada Vianoce. Krásne dekorácie, dlhé prechádzky 
s  našou sučkou, z  ktorých sa vraciam vymrznutá a  po 
ktorých mi tak chutí varené vínko. Rozprávky a príbehy 
so šťastným koncom, čaj s  medom a  vianočkou a  náš 
jedinečný zemiakový šalát. Rada vyberám darčeky aj 
baliaci papier a teším sa na chvíľu, keď ich obdarovaný 
rozbalí. Neprekáža mi, že sa skoro stmieva, tmu zaháňam 
množstvom sviečok. Je zvláštne, že mnohí ľudia Vianoce 
úprimne neznášajú alebo to aspoň tvrdia a  sťažujú 
sa na zhon, poľovačku na čo najväčší počet darčekov 
a  tráviace ťažkosti po prehnanej konzumácii jedla. To, 
aké budú vaše Vianoce, je však len na vás. Zamyslite sa 
nad tým, čo je pre vás najdôležitejšie, a  urobte si plán. 
Najmä na konci roka to býva ťažké, ale urobte si ČAS. Na 
pekné chvíle, zážitky, na oddych, na vašich najbližších. 
Nech už ich obdarujete čímkoľvek, základnou esenciou 
darčeka by mala byť LÁSKA v akejkoľvek podobe: vášne, 
úprimného záujmu, radosti, pozornosti alebo empatie. 
Prejavom lásky k  blížnemu je aj schopnosť ROZDELIŤ 
SA. Verte, že malé gesto môže mnohokrát znamenať 
veľkú pomoc. A nezáleží na tom, či pošlete dar v podobe 
peňazí alebo hmotných vecí konkrétnej organizácii, alebo 
prinesiete na Štedrý deň vášmu osamotenému susedovi 
porciu kapra a tanierik vanilkových rožtekov. 

Popremýšľajte aj nad tým, či práve nenastal vhodný čas 
na darček pre vás a váš domov – napríklad na elegantnú 
sedačku, veľkorysú posteľ, dostatočne veľký stôl s novými 
stoličkami alebo dizajnovú lampu, ktorá krásne prežiari 
každý interiér. 

Prajem vám nádherné Vianoce presne podľa vašich 
predstáv.

Vaša

Andrea Štěpánová
šéfredaktorka
marketingová riaditeľka ASKO-NÁBYTOK, spol. s r. o.

Andrea 
ŠTĚPÁNOVÁ

PŘEDSTAVUJEME
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VIANOČNÉ  
OZDOBOVANIE

Tradícia ozdobovania vianočného stromčeka ovocím, medovníčkami, 
papierovými a slamenými ozdobami pochádza zo 16. storočia 
a trvalo ešte mnoho rokov, kým sa rozšírila za hranice vtedajšieho 
Nemecka. A až o 300 rokov neskôr sa – v dôsledku slabej úrody 
jabĺk – zrodila prvá sklenená ozdoba. 
Na Vianoce je obľúbená najmä zlatá a strieborná, ale ani červená 
a zelená farba nikdy nevyjde z módy. Sviatočný lesk znásobuje svetlo 
sviečok a nežné priesvitné ozdoby „s náplňou“ pôsobia zároveň 
krehko a zábavne. Obyčajná vetvička bez listov sa počas chvíľky 
zmení ako Popoluška na očarujúcu krásku. Jednoduchá a slávnostná 
dekorácia vám bude robiť radosť po celý advent aj Vianoce.

• Vianočné ozdoby, rozličné druhy, 1,49 €
• Snehové vločky, 0,99 €/ks
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JE PRESTRETÉ!
Keď sa na nebi objaví prvá hviezda, je čas sadnúť si 
k štedrej večeri. Príprava stola môže byť krásnym 
spoločným rituálom. Nebojte sa prekvapivých 
kombinácií a zapojte deti, pre ktoré je čakanie na 
magický zvuk zvončeka nekonečné.

Šachovnica s červenou 
Čierno-biely geometrický servis doplnený o tradičnú vianočnú červenú 
vynikne na patinovanej doske stola s typickou kresbou dreva. Jabĺčka 
a pomaranče podčiarknu rustikálnu náladu rovnako ako jednoduchý 
vianočný stromček ozdobený len svetelnou reťazou. Jemné svetlo vychádza 
z jednoduchých svietnikov v tvare gule s efektom dymového skla.
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Trblietanie a zelenkavá
Na obruse v odtieňoch zelenej je prestretý krémový servis tradičného 
tvaru s jemnou krémovohnedou bordúrou. Ako servírovacie taniere 
poslúžia strieborné dekoračné podnosy s okrúhlym zlatým prestieraním. 
Zrkadlo použité ako podstavec na misu na bowle s plávajúcimi sviečkami 
znásobuje magické odlesky. Na tradičné vianočné motívy odkazujú 
hviezdičky, drevené lampáše a ozdoby na hortenziách vo váze.
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Od roku 2005 si plní sen a venuje sa 
navrhovaniu interiérov a dekoru stylingu, 
najprv pre časopisy Vlasta, Marianne 
Bydlení a Apetit, dnes pre Krásný domov/
rok a Nové proměny bydlení. Podieľa sa 
aj na relácii Českej televízie Bydlet jako… 
Jej prvá kniha Láska prochází kuchyní 
získala prvú cenu za dizajn v celosvetovej 
súťaži kuchárok, ocenená bola aj  
nasledujúca – Láskominy.

Denisa  
Bartošová

PREDSIEŇ AKO VÝZVA
V každom čísle sa dve osobnosti z oboru bývania 
a dizajnu ujmú našej úlohy na danú tému. 
Inšpirujte sa riešením z dvoch rozličných pohľadov 
alebo nám napíšte, s čím vám môžeme pomôcť. 
Tentoraz sme sa zamerali na priestor medzi 
domovom a okolitým svetom. V predsieni zvyčajne 
trávime minimum času, pritom môže zásadne 
ovplyvniť atmosféru našich odchodov i návratov. 
A takisto všeličo prezradí o hostiteľoch. Vianoce 
sú časom návštev, a tak sme opäť požiadali dve 
odborníčky zaoberajúce sa interiérovým dizajnom, 
aby navrhli dve úplne odlišné predsiene v bežnom 
3-izbovom panelákovom byte. 

Návrhárka Denisa Bartošová a Ing. Petra Košutová 
hľadali nábytok, zariadenie aj dekorácie v ponuke 
ASKO-NÁBYTOK.

Může být funkční i krásná 
Dispozice je pro mě vždy základ. Jednoduše to 
vnímám tak, že dispozice rovná se funkčnost. 
Preferuji funkční design, tedy prostor, který 
bude dobře fungovat pro celou rodinu, 
zjednoduší život především mamince, a tak 
uleví celé rodině. To, že bude prostor i krásný, 
osobitý a originální, je samozřejmostí, se 
kterou vstupuji do každého projektu.

Půdorys této předsíně je trochu komplikovaný. Ačkoli je prostorově 
celkem velkorysá, situaci komplikují hned šestery dveře. Na stěnu 
za dveřmi není možné umístit botník nebo lavici a tak jsem botník 
umístila do prostoru, tak, aby byl opravdu hned po ruce. Předsíň je 
prostor, který vy i vaše návštěvy uvidíte jako první. Je prvním 
otiskem vaší osobnosti, vašeho interiéru. Takže povalující se 
hromádky neuklizených bot nejsou asi to, co bychom chtěli vidět, 
natož o ně zakopávat… Za dveře se ale vejde věšák na kabáty, bundy 
i tašky, které jsou aktuálně „v provozu“. Jelikož se jedná o rodinu 
s malými dětmi, navrhuji dát hned dva věšáky nad sebe – jeden výš, 
pro rodiče a dospělé návštěvy, druhý do takové výšky, aby ho děti 
dokázaly samostatně používat. Až vyrostou, může sloužit na 
pověšení tašek, šátků a kabelek. Využití najde vždy. Hned za dveře 
jsem také vybrala koberec, jako čistící zónu. Prostor pro lavici 
s úložným prostorem jsem našla o kousek dál od dveří, ale určitě se 
bude hodit. Pro návštěvy pokročilého věku, babičky, dědečky 
a klidně i pro posazení poskakujících dětí při zavazování tkaniček. 
Úložných prostor není nikdy dost a co je za dvířky, je pomyslně 
uklizené. Nad lavici jsem navrhla fotorám pro malou rodinnou 
fotogalerii. Mezi dveřmi na protější straně vchodových dveří se 
krásně vyloupl prostor pro vysoké úzké zrcadlo, ve kterém 
plnohodnotně vidíte celou postavu. Do pravého rohu předsíně jsem 
umístila konzolový stolek. Používám je ráda pro jejich subtilní 
hloubku, a protože jsem sama chovatelkou dvou psích holek, moc 
dobře vím, jak rádi se pejsci schovávají a hledají pomyslnou boudu. 
Pelíšek je tedy zasunutý pod stolkem a pejsek má alespoň částečné 
soukromí. Hned vedle má misky na vodu a jídlo. Nad stolkem jsou 
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nástěnné skříňky v designu vintage kufrů, které poskytují 
prostor pro uložení pamlsků, krmení, ale i dalších 
nezbytností, jako je kartáč na vyčesávání, šampon, pinzeta 
na klíšťata a spousta dalších drobností. K uložení dalších 
potřeb může rodina využít i zásuvku konzolového stolku 
a nástěnný vtipný věšák hned vedle – pro vodítko, obojek 
a třeba šátek, pokud je pejsek štramák.o)

Do zadního výklenku předsíně jsem umístila opravdu 
velkou šatní skříň se zásuvkami. Pro uložení všech 
svrchních kusů oblečení, čepic, šál a rukavic. Na horní 
plochu skříně doporučuji ještě použít pěkné krabice 
a klidně je doplnit štítky s popisem obsahu.

Na volné stěně vlevo od skříně je umístěna velká rodinná 
plánovací tabule. Dobrá organizace a plán jsou nejen pro 
mne základem úspěchu.

Nábytek jsem vybírala s ohledem na trendy i praktičnost. 
Tmavší jakoby vyplavené dřevo v kombinaci s neutrální 
šedou, na kterém by nemusely být okamžitě vidět otisky 
dětských upatlaných ručiček a psích čumáčků. I koberec 
má v sobě škálu přírodních zemitých odstínů, které jsou 
moderní a nadčasové. Kousek dál od dveří už jsem 
vybrala světlejší tóny – bílý stolek, světlé skříňky a bílou 
šatní skříň. V předsíni není denní světlo a bílé větší plochy 
prostor opticky prozáří.

Centrální osvětlení jsem vybrala i s ohledem na děti – po-
skytuje možnost zavěšení různých dekorací a může tak být 
milým prvkem poukazujícím na přírodní materiály. 
Poskytuje i možnost zavěšení aerária s použitím umělých 
sukulentů.

lavice s úložným
prostorem

 

lustr
 

botník
 

koberec
 

2x věšák
 

šatní skříň
 

stolek
 

závěsné
skříňky

 

pelíšek
 

misky
 

věšák na vodítka
 

rodinná
plánovací

tabule
 

rodinná
fotogalerie

 

zrcadlo
 

 
 

Dekorace jsou – s ohledem na nedostatek 
denního světla – v duchu umělých kvalitních 
květin. Dekorativní jsou samy o sobě i zařizovací 
předměty – krásný stylový věšák, zrcadlo, hodiny, 
umístěné na stěně vedle vchodových dveří, fotorám, 
závěsné skříňky v designu kufrů. Vše je více méně 
„připevněné“ na stěnách a funkční – aby odolalo 
neposedným dětským prstíkům i pejskovi. Střed předsíně 
jsem ponechala více volný, a tak poskytuje dostatečný 
prostor pro hry a pohyb.

Stropné osvetlenie Tronco

Nástenný  
vešiak Bamboo

Nástenné zrkadlo 
Alino

Komoda Indy

Pelech pre 
psov Pluto

Nástenná skrinka  
Sweet home

Šatníková skriňa Celle
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Predsieň je jednou z najmenších miestností 
bytu, na ktoré sa často zabúda, no nesie so 
sebou veľkú zodpovednosť. Na jednej strane 
predstavuje predsieň prvý kontakt každého 
návštevníka s bytom. Návštevník si tak môže 
vytvoriť dojem o celkovom prostredí bytu, do 
ktorého vstupuje, o vkuse a dizajnovom cítení 
majiteľov. Na druhej strane od tejto miestnosti 
očakávame hlavne jej praktické využitie. Pri jej 
zariaďovaní by sme mali myslieť na dostatočné 
množstvo úložných priestorov, takisto je vhodné 
v priestore umiestniť malý kútik so sedením pre 
pohodlné obúvanie a vyzúvanie sa majiteľov 
bytu či návštevníkov. 

V priestore je vhodné mať časť úložných priestorov 
otvorenú, napr. vešiakovú stenu, ktorá slúži na odkla-
danie oblečenia návštev, a časť úložných priestorov 
uzatvorenú, kde si svoje oblečenie môžu odkladať 
obyvatelia bytu, aby neboli v miestnosti stále na očiach. 
Ak to priestor dovoľuje, pre majiteľov je praktickým 
riešením menšia komoda alebo konzolový stolík, ktorý 
slúži na odkladanie kľúčov, pošty či nákupných tašiek. 
V žiadnej predsieni by nemalo chýbať ani zrkadlo, aby sa 
majitelia bytu mohli pred odchodom naposledy upraviť. 
Do predsiene často vstupujeme mokrou nohou, preto 
je veľmi dôležitá voľba podlahovej krytiny. Z praktické-
ho hľadiska je vhodné použiť dlažbu či v dnešnej dobe 
veľmi modernú vinylovú podlahu, ktorá sa veľmi ľahko 
udržiava. Túto voľbu ocenia hlavne majitelia domácich 
maznáčikov či rodičia malých detí, ktoré často vbehnú 
do predsiene obuté. Pri riešení konkrétneho pôdorysu 

bytu sme sa rozhodli pre nábytkové solitéry zo série 
Westphalen. Ide o praktické a funkčné kúsky bielej farby, 
ku ktorým sa ľahko dolaďuje zvyšok interiéru. Konkrétne 
za dverami je navrhnutá skrinka na topánky, ktorá má 
úložnú aj odkladaciu funkciu. Nad túto skrinku sme 
umiestnili zrkadlo Malea DUB. Na druhej strane miest-
nosti sme vytvorili kútik na sedenie (komoda zo série 
Westphalen). Táto časť je doplnená o lamelovú a zrkad-
lovú stenu. Drevený prvok sa opakuje aj na sedacej časti 
komody. Tieto prvky, ktoré ozvláštnia celkový dojem, je 
možné nechať si vyrobiť u stolára na mieru. Stolárom by 
si mali dať vyrobiť aj vstavanú šatníkovú skriňu, aby sa 
využil každý centimeter priestoru.

Zrkadlo Malea

Vizualizácia štúdia INTERIO studio

Malý priestor s veľkou  
zodpovednosťou
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Slovenská interiérová dizajnérka vyštudovala odbor 
nábytok a nábytkové inžinierstvo na Mendelovej 

univerzite v Brne. Všetky vedomosti, ktoré získala 
pri štúdiu a v praxi, sa rozhodla uplatniť pri zalo-
žení vlastného štúdia INTERIO studio v Trenčíne. 

Zameriava sa na návrhy súkromných a komerčných 
interiérov. Cieľom jej snaženia je vždy to, aby sa 

z vysneného bývania jej klientov stala realita.

Ing. Petra 
Košutová

FAREBNÁ PALETA: 
Pretože sme si pre dizajn miestnosti zvolili neutrálny 
biely nábytok zo série Westphalen, zvyšok interiéru sme 
si mohli dovoliť ozvláštniť podlahou v dekore terazzo. 
Stenu oproti vchodu sme doplnili tapetou s prírodným 
motívom. Farebný akcent sme do miestnosti dostali 
vďaka jemnej púdrovoružovej taburetke Bali. Teplo 
domova v tomto prípade prinášajú drevené akcenty na 
nábytku na mieru. Celý interiér pôsobí čisto a útulne, 
každá návšteva sa tak bude cítiť vítaná.

Skrinka na topánky Westphalen

Komoda Westphalen Taburetka Bali
11
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LINDA 
RYBOVÁ
Divadelná, filmová a televízna 
herečka, spolumajiteľka Divadla 
Verze, má k architektúre a dizajnu 
blízko. S rodinou žije v Prahe, ale 
rada sa vracia na chalupu v malej 
dedinke pri Mníšku pod Brdami. 

Keby ste neboli herečkou, viete si predstaviť, že 
by ste sa venovali navrhovaniu interiérov?

Viem si to predstaviť. Keď sa zamyslím nad tým, že by 
som si mohla znovu vybrať svoju profesiu, zrejme by to 
bolo niečo z tejto oblasti. Už viac ráz som sa sťahovala, 
zariaďovala som niekoľko bytov a našu chalupu, a vždy 
ma to nesmierne bavilo. Baví ma to dokonca viac ako 
móda. Od sestry som dostala kurz dizajnu, ale ešte 
som ho nevyužila. Vravím si, čo ma tam asi ešte môžu 
naučiť.

Prebieha to navrhovanie a zariaďovanie živelne 
alebo máte jasný plán?

Môj muž (David Prachař, pozn. aut.) sa z toho smeje, 
lebo stále nachádzam svoje staré zošity s plánmi na 
rekonštrukciu bytov, v ktorých sme kedysi bývali. Mám 
tam obrázky pre remeselníkov s mojimi predstava-
mi, výstrižkami z časopisov so vzormi a farbami. Ale 
vyznám sa aj v praktických veciach, viem, ako má čo 
vyzerať, a väčšinu vecí som s dodávateľmi riešila ja, 
pretože manžel mal v tom čase veľa práce. Súčasťou 
mojich poznámok sú, samozrejme, aj financie. V príprave 
rozpočtu príliš dobrá nie som, obvykle som tak na jednej 
tretine finálnej sumy, čo je pre Davida ďalším zdro-
jom pobavenia. Ale vlastne je to z mojej strany trochu 
zámer, aby sa nevydesil hneď na začiatku procesu 😃. 
Väčšinou je to nakoniec asi dvoj až trojnásobok pôvodne 
plánovanej sumy. Som šťastná, že nič nerekonštruujeme 
v súčasnosti, keď ceny materiálov a stavebných prác 
prudko vzrástli. 

Už vás niekto požiadal o pomoc pri zariaďovaní 
alebo rekonštrukcii? 

To sa stalo už veľakrát, naši priatelia o mojej vášni 
vedia. A takisto o miernej „úchylke“ – nemám rada, 
keď sú veci dlho na jednom mieste, u nás sa vlastne 
všetko ustavične mení. Už to nemá takú intenzitu ako 
v minulosti, keď som sťahovala nábytok alebo menila 
jednotlivé izby raz za štrnásť dní, ale robím to aj naďalej. 
V jednom osobitne aktívnom období ma David popro-
sil, či by aspoň posteľ mohla zostať na svojom mieste. 
Na ostatné si on aj deti už zvykli. Udržiavať byt alebo 
dom stále v pohybe ma baví oveľa viac ako upratovanie 
a nakupovanie dekorácií. Bude to možno preto, lebo 
mi dlho trvá, kým nájdem ten správny „súlad“, to sa 
málokedy podarí na prvý raz, a snažím sa doviesť to do 
dokonalosti. Sťahujem sama aj veľké kusy nábytku. Dám 
im ponožky, aby sa mi s nimi ľahšie manipulovalo. Veľmi 
dobre to nejde na schodoch, tam sa systém „šúchania“ 
po podlahe nedá použiť. Už sa mi párkrát stalo, že som 
sa zasekla, na chalupe máme pomerne úzke schodisko. 
A takisto už to nejde tak ľahko ako v dvadsiatke. 

Hybnou silou prestavieb, rekonštrukcií a zmien 
ste u vás doma teda vy?

Áno, estetická stránka a iniciatíva je väčšinou na mne, 
David skutočne hodne pracuje. V období covidu, keď 
sme nehrali a nenakrúcalo sa, som opäť prestavovala, 
nalakovala podlahy a vymaľovala. David je renesančný 
človek, veľmi zručný, zvládne mnoho vecí a okrem toho 
krásne maľuje a vyrezáva. Za posledné dva roky vytvoril 
našu vlastnú galériu sôch, v lete vyrezával vonku a za-
riadila som mu aj ateliér.

Odlišuje sa nejako vaša predstava domova z čias 
pred tridsiatimi rokmi a teraz?
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Určite som túžila po niečom v štýle sídla v tajomnej 
záhrade ako v rozprávke Panna a netvor. Starý dom na 
samote s liatinovým plotom a čajovými ružami. Proste 
divoká romantika. Nikdy som nemala rada jeden vy-
hranený dokonale čistý štýl, skôr kombinovanie starého 
a nového, keď sa jednotlivé štýly vzájomne narušia 
a celok nevyzerá tak „sektorovo“. Určite sa mi posunulo 
vnímanie farieb – od teplých tónov okrovej, oranžovej 
smerom k neutrálnejším tónom sivej, bielej, čiernej, 
s ktorými sa potom lepšie kombinujú výraznejšie farby. 
Páči sa mi drevo. Čo sa týka „neviditeľných“ aspektov, 
potrebujem teplo. Oheň bol vždy môj sen, a keď to nie je 
kozub alebo piecka, tak je to aspoň sviečka. A v mojich 
predstavách domova odjakživa boli deti.

Tej romantickej predstave domu na samote sa 
blíži chalupa, kde ste žili osem rokov, prečo ste sa 
vrátili späť do Prahy?

Keď začali deti chodiť do školy a na krúžky, bolo neú-
nosné jazdiť aj niekoľkokrát denne z chalupy do Prahy 
a späť alebo po návrate zo zájazdu s divadlom prichá-
dzať v noci domov. Navyše ja ani nie som dedinský typ, 
Prahu naozaj milujem, keď sa otočíte, uvidíte prečo 😃 
(z okna kaviarne na Výtoni je krásny výhľad na Vy-

šehrad). Určite to súvisí s mojím detstvom, 
ktoré som prežila v Podolí, pod Vyšehradom 
som chodila do školy, takže som sa vrátila skoro 
domov. A mám rada vodu, Vltava je vzdialená pár 
krokov. Vyšehrad je pre mňa magické miesto, veľmi 
starobylé a svojím spôsobom osamelé, pre mňa je to 
opak Pražského hradu a centra. Stále má viac energie, 
ľudia a turisti ju ešte úplne neodčerpali. 

Je váš návrat do tejto milovanej lokality náhoda 
alebo ste zámerne hľadali bývanie práve tam?

Nejaký čas sme bývali na Vinohradoch, ktoré sú už dosť 
mestské. Vždycky ma to ťahalo sem, a keď som objavila 
tento byt, bolo všetko jasné. Hľadali sme totiž starý byt, 
neponičený rekonštrukciami, ideálne s pôvodnými ok-
nami, podlahami, dverami a vysokými stropmi, čo nie je 
ľahké. Predtým som uprednostňovala štýl, ktorý by som 
nazvala hrejivým, zaplneným a trochu retro, postupom 
času som sa začala prikláňať k minimalizmu a strohos-
ti, ktoré však človek v starom byte alebo dome dosahuje 
len ťažko. Myslím, že človek má mať v úcte pôvod a his-
tóriu, pretože vtedy to proste mali dobre vymyslené. Ale 
vôbec to neprekáža, pretože náš byt má krásne prvky 
vrátane kubistických detailov alebo vitráží. 

To znamená, že novostavby vás vôbec neoslovujú?

Modernú architektúru mám veľmi rada, pravidelne 
cestujeme na bienále do Benátok. Niektoré novostavby 

  V predstavení Šťastný vyvolený s Igorom Chmelom.

V komédii Úča musí preč! (Igor Chmela, Kristýna Frejová).
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sú krásne, ale ani jednu z nich som nevidela v Prahe. 
Pripadá mi, že väčšina z nich je tak spred dvadsiatich 
rokov, chýba tomu šmrnc. Občas ma niečo osloví, páči 
sa mi napríklad budova Labskej filharmónie v Ham-
burgu alebo rekonštrukcia paláca Langhans s pasážou 
od architekta Ladislava Lábusa, čiastočne DRN na Ná-
rodnej triede. Nedávno sme hrali vo Vratislaviciach nad 
Nisou, kde majú nádherný kultúrny priestor. Ale veľmi 
ma mrzí, že napríklad Václavské námestie, miesto s ob-
rovským potenciálom, vlastne nemá nijakú koncepciu. 
Ako mnohé iné mestské priestranstvá. Chýba mi nejaká 
extrémne výrazná stavba, ktorá by ma očarila. Mrzí ma, 
že sa nerealizovala výstavba knižnice podľa návrhu ar-
chitekta Jana Kaplického, pretože ten projekt bol naozaj 
pozoruhodný a miesto skvelé. Mám pocit, že v zahraničí 
majú architekti oveľa väčšiu voľnosť, u nás niekedy 
vyhrá odvážny koncept, ale v mnohých prípadoch sa 
skončí ako paškvil oklieštený rozličnými obmedzeniami. 

Už tri roky hráte postavu Blanky v seriáli Ulica, 
štýl jej bytu by sa dal opísať ako provensálsky. 
Trávite v tomto prostredí veľa času, cítite sa 
v ňom dobre?

Vlastne áno. Aj keď je tam mnoho vecí, na ktoré som 
si dlho zvykala a ktoré by som doma nikdy nemala, ale 
zvykla som si. Napríklad na anjelika na skrini alebo 
krájač na syr, ktorý sme ešte nikdy nepoužili. Dalo by sa 
to opísať ako replika štýlu, ktorý mám vlastne rada. Ate-
liéry sú vždy zvláštne prostredie. Okolo mňa sa neustále 
niečo mení, šatne, divadlá, exteriéry, maskérne, miesto, 
kde má človek súkromie, v skutočnosti neexistuje. Ulica 
je istota, taký malý domov, a ja si to občas naozaj užívam 
ako známe, stabilné miesto. Niekedy sa mi dokonca 
stane, že zabudnem, že nakrúcame, a mám pocit, že je to 
realita. Možno tá túžba po stálosti prichádza aj s vekom.

Prečo ste pred šiestimi rokmi s Davidom, Janou 
Janěkovou, Igorom Chmelom a Thomasom 
Zielinským založili Divadlo Verze a pustili sa 
tak do činností, ktoré hercom jednoducho nie sú 
vlastné, napríklad produkcia alebo účtovníctvo? 

Herci nie sú úplne praktickí, naša „parta“ teda určite 
nie, takže to bolo náročné. Ale vlastne to bola podobná 
„story“ ako s našou chalupou. Našla som polorozpadnu-
tý, zarastený dom a vyhlásila som, že je to to vrcholne 
romantické miesto a že tu proste budeme bývať. Mala 
som pred sebou ideál, jasnú predstavu, ako to má 
vyzerať. A s Igorom, Janou a Thomasom sme len chceli 
hrať spolu, vyberať si hry a robiť ich s ľuďmi, s ktorý-
mi je nám dobre. Herec si väčšinou málokedy môže 
vyberať – tému, hru, konkrétnu rolu, spolupracovníkov. 
Vo vlastnom divadle sme nezávislí, hoci s tou slobodou 

    Blanka zo seriálu Ulica vo svojej rustikáľnej kuchyni  
„a la Provence“. Vo francúzskej konverzačke Meno (Petr Lněnička).
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ide ruka v ruke veľa starostí a zodpovednosti, ale stálo 
nám to za to. Mnoho súkromných divadiel si vyberá 
repertoár, pri ktorom je istota, že sa bude páčiť divákom, 
ale mainstreamový predsa automaticky neznamená 
hlúpy. To sme si už overili a sme radi, že to funguje, 
vidíme to na zájazdoch, na ktoré chodíme často. 
Vlastnú scénu sme nikdy nemali, pôsobili 
sme napríklad vo vršovickom divadle 
MANA a od júna hráme v Divadle 
v Celetnej, spolupráca s Jakubom 
Špalkom a jeho súborom je 
výborná, krásne vedľa seba 
môžeme existovať. Pravda je, 
že covid nás zastavil v ob-
dobí najväčšieho rozletu, na 
druhej strane nás to mohlo 
postihnúť na úplnom začiatku 
a to by sme asi neprežili. Azda 
sa všetko vráti do normálu, 
i keď niekedy si tým nie som 
úplne istá.

Máte v repertoári desať veľmi úspeš-
ných inscenácií a chystá sa prvá premiéra 
po covide...

David naskúšal Pravý západ od Sama Sheparda, je 
to jeho prvá réžia v Divadle Verze. Premiéra bude 
30. novembra v Celetnej a je to fantastické predstave-
nie s Igorom Chmelom, mojím spolužiakom Honzom 
Zadražilom, Honzom Potměšilom a Vlastou Peterkovou. 
A v januári máme – konečne, asi po tretí raz! – premiéru 
thrilleru Vášnivost, to je dosť veľký odklon od žánrov, 
ktorým sa zvyčajne venujeme. Skúšanie bolo ťažké, 

nikto z nás to nikdy nezažil, začali sme a zase 
skončili, zabúdali sme text a učili sme sa ho 
znovu, pritom sme vnímali, čo sa deje okolo nás, 
bolo to zvláštne obdobie beznádeje. Keď je človek 
zvyknutý tridsať rokov viackrát za mesiac večer hrať, je 
úplné zrútenie tohto poriadku dosť fatálne. Postihlo nás 
to dosť výrazne, a to nehovorím o deťoch, ktoré necho-
dili do školy. Ale to sa dotklo nás všetkých. 

Kde sa učíte texty?

Väčšinou doma, v posteli alebo na gauči a najradšej so 
zapnutým televízorom. Som totiž zvyknutá mať okolo 
seba ustavične ruch, zdá sa mi to prirodzené. Moja doba 
je medzi 11. a 2. hodinou v noci, keď idú deti spať, ale 
v období covidu tam boli stále, to sa mi učilo ťažko. 

Sú vaše tri deti rady doma?

I keď, samozrejme, trávia čas s kamarátmi a majú 
kopec záľub, často od nich počujem „vďakabohu, že som 
doma“. To je v ich veku (dcéry sú skoro dospelé, pozn. 
aut.) predsa veľmi pekné. Čo si vlastne rodičia môžu 
želať viac ako to, aby deti chceli byť čo najdlhšie s nimi? 
Mne by to asi nevadilo, ale myslím, že to nie je zdravé 
práve pre tie deti. Osamostatniť sa tak, ako to má byť, 

vrátane praktických vecí je jednoducho nevyhnutné, 
ale každé dieťa k tomu asi dospeje v inom veku. 

S tromi deťmi je organizácia všetkého 
dosť náročná, máte nejaký špeciál-

ny systém?

Niekedy si vravím, že by som 
mala mať pravidelný pracovný 
čas, aby som videla deti každý 
večer, ale mám toto povolanie 
a mám ho rada. Logistika sa 
stále mení, čo ma na jednej 
strane stresuje, ale akákoľvek 
pravidelnosť ma desí rovnako 

ako záclony 😃, tie neznášam. 
Syn mi nedávno vyčítal, že už sa 

ho ani nepýtam, čo bolo v škole! 

Máte krásne „vianočné“ priezvisko, 
aké sú vaše Vianoce?

Veľmi tradičné. Celá rodina, čo je asi dvadsať ľudí, sa 
zíde u nás na chalupe na celé sviatky, máme veľkú 
jedličku, vianočky, zákusky, dve rybacie polievky a päť 
druhov zemiakového šalátu, a keď sa zotmie, hľadáme 
po dedine Ježiška. Pre mňa sú naše Vianoce splnený 
sen. A takisto to, že keď som raz navrhla, že strávime 
sviatky v mojej milovanej Prahe, deti boli zásadne proti. 

Linda Rybová 
je od roku 2004 patrónkou nadačného 
fondu Kolečko, ktorý sa zameriava na 

prevenciu úrazov detí v cestnej premávke 
a podporuje detské úrazové centrá. 
Pre Kolečko usporadúva s kolegami 

divadelné benefície, z ktorých  
celý výťažok sa použije  

na konkrétne  
projekty.
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Že kuchyním vládnou výhradně ženy? To už dávno neplatí!

Pritom obývacia izba je zaujímavým spojením dvoch 
pôvodne celkom odlišných priestorov. Jej odpočinková 
funkcia nadväzuje na súkromné budoáre, kam mal 
prístup len veľmi obmedzený počet ľudí vrátane rodiny. 
Obývačka je však zároveň zvyčajne jediný priestor, kam 
(okrem sociálneho zariadenia) pozývame návštevy, takže 
je „výkladnou skriňou“ a plní reprezentatívne funkcie 
a či chceme alebo nie, vysiela hosťom istú správu o tom, 
akí sme. O tom väčšinou svedčí celkový štýl a dizajn jed-
notlivých kusov nábytku. Od priestoru, kde sa schádzajú 
všetci členovia domácnosti, aby si oddýchli a spoločne 
sa zabavili, zároveň vyžadujeme nekompromisné pohod-

lie a útulnosť. Máte pocit, že vaša „izba pre všetkých“ 
potrebuje osvieženie alebo úplnú zmenu? A prečo nie 
práve teraz? Dajte darček sebe a svojmu domovu, nech 
si Vianoce a zimu užijete v krásnom prostredí voňajú-
com novotou. Začnite dôkladným auditom súčasného 
stavu. Vyhovuje vám existujúce riešenie? To, čo na ňom 
oceňujete najviac, možno ešte vylepšiť. Čo vám naopak 
prekáža? Starostlivo si spíšte väčšie aj menšie chyby, 
s ktorými sa stretávate.

Je dôležité uvedomovať si všetky funkcie, ktoré váš 
spoločenský priestor má. Je určený predovšetkým 
na relaxáciu pri televízii a posedenie s rodinou 

IZBA PRE VŠETKÝCH
Nech si o tom bytoví architekti myslia čokoľvek, pravda je, že moderné bývanie sa nesie 
v duchu akejsi „domácej globalizácie“ a prelínania funkcií jednotlivých miestností. Spálňa 
občas slúži ako pracovňa alebo domáce kino, za jedálenským stolom sa píšu domáce 
úlohy, návštevy sa nezriedka usadia v kuchyni a predsieň môže byť tou najlepšou herňou. 
Jedna izba je však priamo určená na to, aby sa v nej všetko spomínané odohrávalo úplne 
legitímne. Preto na ňu kladieme tie najvyššie nároky z hľadiska multifunkčnosti. 
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a priateľmi? Je súčasne aj pracovňou, čarovným hradom 
alebo miestom na cvičenie jogy?

Zdá sa, že dostatok priestoru je v prípade obývacej izby 
takmer nevyhnutnosťou. Ale aj menšia miestnosť sa dá 
vďaka šikovnému riešeniu zariadiť tak, že pôsobí vzduš-
ne, a jej funkčnosť sa môže podľa potreby meniť. Takže 
vyhrá ten, kto vie akokoľvek veľký či skôr malý priestor 
šikovne využiť.

Zásadne vymeniť alebo nakúpiť dôležité zariaďovacie 
predmety je obvykle aj finančne náročnejšie a hrozí, že 
za aj tú najmenšiu chybu zaplatíte dvojnásobok. Preto 
radšej nič neriskujte a hoci sa ako pravidelný čitateľ 
viacerých časopisov o bývaní a divák tematických 
televíznych relácií cítite ako rodený návrhár interiérov, 
uistite sa o správnosti svojho výberu tak, že sa poradíte 
s odborníkmi. Naozajstným požehnaním sú profesio-
nálne plánovacie služby pre tých, ktorí majú problém 
aj s výberom maličkostí. V ASKO-NÁBYTOK si môžete 
dohodnúť schôdzku vopred a máte tak istotu, že sa budú 

venovať len vám. Je dobré mať so sebou projekt alebo 
nákres dispozície miestnosti s detailmi a zameraním 
okien, dverí, zásuviek a výškových prechodov.

Pri riešení dispozície myslite na voľný pohyb po miest-
nosti, na vaše zvyklosti a napríklad aj na to, či sa vám 
tam zmestí vianočný stromček bez toho, aby ste museli 
vysťahovať polovicu zariadenia a na televíziu sa pozerali 
z kuchyne. Starostlivo zvážte rozdelenie do jednotlivých 
zón a pomôžte si vhodným osvetlením alebo prirodze-
ným vymedzením napríklad formou kusového koberca. 
Zariaďte si obývaciu izbu, ktorá vás bude baviť dlhé roky. 
Doplnky a drobnejšie kúsky potom môžete meniť podľa 
sezóny alebo nálady.

 TRENDY 2022 
•  Pojem „moderné“ sa začína tým, že viac než na 

vzhľad sa budete orientovať na variabilitu, ktorá 
ponúka viac možností na obmenu interiéru a jeho 
osvieženie len pomocou doplnkov alebo farieb.

•  Neutrálne odtiene čiernej, bielej, paleta sivých, 
hnedých a béžových odtieňov na stenách a väčších 
kusoch nábytku.

•  Na neutrálnom pozadí vynikne nábytok z masívu 
alebo MDF, pôsobí útulne a zároveň luxusne.

•  Minimalistický dizajn nábytku ponúka do budúcnos-
ti dve cesty: v neutrálnych farbách dodá interiéru 
eleganciu, doplnky v sýtejších farbách alebo s výraz-
nými vzormi osviežia štýl. 

•  Rozpočet je síce vždy rozhodujúci, ale na zásadnú 
zmenu prostredia často stačí jeden originálny kus, 
napríklad kreslo, gauč alebo komoda.

•  Ekologický aspekt – repasovaný nábytok, doplnky 
z recyklovaných materiálov, papierové tapety.

•  Vidiecky štýl je dlhodobo obľúbený, vyvoláva hrejivý 
pocit, evokuje príjemné prostredie a dobré jedlo.

•  Interiér v štýle etno odrážajúci kultúru, históriu, 
ľudové umenie rôznych častí sveta.

•  „Japandi“ – prepojenie nadčasovej elegancie japon-
skej estetiky s pohodlným a útulným škandináv-
skym štýlom

TRENDY – FARBY  
ČALÚNENÉHO NÁBYTKU

•  CITRÓNOVOŽLTÁ

•  MARHUĽOVÁ

•  HORČICOVÁ ŽLTÁ

•  „TAUPE“  
(SIVOHNEDOBÉŽOVÁ)

•  BURGUNDSKÁ  
ČERVENÁ 

•  TMAVOZELENÁ

•  „TRUE BLUE“ –  
SÝTOMODRÁ
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V HLAVNEJ ÚLOHE SEDAČKA
Sedačky sú pre obchodníkov s nábytkom niečo ako filmové hviezdy pre producentov trhákov. Lenže po 
zlom filme (aj s veľkou hviezdou) nanajvýš roztrháte vstupenku, náladu si napravíte drinkom a rozhorčene 
poreferujete priateľom o premárnenom večere. Zle vybranú sedačku však len tak nevymeníte. Ako to ne-
pokaziť? Ono je to vlastne podobné ako s filmom, dôležité sú dobré recenzie. Zistite si maximum informá-
cií, a aj keď sa rozhodnete pre nákup cez internet, využite každú možnosť vyskúšať si aspoň podobný typ 
priamo v obchode. Aj farby sú v skutočnosti väčšinou iné ako na obrazovke počítača.

Luca 
Luca je ideálna pohovka do malého bytu alebo garsónky, prípadne do izby pre hostí. 
Pohodlná a priestranná sedačka s veľkými vankúšmi a polohovateľnými opierkami 
sa totiž ľahko rozloží na lôžko veľkosti 140 × 200 cm, čo predstavuje nadštandardný 
priestor pre jedného spáča a veľmi uspokojivý pre dvoch. Melírovaný poťah je síce 
nesnímateľný, ale jeho štruktúra je milosrdná k prípadným drobným nehodám, 
omrvinkám, kvapkám alebo zvieracím chlpom. 

Aldon 
Sedacia súprava Aldona tak trochu klame telom. Rozhodne nepatrí k obrom, ale dizajn a rohové 
riešenie ju opticky zväčšujú. Farebná paleta podčiarkuje jej elegantný štýl – je rovnako krásna 
v modrej, sivej, antracitovej, béžovej aj zelenej farbe. Okrem možnosti nastavenia opierok chrbta 
i hlavy a rozloženia na spaciu plochu 125 × 200 cm má aj úložný priestor a poťahovú tkaninu, 
ktorá uľahčí starostlivosť a zníži riziko prípadnej katastrofy v podobe rozliateho vína alebo kávy. 
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Harry 
Hviezdou každého interiéru – a nielen vďaka 
jasnožltej farbe – sa stane rohová sedacia súprava 
Harry. Pozornosť priťahuje okrem optimistického 
odtieňa aj zaujímavé prešívanie čalúnenia a vankúšov. 
Aj túto krásku ľahko premeníte na príležitostnú posteľ 
širokú vyše 130 a dlhú skoro 270 cm. O lôžko široké 120 
cm sa rozhodne nebudete chcieť s nikým deliť. Lôžkovi-

ny alebo televíznu deku schováte do úložného 
priestoru. Pohodlné vankúše majú 

snímateľný poťah.

Rohová sedacia súprava Harry

Phantasy 
Pohovka Phantasy je hodna svojho mena – nechajte sa uniesť vlastnou fantáziou a ľahko si ju 
predstavíte v modernom, ľahko retro i vo veľmi klasickom elegantnom interiéri. Kúpte si 
k dvojsedačke ešte jeden diel a pridajte predĺžené kreslo a veľká návšteva môže prísť! Nábytok 
z radu Phantasy nemá moderné funkcie polohovania a poťah nie je snímateľný, takže plní skôr 
reprezentatívnu funkciu, ale tejto úlohy sa zhostí s náležitou noblesou.

Pohovka a kreslo Phantasy

Je totiž potiahnutá špeciálnou ochrannou vrstvou, ktorá 
odpudzuje tekutinu. Tá zostáva na povrchu a poskytne 
vám tak čas použiť handričku alebo papierovú utierku 
na odsatie. Ako pri väčšine moderných typov čalúnenia 
a poťahov zabudnite na drhnutie povrchu s použitím 
čistiacich prostriedkov, aj keď to spravidla býva prvá 
reakcia na rozliate víno či kávu.

Novinka ASKO-NÁBYTOK ponúka spoplatnenú službu impregnácie čalúneného 
nábytku. Certifikovaná technológia TOP CARE bude pre vaše sedačky hotovým 
požehnaním. Impregnácia chráni pred olejmi, vodou aj znečistením od 
domácich maznáčikov, bráni vyblednutiu a predlžuje životnosť čalúnenia. 
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DIZAJN A FUNKCIA V JEDNOM 

GRANDE
Kombinácia dvoch dekorov duba – artisan a ribbeck – dodajú interiéru pocit hrejivej útulnosti.  
LED svetlá v hornom ráme zdôraznia krásnu prírodnú štruktúru dreva. Jeho teplé odtiene budú 
skvele ladiť s moderným aj ľahko rustikálnym štýlom. Pri tomto modeli vyššej triedy je samozrejmé 
kvalitné remeselné spracovanie s prepracovanými detailmi, napríklad výškovo a priestorovo 
nastaviteľné závesy dverí alebo bezpečnostné sklá. Jednotlivé komponenty môžete ľubovoľne 
umiestniť tam, kam potrebujete, určite však využijete všetky štyri: stojace skrinky i závesnú vitrínu, 
závesný panel aj televíznu skrinku. 

Po 2. svetovej vojne došlo k obrovskému rozvoju 
priemyselne vyrábaného nábytku, ktorý so sebou logicky 
priniesol potlačenie originality. Kvalitný nábytok už nebol 
luxusom, stal sa dostupnejším, ale teraz na nás najmä 
interiéry zo 60. a 70. rokov vďaka jednotnému štýlu 
pôsobia nudne. Niet divu, vzhľadom na obmedzenú 
ponuku v obchodoch človek pri návšteve bytu spolužiakov 
a priateľov mohol nadobudnúť dojem, že sú akosi všetky 
na „jedno kopyto“. A buďme úprimní, symbolom tejto 
nábytkovej nudy bola najmä obývacia stena. Človek, 

ktorého rodičia ju mali doma, bol ochotný prisahať na 
čokoľvek, že v jeho obývačke nikdy stáť nebude. Lenže ako 
je známe, keď dvaja robia to isté, nie je to to isté. Moderné 
zostavy už nepôsobia ťažkopádne a uniformne, skladajú 
sa z viacerých samostatných dielov, ktoré môžete 
akokoľvek rozmiestniť a kombinovať, a pritom zachovať 
jednotný štýl. Ak práve po tom túžite, pozrite sa na 
najpredávanejšie a najnovšie modely z ponuky 
ASKO-NÁBYTOK.
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LAVAL
A do tretice dekor dubu, tentoraz v kombinácii s čiernym matným povrchom. Na prvý pohľad 
pôsobí zostava minimalisticky a umiernene, vtipné detaily jej dodávajú na nápaditosti – či už sú 
to gravírované línie na predných čelách alebo panoramatické presklenie vitríny. Tú dopĺňajú tri 
typy dolných skriniek vrátane televíznej a nástenný panel. Ucelený štýl obývacej izby môžete 
doplniť konferenčnými stolíkmi, a dokonca aj jedálenským stolom v podobnom dizajne. 

SELMA
Aj v tejto zostave hrá dôležitú úlohu dekor dubu artisan. V kombinácii s bielou farbou odkazuje na 
škandinávsky štýl a vďaka zaujímavej podnoži a štruktúrovanému povrchu zadnej plochy vitrín má 
neprehliadnuteľný dizajn. Nástenný regál, policový panel, televíznu skrinku a vysokú vitrínu môžete 
doplniť aj nápaditou širokou komodou. Tá súčasťou súpravy síce nie je, ale rozhodne stojí za úvahu. 
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Práve teraz sa chystáme navštíviť s rodinkou ASKO, 
vyberáme si totiž nový jedálenský stôl, ktorý bude naším 
veľkým vianočným darčekom.

Mali sme obrovské šťastie na náš Byt v Bratislave. 
Je to taká oáza, kam sa radi vraciame… Šťastie ako 
z rozprávky! 

Najviac si doma Cením ručne vyrobenú knižnicu, ktorá je 
cez celú stenu. Vyrobil nám ju náš dobrý kamarát! Máme 
vlastne originál.

Momentálne je na prvom mieste Detská izba. Snažíme 
sa, aby sa náš Teo cítil dobre. Všetky myšlienky týkajúce 
bytu sú venované jemu! 

Estetické cítenie má hlavne moja Barbara. Ona má 
úžasné oko na dekorácie, umiestnenie vecí... Vychytávky, 
ktoré tomu bytu dávajú glanc. 

Máme veľa Fotografií, hlavne rodinných. Sú súčasťou 
nášho života! 

Keď som chodil na strednú školu do Košíc, býval som 
nejaké obdobie v Garsónke. Popravde nás tam bývalo 
sedem, čiže také sardinky v garsónke:)

Radšej som Hostiteľ. U nás zvykli byť veľké rodinné 
oslavy. 

Veľmi uvažujem nad CHalupou. Počas lockdownu som 
zistil, že to má svoje výhody. Chalupa so záhradou, niekde 
v horách…

Ja vlastne ani Inšpiráciu nehľadám. Mne to proste musí 
zapadnúť do mojej osobnej geometrie a môjho názoru.

Jedlo je mňa boží dar! Mám k nemu úctu a doma som 
najväčší labužník rodiny Jackuliakovcov.

Moje posvätné a relaxačné miesto v byte je Kuchyňa. 
Milujem varenie, chystanie raňajok a večerí...

Raz som kúpil velikánsku Lampu. Keď som ju doviezol 
domov, zabrala polovicu izby. 😊

... sa v každom čísle ocitne osobnosť, 
ktorú doslova od A do Z spovedáme  
na tému bývanie, dizajn a život.

Abecedu si tentoraz zopakoval  
divadelný, televízny a muzikálový herec 
Ján Jackuliak. Venuje sa aj réžii, má za 
sebou napríklad úspešné predstavenie 
West Side Story. Pod umeleckým menom 
IAN rozbieha nový čisto hudobný projekt.

JÁN  
JACKULIAK
Na koberčeku...

Možno sa Jackuliakovcom zapáči rozkladací  
jedálenský stôl Denver.
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Ján Jackuliak sa predstaví v novej minisérii Ultimátum, ktorú pripravuje televízia JOJ.

Stojaca lampa Gent nezaberie pol miestnosti, ale určite bude 
jej ozdobou.

Milujem drevo, masívne drevo. Je to môj najobľúbenejší 
Materiál.. 

Som pyšný na môj Nápad namontovať do izby hojdačku 
zo stropu! Je to absolútne výborná vec. Odporúčam!

Vidíte, to ste mi pripomenuli, že musíme u nás doma 
umyť Okná.

Vo svojom živote som sa toľkokrát sťahoval, že si už ani 
nepamätám, kedy vlastne bolo moje Prvé samostné 
bývanie. Tuším, že som mal sedemnásť a bolo to 
v Košiciach. 

Urobte si bývanie podľa svojho vkusu, nie podľa toho, čo 
letí… To je moja Rada na zariaďovanie. 

Máme v obývačke naozaj obrovskú Sedačku, je skoro ako 
posteľ… Všetci ju úplne zbožňujeme.

Pre mňa je akákoľvek Technická vymoženosť spojená so 
zvukom. Preto máme doma kvalitnú modernú zvukovú 
aparatúru.

Ukladanie vecí je pre mňa jedna veľká škola poriadku. 
Postupne si vo všetkom hľadám logiku a presnosť! Viem, 
že už som starší, ale niekedy treba začať. 

Máme z bytu úžasný Výhľad do prírody, asi 20 metrov 
pod nami sa začína les. Je to proste rozprávka!

Veľké Zrkadlá sú fantastická vec, pre mňa 
neodmyslitelná súčasť bytu. Majú silu a môžeme ich 
využiť v prospech nás i nášho priestoru.
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Anglicko dalo svetu mnoho užitočného a predstavte 
si, že sa považuje aj za kolísku tradičného vianočného 
drinku. Podobný nápoj z mlieka, vajec a fíg vraj 
pripravovali už mnísi v 13. storočí. Chuť neskôr 
vyladilo aj korenie, ako je škorica alebo muškátový 

oriešok. To všetko boli pomerne 
vzácne alebo bežne nedostupné 
ingrediencie, takže vaječný koňak 
bol zlatým klincom na oslavách 
skôr na hradoch a zámkoch. Je 
viac ako pravdepodobné, že dnes 
chutí úplne inak ako vtedy, ale 
viete, kedy chutí úplne najlepšie? 
Predsa vtedy, keď si ho uvaríte 
sami! 

VAJEČNÝ LIKÉR
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Postup:
Ak je to možné, použite len prvotriedne a čerstvé suroviny, výsledok bude stáť za to. 

Smotanu a vajcia vyberte aspoň hodinu pred prípravou z chladničky. Smotanu 
a kondenzované mlieko zmiešajte v kastróliku s cukrom. Pozdĺžne rozrežte vanilkový 
struk, tupou stranou noža prejdite po vnútorných stranách a semienka aj so strukom 
pridajte do zmesi. Krátko povarte, ale dávajte pozor, nech sa nepripáli. Mliečna zmes 
trochu zhustne. Nechte ju vychladnúť a vyberte vanilkový struk.

Do ohňovzdornej (kovovej alebo sklenenej) misky opatrne vyklepnite žĺtky. V inom 
hrnci, na ktorom bude miska dobre sedieť, zahrejte trochu vody (miska by sa vody 
nemala dotýkať). Keď sa voda začne variť, stiahnite hrniec zo sporáka, položte naň 
misku so žĺtkami a okamžite začnite miešať, najlepšie metličkou. Táto časť prípravy je 
najnáročnejšia, žĺtky sa nesmú zraziť a mali by mať takú teplotu, že v nich skoro neudržíte 
prst. Keď dosiahnete tento bod, vyberte misku z vodného kúpeľa a vmiešajte do žĺtkov 
zmes smotany a kondenzovaného mlieka. Nechajte vychladnúť a preceďte cez jemné sitko. 

Zostáva posledná podstatná prísada – alkohol. Tento recept mnoho rokov vylepšoval 
a testoval široký okruh príbuzenstva, priateľov i kolegov a pri hľadaní dokonalej 
chuti sa vyskúšalo niekoľko druhov alkoholu. Od starého dobrého „tuzemáku“ cez 
jemné karibské rumy až po brandy. Úplne najlepšie hodnotenie získal u hodnotiteľov 
rum Republica – cez elegantnú uhladenosť si zachováva typicky známu chuť a vôňu 
a z vaječného likéru urobí delikatesu s jemným závanom spomienky na Vianoce vášho 
detstva, keď vám stará mama tajne dala ochutnať trošičku vaječného koňaku, aby o tom 
rodičia nevedeli. 

Pripraveným množstvom naplníte litrovú fľašu a ešte zostane na degustáciu. Vaječný 
koňak je aj pekný darček s pridanou hodnotou vlastnej výroby. Alebo si pripravte kedysi 
takú obľúbenú alžírsku kávu, keď kopec šľahačky zalejete väčším pohárikom vaječného 
koňaku. A ten je okrem iného takisto základnou prísadou Bombardina, ktoré si zvyčajne 
doprajeme na horách. Teraz si ho môžete pripraviť doma a nemusíte ani vyťahovať lyže.

Tak na veselé Vianoce!

Na 1 liter vaječnej pochúťky budete potrebovať:
•  100 ml nesladeného kondenzovaného mlieka (kúpte si ho včas, 

v decembri ho možno nezoženiete)
•  400 ml smotany (aspoň 31 %)
•  150 g trstinového cukru
•  štipku soli
•  1 vanilkový struk
•  5 veľkých žĺtkov (bielky môžete použiť na pusinky alebo kokosky)
•  500 ml rumu
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Máte svoj rituál pri príchode do práce? 

Nemám žiaden konkrétny rituál. Rád si pri príchode do 
práce pred začatím pracovnej rutiny dám s kolegami 
rannú kávu a prehodíme pár slov o zážitkoch z pracov-
ného voľna.

Ako sa človek stane 
vedúcim obchodu  
s nábytkom?

Moja cesta bola určite 
dlhá a kľukatá. Nebol som 
uchádzačom o zamestna-
nie priamo na túto pozíciu. 
Začal som v roku 2012 ako 
brigádnik v pobočke Poprad, 
keď ASKO-NÁBYTOK pre-
chádzalo veľkými rekon-
štrukciami obchodov. Po 
ukončení týchto prác som 
dostal ponuku pracovať na 
plný úväzok ako skladník 
a za deväť rokov pôsobenia 
v tejto firme som postup-
ne kariérne rástol cez 
vedúceho skladu, zástupcu 
vedúceho pobočky až na 
pozíciu vedúceho, ale už 
v pobočke Košice. Šikovným 
a hlavne cieľavedomým 
ľuďom ASKO-NÁBYTOK 
dáva príležitosť rozvíjať sa 
a kariérne rásť.

Aká činnosť vám pri  
vašej práci zaberá najviac času?

To sa nedá jednoducho definovať, ktorá činnosť za-
berá viac alebo menej času. Každá z nich si vyžaduje 
individuálny prístup. 

Sledujete trendy v oblasti bytového dizajnu?

Áno, samozrejme. Rád sa inšpirujem rôznymi televízny-
mi reláciami o bývaní a taktiež aj časopismi a katalógmi. 
V neposlednom rade si všade, kam prídem, všímam, kto 
má ako zariadené priestory.

V akom štýle je zariadený váš domov?

Zariadený je v modernom štýle, ale nenájdete u mňa nič 
extrémne výrazné či extravagantné.

Vnímajú vás vaši priatelia alebo vaša rodina ako 
niekoho, kto rozumie nábytku?

Myslím, že áno. Ľudia v mojom okolí sa na mňa 
mnohokrát obracajú s prosbou o rady pri zariaďovaní 

svojich domovov, a to nielen 
z hľadiska dizajnu, ale často 
ich zaujíma kvalita, mate-
riály a podobne. No nie je 
všetko len o predaji, dôležitý 
je aj servis. Preto sa na mňa 
obracajú napríklad v prípade 
ťažkostí pri montáži a pretože 
som niekedy pracoval v odde-
lení skladu a montáže, rád im 
poradím aj v tomto smere.

Pamätáte sa na vaše prvé 
stretnutie so značkou 
ASKO-NÁBYTOK?

Bolo to v lete roku 2012, keď 
som cez agentúru začal brigá-
dovať práve v ASKO-NÁBYTOK 
v pobočke Poprad. Predtým 
som firmu veľmi nepoznal, 
keďže v mojom rodnom meste 
pobočku nemáme a v tom 
čase som sa o nábytok veľmi 
nezaujímal.

Čo so značkou  
ASKO-NÁBYTOK by sme 
našli u vás doma?

😀😀😀 Všetko... U mňa 
doma nenájdete izbu, kde 

by nebol nábytok od nás. Od spálne cez kuchyňu 
a obývačku až po predsieň, všetko je nábytok z ASKA. 
Veď ako inak by som mohol ostatným niečo ponúkať 
a odporúčať, keď to sám nemám alebo o tom nie som 
presvedčený.

Dokážete jednou vetou opísať tím, ktorý vediete?

Jednou vetou to asi nedokážem, ale skúsim: je to tím, na 
ktorý sa môžem v každej situácii spoľahnúť a môžem mu 
dôverovať.

E-shopy zažívajú obrovský vzostup vrátane 
tých, ktoré ponúkajú nábytok a doplnky. V čom 
vidíte silu a výhodu nakupovania v kamennom 
obchode?

nA SKOk u nás... v Košiciach
ASKO-NÁBYTOK má len v Slovenskej republike osem predajní. Na tom, akú 
si vyberiete – menšiu, väčšiu, v obchodnom centre alebo samostatnú, vlastne 
veľmi nezáleží: všade na vás čakajú príjemní ľudia a zaujímavé osobnosti. 

vedúci predajne v Košiciach,

pochádza z Rožňavy. Rád sa po práci odreaguje 
vo fitnescentre. Taktiež ho baví cestovanie, 
príroda a v neposlednom rade miluje dobré 
jedlo. Na jeho práci sa mu páči hlavne 
rozmanitosť, to, že každý deň človek rieši iné 
situácie a musí sa za pochodu prispôsobovať, 
aby všetko fungovalo, ako má. 

„Osud vedie toho, kto chce,  
kto nechce, toho ťahá.“

TOMÁŠ BENKO,
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E-shop síce dáva ľuďom možnosť nakúpiť komfortne 
z pohodlia domova a je hlavne pre ľudí, ktorí sú upo-
náhľaní a nemajú čas chodiť po obchodoch, ale nikdy 
nenahradí možnosť vidieť tovar v reálnom vyhotovení, 
možnosť vyskúšať si ho a správne sa rozhodnúť. Takisto 
poradenstvo, odporúčania a hlavne si neviem predstaviť 
vyberať si konkrétnu farbu alebo materiál poťahových 
látok na sedačku či posteľ cez obrazovku počítača.

Pozorujete v posledných dvoch rokoch zmenu 
v správaní zákazníkov?

Vidím hlavne, že sú opatrnejší. Že u nich prevláda 
neistota. Tá situácia, ktorá teraz pretrváva ohľadne pan-
démie, určite každého nejakým spôsobom poznačila.

Majú zákazníci na východnom Slovensku svoje 
špecifiká a snažíte sa im podriadiť ponuku tovaru 
alebo spôsob predaja?

Ja by som to nedelil na skupiny východ, stred a západ. 
Každý jeden zákazník je špecifický a je jedno, odkiaľ je, 
ku každému pristupujeme individuálne.

Chodíte medzi zákazníkov? Prekvapia vás  
niekedy?

Nie vždy to náplň práce dovolí, ale mnohokrát, keď sa 
pohybujem po predajni, sa pri zákazníkoch zastavím 
s ochotou pomôcť. A či ma prekvapia? Ale určite áno, 
napríklad nejakou špecifickou požiadavkou. 

Ako prežívate Vianoce? Páči sa vám nazdobená 
predajňa a sviatočná atmosféra?

Úprimne – posledné roky Vianoce už nie sú, čo boli. Už 
to nie je o prežití sviatkov s blízkymi, o pohode a pokoji, 
ale o zhone v nakupovaní darčekov a predbiehaní sa, 
kto bude lepší. A to sa mi na tom nepáči. Veď toho, koho 
mám rád, môžem obdarovať kedykoľvek v roku a nielen 

keď je sviatok. Čo sa týka výzdoby a atmosféry, tak tá na 
mňa pôsobí príjemne. 

Máte v portfóliu svoje obľúbené kúsky?

Je to posteľ Virgínia. Vieme ju zákazníkom ponúk-
nuť v rôznych látkach tak, aby perfektne sadla do ich 
priestorov, a má kvalitné taštičkové matrace. Základom 
úspešného dňa je kvalitný spánok a preto, keď mám 
niekomu odporučiť posteľ, bude to práve táto. Veď sám 
jednu takú mám. Ďalší môj obľúbený kúsok je sedacia 
súprava Spotlight. Opísal by som ju ako harmóniu 
pohodlia a štýlového dizajnu v jednom kúsku. Naši od-
borníci vám ju vyskladajú priamo do vášho priestoru.

Postel Virgínia patrí 
k obľúbeným kúskom 

zákazníkov aj predajcov.

Tomášov tip
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MEDOVÁ ZÁPLAVA
Rohová sedačka Colombo s elektrickou funkciou výsuvného sedadla, 

polohovateľnými opierkami a úložným priestorom, 1 699,90 €

VEl'MI BY SOM SI ŽELAL...
…niečo nezvyčajné a jedinečné. Prekvap ma tým, čo mi dodá čaro 
a príťažlivosť, takže sa na mňa budeš stále tešiť a nedočkavo sa ku 
mne vracať. To, čo mi dáš, ti bohato vrátim, budem tvojím zázemím 
a ostrovom istoty v búrlivom svete. Byť tvojím rozprávkovým miestom 
pokoja a pohody… To by som si skutočne veľmi želal. 
Tvoj domov
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SALÓNNA AKROBACIA
Jedálenský stôl Colorado, 160 × 90 cm, 199,90 € • Stolička Vicenza, 
modrý poťah, 59,90 €
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KAMEŇ A PERLA

Posteľ Palas s úložným priestorom, 180 × 200 cm, 999,90 € 
(vrátane polohovacích lamelových roštov a penových matracov, 

bez dekoračných vankúšov a prehozu)
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NOČNÁ HLIADKA

Zlatá stojaca lampa Fargo, v. 111 cm, 86,99 € • Čierna stojaca 
lampa Denton, v. 111 cm, 149 € • Stolová lampa Fabio, 42,99 € • 
Stolová lampa Dario, 46,99 €
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V mnohých domácnostiach sa príprava na Vianoce podobá skôr na vojenské manévre. 
Zhon, nervozita a túžba po dokonalosti tak často navodí úplne inú atmosféru, ako by si 
človek želal. Tak si to tento rok zjednodušte. Za dve hodiny môžete byť v čarovnej vianočnej 
zemi. Neveríte? Dve influencerky, návrhárka interiérov a floristka vás presvedčia, že to ide. 

VIANOCE ZA DVE HODINY

Andrea Beranová
Dizajnérka a štylistka Andrea je v tíme ASKO  
Inšpirácie od úplného začiatku. Teší nás to,  
pretože je vyťažená vlastnými projektmi  
a spoluprácou s časopismi Marianne Bydlení,  
Elle Decoration alebo Apetit.  

1. Vianoce… Rada by som povedala, že sú to pre mňa 
sviatky pokoja a mieru a že sa nejakým väčším stresom 
nenechávam strhnúť… Väčšinou však koncom novem-
bra začnem pomaly prepadávať panike, že nemám ani 
jeden darček, že doma to zatiaľ na nijakú vianočnú 
atmosféru nevyzerá, a tak si urobím jeden deň pre seba, 
nazbieram rozličné vetvičky, šišky, vytiahnem svoje 
niekoľkoročné evergreeny a prezlečiem náš domov do 
vianočného. Milujem veľký veniec, ktorý nám visí 
v predsieni, milujem obrovské šišky, každoroč-
ne s deťmi vyrábame papierové hviezdy do 
okien… Mám rada jednoduché a efektné 
dekorácie, ktoré hlavne nesmú byť gýčo-
vé… 

2. Je však pravda, že vianočnú atmosféru určite nerobí 
dokonale vyzdobená a uprataná domácnosť… Jedno-
duché triky, ako z ničoho urobiť niečo, určite existujú 
a môžu to byť horiace sviečky na veľkej tácke na stole, 
spomínané papierové hviezdy, ktorými ozdobíte okná 
(a možno ich trošku aj zakryjete, ak ste umyť okná 
jednoducho nestihli… :), nazbierané vetvičky, ktoré pre-
voňajú váš domov… Najlepšiu vianočnú atmosféru vám 
však vytvorí dobrá nálada. 

3. Deka Kristall s motívom snehových vločiek

Pretože zababušiť sa do teplučkej deky, popíjať vaječný 
koňak a počúvať koledy… Čo môže človeka naladiť na 
Vianoce lepšie? 

4. 

Na zhotovenie vianočnej papierovej hviezdy potrebujete 
len papierové potravinové vrecúška, lepidlo, ostré nožni-
ce a motúzik. Vrecúška zlepujete vždy na spodnej strane 
na dne vrecúška a v strede (takže do takého T), a to asi 
10 kusov na sebe (dno ku dnu). Záleží na tom, či máte 
vrecúško jednoduché alebo širšie. Potom zostrihnite 
do špičky tu časť, ktorá je voľná. A tak ako ste kedysi 
vystrihovali vločky, môžete hviezdu ozdobiť tými najroz-
manitejšími zostrihmi. Potom už len hviezdu roztiahnete 
dookola a zlepíte posledné a prvé vrecúško. No nie je to 
krása? A deti to takisto veľmi baví! 

Všetkým sme položili rovnaké otázky:
1. Ako prežívate prípravy na Vianoce?
2. Dá sa vianočná nálada vyčariť aj za dve hodiny?
3. Váš tip na vianočný doplnok alebo dekoráciu z ASKO-NÁBYTOK?
4. Dáte nám tip na obľúbenú vianočnú dekoráciu?
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Petra Futrová 
Blogerka pôsobiaca na Instagrame  
(@dum_ve_svahu), ale najmä mamička dvoch 
chlapcov žijúca v Tachove, ktorá si s manželom 
pred rokom splnila sen, a to žiť v rodinnom 
dome. Túžba po krásnych veciach a útulnom 
domove sa stala jej koníčkom v podobe interié-
rového dizajnu a homestylingu. 

1. Čas lásky, harmónie a rozprávkovej atmosféry, to 
sú pre mňa Vianoce. Takzvané hygge, ktoré vianočné 
obdobie prináša, sa u nás pomaly začína už s prvým za-
pálením dreva v kozube, keď sa za oknami ukáže mráz. 
Kožušina, teplý pléd, aromatické sviečky, prírodné deko-
rácie, vianočný hrnček plný sladkého kakaa... To všetko 
okamžite navodí pocit pohody a pokoja, bez ktorého si 
Vianoce nedokážem predstaviť. 

2. Vianočnú atmosféru možno vytvoriť kedykoľvek 
a pokojne aj za dve hodiny, dôležité je vnútorné nasta-
venie, umenie nájsť si niečo krásne v každom okamihu. 
Potom stačí pustiť si napríklad obľúbený vianočný film, 
rozsvietiť svetielka a všetko ostatné už ide samo. Mám 
veľmi rada jednoduché prírodné dekorácie. V týchto tó-
noch sa prelína celý náš interiér. Najväčšiu radosť vždy 
urobí taká dekorácia, ktorú si môžeme vytvoriť sami 
a veľa nestojí. 

3. Pravá ovčia koža 

Vybrala som kožušinu z ovčej vlny, ktorá domovu dodá 
hrejivosť a je zároveň perfektným doplnkom, ktorý 
vytvorí útulný vianočný interiér. 

4. Choďte na prechádzku do prírody, cestou nazbieraj-
te nejaké vetvičky z ihličnatých stromov. Z nich potom 
môžete za hodinku vyrobiť napríklad minimalistický 
voňavý veniec, ktorý je neodmysliteľnou súčasťou ad-
ventného obdobia. 

Pravá ovčia koža
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Nikola Kačalová
Vášnivá milovníčka dekorácií, DIY (do it  
yourself – urob si sám, pozn. aut.) a kvetín.  
Jej instagramový profil kacalitto_decor je spo-
jením dvoch záľub, dekorácií a fotografovania. 
S kúpou trojizbového bytu sa s nadšením pustila 
do jeho prestavby a doladenia doplnkov.

1. Vianoce vo mne vzbudzujú pokoj, nádej 
a evokujú vôňu ihličia. Je to krásne obdobie, keď 
si dekorovanie nášho bytu veľmi užívam, pretože 
dnes sú dostupné krásne veci rozličných štýlov 
a farieb. Vzhľadom na to, že uprednostňujem 
jednoduché bytové doplnky, často sa inšpirujem 
dekoráciami výraznejších farieb. Okrem klasickej 
vianočnej červenej mám rada Vianoce ladené 
do zelenej, striebornej alebo bronzovej. S prvým 
väčším poklesom teploty prichádza aj čas svie-
čok a aromatických lámp. To sa u nás začína už 
v októbri. S vianočnou výzdobou začínam tesne 
pred prvou adventnou nedeľou, pretože doplnky 
rada mením a hľadám na ne vhodné miesto. De-
korovanie ma napĺňa a rada mením atmosféru 
nášho bytu práve rozličnými doplnkami.

2. Páči sa mi pravidlo, že menej je viac. Ne-
treba meniť doplnky každý rok a nakupovať ich 
na kilá. Každý rok sú k dispozícii nové kolekcie  
a trendy. Odporúčam kombinovať staré a nové. 

3. LED stromček

Zaujal ma LED stromček, jednoduchá dekorácia pripomí-
najúca zasnežené stromy. V kombinácii s bielou a zlatou 
farbou alebo s drevom dotvára elegantný a čistý dojem. 

4. Pri výzdobe nášho bytu staviam na jednoduché 
a funkčné doplnky a teší ma, keď môžem niečo sama 
vytvoriť, napríklad adventný svietnik, ktorý sa dá poňať 
mnohými spôsobmi. Tento rok som na jeho výrobu 
použila kuchynské koreničky, zelené vetvičky, sviečky, 
rolničky a štyri kúsky tvrdého papiera. Všetko som 
naaranžovala na podnos. Použila som biele sviečky a do 
nádoby som ich upevnila pomocou vetvičiek.

LED stromček
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Renata Koneski
S manželom Tomasom má kvetinové štúdio 
Floren. Viaže kytice v neobvyklých kombináciách, 
vytvára jedinečné dekorácie do vnútorných aj 
vonkajších priestorov a na udalosti všetkého 
druhu.  

1. Vianoce sa pre mňa začínajú už v septembri, keď 
nakupujem tovar. A obchod mám vyzdobený už v októbri, 
aby decembrové workshopy mali tú správnu atmosféru. 
Mám viac-menej stálu klientelu, takže by sa zdalo, že 
všetko bude v pokoji a načas. Ale vždy to dopadne tak, že 
posledné zákazky dorábam na Štedrý deň a zákazníci mi 
nosia zemiakový šalát a rybu 😊.

2. Ja väčšinou viac ako dve hodiny ani nemám! 
Našťastie, manželova rodina slávi pravoslávne Vianoce, 
takže mám dostatok času pripraviť sa na ne a vyzdobiť 
aj náš dom. Mám rada jednoduchý štýl a nezvyčajné 
kombinácie kvetín a prírodných materiálov. A milujem 
svetielka a sviečky. Vo chvíli vytvoria úžasný efekt, najmä 
na lesklom alebo zrkadlovom podnose. K sviečke pridám 
figúrku anjelika, šišku alebo vetvičku a môžeme sa tešiť.

3. Dekoračný podnos

Pár užitočných vecí na výrobu vianočného svietnika 
nájdete v ASKO-NÁBYTOK. Určite sa bude hodiť nádher-
ný podnos v dizajne starého striebra. Naň stačí naozaj 
len naaranžovať sviečky, pár vetvičiek a šišiek a bude to 
kúzelná dekorácia.

4. Vytvorila som adventný svietnik, ktorému my kveti-
nári hovoríme „parník“. Tvar venca je, samozrejme, stále 
populárny, ale podlhovastý variant je priestorovo menej 
náročný a pôsobí elegantne. Použila som hotový stojan 
na štyri sviečky, takisto dobre poslúži obyčajná drevená 
alebo plastová tácka, ktorú čiastočne alebo úplne zakry-
jete výzdobou. Nazbierajte vetvičky, malé šišky, jabĺčka 
(môžete kúpiť malé granátové), použite stužky, ozdôbky 
z plsti alebo malé vianoční ozdoby. Ak nebudete so 
svietnikom príliš hýbať, stačí skutočne len vrstviť jednot-
livé komponenty. Alebo si pre istotu pomôžte tavnou 
pištoľou. Zvládnete to do hodiny, verte mi!

Dekoračný podnos
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POSEDENIE so šálkou
Neponáhľajte sa. Dajte variť vodu alebo mlieko, zapnite kávovar 
a vnímajte vôňu sypaného čaju, bublanie vody, spojenie čokolády 
a mlieka do zamatovej maškrty. Na tanierik dajte pár kúskov 
cukroviniek a svoj obľúbený nápoj si vychutnajte zo šálky 
s podšálkou. S noblesou.

1 Modro-biely, Indisch Blue, 49,99 € • 2 S orchideou, Kyoto, 62 dielov, 89,99 € 
3 Biely (espresso), Smile, 62 dielov, 59,99 € • 4 S kvetinami, Bella Fiore, 30 dielov, 89,99 €  
5 Biely s profilom, Polo, 30 dielov, 69,99 € • 6 S ružičkou (espresso), Rosentraum, 62 dielov, 47,99 €

Všetky šálky sú súčasťou kompletných porcelánových servisov.

6
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PLÁN NA  
POHODU
Vlastne ho všetci máme každý rok. Vidíme sa 
v naškrobenej zásterke nad plechmi s pečivom, s košmi 
vlastnoručne vyrobených darčekov, zatiaľ čo byt už je 
od novembra vyzdobený a uprataný – len tak sa blyští. 
V pokoji stíhame všetky besiedky, návštevy a každý 
z darčekov – zakúpených včas podľa vopred starostlivo 
pripraveného zoznamu – je vďaka nášmu kreatívnemu 
baleniu malým umeleckým dielom. Poslušné deti 
a láskavý partner pomáhajú so všetkým ostošesť a na 
pohovku ku kozubu nám nosia kakao a vianočku...

Pred začiatkom adventu upracte len to, čo vás vážne 
rozčuľuje. Na výzdobu vám bohato stačia dve hodiny, ako 
sa dočítate v článku na strane 38.

Od 1. decembra si nastavte budík o 15 minút skôr. Keď 
vstanete, zapáľte sviečku a chvíľku sa len pozerajte do 
plamienka. Vždy, keď vás niečo rozčúli, zhlboka sa na-
dýchnite, zatvorte oči, spomeňte si na tú sviečku a vašu 
rannú chvíľku a rovnako hlboko vydýchnite. Funguje to! 
Večer si nájdite peknú knižku (inšpirujte sa na strane 45) 
a každý deň pred spaním si chvíľku čítajte.

Realita je dosť odlišná. To, že deti majú predstavenie, 
zistíme v práci náhodou pri pohľade do kalendára desať 
minút po tom, čo sa začalo (na druhom konci mesta). 
Spomínané potomstvo sa s blížiacimi sviatkami správa 
tak, akoby zošalelo a Ježiško bol slepý. Partnera v podstate 
nevidíme, pretože vo firme je uzávierka. Šťastné Vianoce 
sú v skutočnosti riadna namáha. Ale verte alebo nie, dá sa 
to trénovať. Dobrá zpráva je, že pre vás máme plán.

1. adventný týždeň 
Keď na tom trváte, upečte cukrovinky. Na prevoňanie 
stačí plech čohokoľvek. Alebo voňavá sviečka. Urobte 
revíziu darčekov a kúpte pekný papier a stužky. Jeden 
večer môžete vynechať čítanie a na Pintereste si pozrite 
nápady na balenie darčekov. 

2. adventný týždeň 
Urobte si vaječný koňak podľa receptu na strane 24, 
rozlejte ho do menších fľaštičiek a hneď máte krásny 
a originálny darček pre rodinu, priateľov, kolegov alebo 
pre dedka s babičkou. Niečo si, samozrejme, nechajte na 
horšie časy 😃.

3. adventný týždeň 
Pošlite rodinu spať, pustite si romantický film alebo 
koledy a zabaľte všetky darčeky. Možno sa to pretiahne, 
ale vyspíte sa v noci pred Štedrým dňom, pretože budete 
mať všetko hotové. Ozdobte stromček. Pokojne už teraz. 
Je to jedna z najkrajších dekorácií vôbec a je obrovská 
škoda, že sa z nej tešíme sotva dva týždne v roku. Urobte 
z toho novú rodinnú tradíciu, uvidíte, že poteší úplne 
všetkých.

4. adventný týždeň 
Urobte okolo seba „bublinku dobra“ a každý deň ju 
trocha zväčšite. Nepotrebuje niekto vo vašom najbliž-
šom okolí pomoc, napríklad starší susedia odnaproti? Čo 
keby im deti ozdobili stromček alebo nakúpili? Usporia-
dal niekto priamo vo vašom meste zbierku na konkrétny 
projekt? Skvelé, budete si môcť overiť, ako to dopadlo.

❉❉ Vianoce
To, čo ste nestihli doteraz, už nestihnete.  
Len sa radovať ako deti. 

Dôležité: Všetko spomínané je určené len pre tých,  
ktorí majú aspoň trochu radi Vianoce. 

Tak pokojné a láskyplné nám všetkým!

V POLOVICI NOVEMBRA UROBTE TRI VECI: 
❉  Napíšte si zoznam darčekov a hneď aspoň jeden kúpte.

❉  V e-shope ASKO-NÁBYTOK si vyberte peknú vianočnú 
dekoráciu, napríklad nové svetielka alebo ozdoby a hneď 
si ich objednajte.

❉  Spíšte si všetko, čo chcete do Vianoc stihnúť. A hneď 
aspoň polovicu prečiarknite. Nechajte len všetky pred-
stavenia a besiedky svojich detí, dlhú prechádzku s naj-
bližšími priateľmi, zakončenú dobrým jedlom v reštaurá-
cii alebo doma (čo takto zimný piknik s vareným vínom 
a horúcou kapustnicou?). A naplánujte si aspoň jednu 
krásnu vianočnú aktivitu len pre seba: koncert, korčuľo-
vanie alebo masáž. Chcú sa s vami všetci vidieť? Vianoce 
nie sú koniec sveta, dohodnite si stretnutie na január, 
aspoň sa budete mať na čo tešiť.
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Maďarsko

Tri storočia bok po boku, to už na človeku „zanechá 
následky“. Aj preto máme s Maďarskom a Rakúskom veľa 
spoločného, a platí to aj o vianočných sviatkoch. 

Vianoce v Maďarsku štartujú prvú adventnú nedeľu. 
Tradícia velí položiť v tento deň na okraj stola svätošte-
fanský koláč – a ten by mal vydržať až do Troch kráľov. 
Pod slávnostný obrus sa potom má vložiť pár zrniečok 
obilia z tohtoročnej úrody a štipka sena ako poďakovanie 

za dobrú úrodu a zároveň nevyslovené želanie, aby aj tá 
budúca bola dobrá. Pri pečení tradičných medovníkov je 
vzduch presýtený vôňou klinčekov a škorice. A, samo-
zrejme, v takmer každom meste sa začnú vianočné trhy. 
Tam je nepísanou povinnosťou dať si okrem miestneho 
variantu vareného vína (a že ich po celej Európe je!) aj 
jaternicu, pečenú klobásu, kyslé uhorky alebo akýsi druh 
pizze zvanej pompoš.

Aj v Maďarsku platí, že ideálny spôsob, ako čakať na 
Ježiška, ktorému tú hovoria Jézuska, je držať pôst alebo 
aspoň jesť čo najmenej. Medzi tradície, ktoré sa dnes 
nedodržiavajú ľahko, patrí tá, že len čo sa objaví prvá 
hviezda, mala by hlava rodiny vystreliť do vzduchu 
z pušky, aby odohnala zlých duchov. A tiež pozvať k stolu 
človeka – opusteného, chudobného či bez domova.

Kým u nás je zvykom najprv večerať – a trestuhodne 
predlžovať mučivé čakanie detí na nádielku, maďarský 
Ježiško najprv rozdá darčeky a hoduje sa až potom. 
Spoločná je tradícia mať všetky chody nachystané na 
stole vopred, aby už od neho nemusel nikto vstávať. 
Večera sa začína oblátkou s cesnakom a medom, ktorá 
má zabezpečiť zdravie po celý rok, rovnako ako roz-
krojené jabĺčko, o ktoré sa podelí celá rodina. Tradičná 
rybacia polievka halászlé je v Maďarsku naozaj pikantná 
a v hanbe nezostane – čo sa pikantnosti týka – ani ze-
miakový šalát, v ktorom okrem zemiakov nesmie chýbať 
slanina podusená s cibuľou a bohatá zálievka z octu, 
soli a korenia. Podávajú sa aj listy viniča plnené mletým 
mäsom a nakoniec závin s jedlými gaštanmi, koláče alebo 
makové rožky máčané v mlieku.

Vydajte sa s nami bez leteniek a kufrov na vianočnú 
výpravu k susedom, ale aj do krajín na druhom konci 
sveta. Aké tradície nás spájajú a v čom sme úplne iní?

VEl’KÁ VIANOČNÁ VÝPRAVA

  Na štedrovečernej tabuli nájdeme aj listy viniča plnené 
mletým mäsom.
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Vianočný stromček je od nášho na nerozoznanie a zrejme 
na každom určite nájdete fondánové cukrovinky zvané 
salónky, čiže szaloncukor.

Rakúsko
Pečené gaštany, varené víno, opekané klobásky a punč. 
Bez tejto štvorice si správny Rakúšan nevie Vianoce ani 
predstaviť. Za tradičnými dobrotami je však potreb-
né vyraziť na nemenej tradičné adventné trhy zvané 
Christkindlmärkte, ktoré usporadúva azda aj tá naj-
menšia horská dedinka. K romantike takejto, väčšinou 
podvečernej výpravy, patrí aj vôňa pražených mandlí, 
lineckého cesta, medovníkov, jabĺk v karameli, zemiako-
vých placiek alebo praclíkov... Jednotlivé obce súperia 
o čo najkrajšiu výzdobu, najväčší stromček, najhlasnejšie 
trúbenie z miestnej veže či najzvučnejšie koledy, ktoré 
spieva tamojší zbor i návštevníci trhov...

Pohodovú sviatočnú atmosféru až do Vianoc sústavne 
narúšajú čerti. Sú to krampusáci, v porovnaní s nimi sú tí 
naši len neškodní dobráci. Čerti majú miesto tváre veľkú 
hrôzostrašne pomaľovanú masku z dreva s čo najväčšími 
rohmi – baraními, kozími či mufloními, čo z nich samo 
osebe robí nadprirodzene veľké bytosti. Keď k tomu pri-
počítate parochňu a kožuch z horskej kozy či ovce, železnú 
reťaz na páse, na ktorej hrozivo rinčí veľký kravský zvo-
nec, a ešte poriadnu metlu, ktorú teda rozhodne neváhajú 
použiť, ste razom o pár (desiatok) rokov mladší a máte 
skoro slzy na krajíčku. Tým skôr, že čerti tiahnu mestom či 
dedinou v skupinkách.

Ťažký život majú počas adventu aj gazdinky. Okrem čertov 
by sa mali báť aj čarodejníc. Tie totiž fungujú ako prísna 
inšpekcia – dozerajú na to, či už je doma všetko nachys-
tané, okná umyté, riad vydrhnutý, sladkosti napečené. 
Gazdinku, ktorá nestíha, vraj rozrežú, vypchajú sušenými 
hrachovými strukmi, zašijú a hotovo. To by nás bolo, 
vypchatých hrachovinou!

Aj Rakúšania už nezriedka nahrádzajú rybu so šalá-
tom klasickým viedenským rezňom, divinou či pečenou 
morkou, ale aj pečenou husou alebo kačicou. Sladkosti 
máme takmer totožné, za svoju už pokladáme aj štólu. 

Špecialitou je šľahačková torta a predovšet-
kým Kletzenbrot. Ide o ovocný chlebíček, ktorý 
pôvodne obsahoval len sušené hrušky a rozkra-
joval sa až na Štedrý deň. Dnes je z neho delikatesa, 
v ktorej nájdete jablká, figy, datle, pomarančovú kôru, 
med, marhule, slivky, hrozienka a rôzne druhy orechov.

A čím by nás mohli južní susedia inšpirovať? Trebárs od-
ľahčeným variantom zemiakového šalátu, tým, že darčeky 
často vlastnoručne vyrábajú, rodiny hojne navštevujú 
adventné koncerty alebo si organizujú ich menšiu obdobu 
doma, a takisto tým, že sa úspešne ubránili pomerne 
invazívnemu Santa Clausovi.

Lotyšsko
Pôvabná pobaltská krajina bojuje s Nemeckom o prvý 
vianočný stromček v histórii. Podľa kroník stál už v roku 
1510 na Radničnom námestí v Rige, ale priekopníkmi 
tradície boli tak či tak nemeckí kupci. V každom prípade 
v Lotyšsku uvidíte na vianočných stromčekoch, ktoré 
svorne zdobí celá rodina, okrem moderných ozdôb aj 
klasiku, teda ozdoby z prírodného materiálu.

Ak vám po štedrovečerných dobrotách býva trochu ťažko, 
potom Lotyši sú naozaj hrdinovia. Ich vianočná večera má 
totiž 12 chodov!

Okrem moderných Vianoc tu v mimoriadnom rozsahu 
pretrvávajú aj tradičné oslavy, najmä na dedine. Snaha 
zahnať zlé sily, ochrániť hospodárstvo a zaistiť budúcu 
úrodu tu má podobu pripomínajúcu naše fašiangy a Veľ-
kú noc. Na prvý a druhý vianočný sviatok sa cez dedinu 
tiahne pestrofarebný sprievod spievajúcich a tancujúcich 
masiek, ktoré sa zastavia pri každom dome a všetkým 
želajú šťastie a zdravie, čo potvrdia výpraskom metlou, 
samozrejme, čarovnou. Lenže ani rozjarení koledníci to 
nemajú ľahké – po celej dedine ťahajú drevenú kladu, 
ktorá má z každého domu vytiahnuť starosti. Len čo ich 
všetky nasaje, masky ju spália. Tým sa končí pracovná 
časť „Večera klady“ (Bluķa vakars), následná hostina je 
kombináciou fašiangových osláv a zabíjačky vrátane pitia 
litrov piva a medoviny. 

 K rakúským Vianocam patria aj „krampusáci“.

Na Radničnom námestí v Rige vraj stál roku 1510 prvý  
vianočný strom na svete.

39

CESTUJEME



V hlavnom meste sa cez Vianoce popíja 
miestna špecialita nazvaná Riga Balsam, ktorá 

riadne zahreje – nápoj z byliniek a liečivých kore-
ňov totiž obsahuje 45 % alkoholu. Výhodou tamojších 

vianočných trhov je, že sa končia až v januári.

Sviatočná večera sa začína podobne ako v Maďarsku 
oblátkou s medom, potom sa podáva kapustová polievka, 
rôzne druhy strukovín, bravčové mäso so zemiakmi 
a kyslou kapustou, pirohy so slaninou a cibuľou, klobá-
sa… Kto toto „prežije“, zaslúži si sladkú odmenu – tradič-
né medovníčky, ktoré obľubujú najmä deti.

Portugalsko

Hovorí sa mu vďaka jednej povesti Krajina kohúta, zrejme 
preto sa tu aj vianočná omša nazýva podľa tohto operen-
ca Missa do Galo. Väčšina Portugalcov (uvádza sa až 90 
%) sa hlási k rímskokatolíckej cirkvi, a tak niet divu, že 
oslavy sú veľmi tradičné a zvyky sa úzkostlivo dodržiava-
jú. Pri stole sa najmä v minulosti nechávali voľné miesta 
a plné taniere pre duše zosnulých blízkych. V kostoloch či 
mnohých domácnostiach je typickým symbolom Vianoc 
(či skôr pozostatkom z čias, keď sa slávil slnovrat) horiace 
dubové poleno. Čo však nechýba, je čo najkrajší betlehem 
– až do polnočnej, čiže kohútej omše však bez Ježiška, čo 
je vlastne logické.

Na darčeky si deti musia počkať zvyčajne až do veľmi 
neskorých hodín alebo dokonca do rána a nájdu ich pod 
stromčekom, prípadne schované v topánkach pri ko-
zube. V každom prípade ich priniesol buď Ježiško, alebo 
Otec Vianoc (Pai Natal), čo je vlastne len premenovaný 
a preto aj trochu znesiteľnejší Santa Claus. Ježiško sa 
tak už aj tu trochu posúva do funkcie akéhosi asistenta 
či sekundanta...

Dvadsiateho piateho decembra sa mu dostane aspoň 
tej cti, že spievajúci koledníci, ktorí chodia od domu 
k domu, so sebou nosia jeho obrázok. Portugalci sa 
potom veselia a stretávajú na bohatých hostinách až do 
príchodu Troch kráľov.

V krajine, kde národný pokrm, teda tresku zvanú ba-
calhau, vedia pripraviť na 365 spôsobov, je jasné, že sa 
na hostine (tzv. Consoada) v tej či onej podobe objaví. 
Najčastejšie ako varená treska so zeleninou a zemiakmi. 
Kupuje sa sušená a pred spracovaním je potrebné ju 24 
dní máčať vo vode, ktorú treba stále vymieňať, aby sa 
ryba zbavila soli.

Ako dezert sa podáva predovšetkým špeciálna kráľovská 
koruna či skôr akýsi pletenec pripomínajúci obľúbený bo-
lo-rei (kráľovský koláč). Je v ňom sušené či kandizované 
ovocie a orechy, ale aj zapečená minca alebo fazuľa pre 
šťastie. Teda, ak za šťastie možno pokladať povinnosť, že 
ten, kto tento poklad nájde, musí na budúci rok podobný 
koláč kúpiť pre celú rodinu. Niekde sa zapeká aj malý 
darček, ktorý jeho nálezcu našťastie k ničomu nezaväzuje. 
Bez následných povinností sa zaobíde konzumácia broas 
castelares, koláčikov zo sladkých zemiakov, sušeného 
kokosu, pomarančov, alebo tradičných lievancov filhoses 
s kvapkou brandy. 

Kanada
Rozlohou je druhou najväčšou krajinou sveta a vládnu tú 
anglické, francúzske, ale aj írske, talianske, nemecké a iné 
tradície. Celá Kanada však rešpektuje, že 24. decembra je 
Christmas Evening (Štedrý večer), po ňom nasleduje 25. 
decembra Christmas Day (Štedrý deň) a 26. decembra 
uzatvára vianočné sviatky Boxing Day, deň najväčších vý-
predajov v roku. A všetci sú tu pyšní aj na to, že ich krajina 
je miesto, kde sa Santa Claus údajne narodil (a nepýtajte 
sa, ako na toto tvrdenie reagujú Fíni). Takisto im nosí 
darčeky, ktoré rozváža na saniach ťahaných sobmi. Cestu 
má však tŕnistú – do domov vchádza cez komín, kde pod 
rúškom tmy dáva do veľkých vianočných ponožiek darče-
ky, aby si ich 25. decembra mohli všetci rozbaliť. A je mu 
celkom jedno, či to urobí ráno, po obede alebo po večeri. 

Na ďalšiu cestu sa potom Santa a jeho tím môže posilniť 
sušienkami, limonádou alebo mliekom, ktoré mu tam 
nedočkaví jedinci o deň skôr nachystajú.

Navyše, Santa zostane po celé sviatky ako hosť vo 
všetkých solídnych domácnostiach. Alebo aspoň jeho 
pripomienka – tradičné kanadské lízanky Barley Candy 

  V bolo-rei, teda kráľovskom koláči, môže šťastlivec nájsť 
mincu alebo drobný malý darček.

Domy v Kanade cez Vianoce pripomínajú perníkovú chalúpku.
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v tvare Santa Clausa, sobov či saní jed-
noducho nesmú chýbať, podobne ako 
jasne ružové cukrovinky Chicken Bones 
s príchuťou škorice, v ktorých sa skrýva 
náplň z mliečnej čokolády.

V každej domácnosti sa pred sviatkami 
napečie toľko sušienok, že by sa za to 
nemusela hanbiť menšia továreň. Po 
spoločnom pečení so susedmi a ka-
marátmi sa ochutnáva a zvyšok sa medzi 
účastníkmi rozdelí tak, aby si domov odniesli 
len konkurenčné výrobky.

Na dedinách či v menších mestách provincie 
Newfoundland je zvykom počas vianočných osláv deliť 
sa v rozličných kostýmoch o jedlo a pitie so susedmi. 
Maškary obchádzajú jednotlivé domácnosti a hádajú, kto 
sa pod akou maskou skrýva. Na severe sa zase organizujú 
oslavy na počesť svätej Kataríny, patrónky slobodných 
žien, ako príležitosť nájsť toho pravého. Kanaďania sa radi 
predvádzajú, kto má lepšie vysvietený dom, v severných 
častiach krajiny sa predbiehajú zasa v tom, kto má v zá-
hrade najkrajšiu sochu vyrezanú z ľadu.

Hviezdou vianočnej hostiny je obrovský moriak, i keď 
našincovi stále nejde do hlavy, ako ho dokážu napchať 
do rúry, nehovoriac o pečení. K tomu ešte poriadny kus 
šunky, zemiaky, brusnicová omáčka a zelenina a ako 
sladká bodka anglický vianočný puding. To je kalorická 
„bomba“ zo sušeného ovocia, vajec, múky, tuku, sirupu, 
korenia a alkoholu, ktorý ho akosi konzervuje. Inde trónia 
na slávnostnej tabuli homáre a iné kôrovce, anglický pu-
ding nahradí torta s veľkou zapečenou fazuľou. Šťastlivca, 
ktorému sa dostane do úst, povýšia na kráľa či kráľovnú 
večera s prísľubom hojného roka. Tejto tradícii sa hovorí 
la Fête des Rois, sviatok kráľov. V Québeku zasa pečú sla-
ný koláč tourtière plnený mletým bravčovým, hovädzím 
či teľacím mäsom a zemiakmi a ako zákusok podávajú tzv. 
vianočné polienko (Bûche de Noël), dezert z piškótového 
cesta s krémom v tvare dreveného polienka. . 

Nový Zéland
Vplyv starého dobrého Anglicka tu stále cítiť aj na Via-
noce, hoci sa odohrávajú pri vonkajšej teplote približne 
28 �C. Takže ich môžete pokojne stráviť na pláži a nie pred 
televíziou. Veľa sa pláva, surfuje, griluje, usporadúvajú sa 
párty pod šírym nebom, a to, prosím pekne, aj počas naj-
dôležitejšieho sviatočného dňa, ktorým je 25. december.

Prípravy sú tak trochu kombináciou britského a ame-
rického štýlu. Obchody vyzdobené miliónmi svetielok 
a pestrofarebných trblietok s vianočnými motívmi ozna-
mujú prostredníctvom kolied dlho dopredu, že Vianoce 
sa blížia, a preto treba podobne vyšperkovať aj vlastnú 

domácnosť. Ľudia si zaobstarávajú 
väčšinou umelé stromčeky, tie živé 

bývajú prevažne borovice, a medzi 
mnohými vianočnými ozdobami má 
svoje čestné miesto aj symbol krajiny – 
vták kivi.

Malé deti píšu svoje želania Santovi, ktorý 
tu zvíťazil na celej čiare. Celé davy Santov 

každoročne defilujú na vianočne vyzdobe-
ných vozoch v uliciach veľkých miest. 

Podobne ako v Kanade deti okrem prázdnej pan-
čuchy, ktorú v očakávaní sviatkov 24. decembra vešajú na 
kozub, pripravujú aj malé občerstvenie pre dobrého Santa 
Clausa a jeho výpravu a tešia sa na ráno.

Štedrú večeru tu nahrádzajú veľkými rodinnými nesko-
rými raňajkami alebo obedom. A pretože sme v krajine, 
kde chovajú predovšetkým ovce, podáva sa, pochopiteľ-
ne, baranie mäso, ale aj morské plody a ryby, pečená 
šunka alebo moriak a veľa zeleniny v rôznych úpravách. 
Tradičným múčnikom je nadýchaná torta Pavlova nielen 
s jahodami, ale aj s kivi či iným ovocím.

Pôvodní obyvatelia Nového Zélandu Maoriovia oslavu-
jú Vianoce po svojom, a to aj čo sa kuchyne týka. A ich 
tradičné hangi patrí medzi vyhlásené pochúťky. Pôvodne 
sa skladalo len z rýb a sladkých zemiakov, dnes už je 
súčasťou tohto pokrmu aj jahňacie či bravčové mäso 
a zelenina. Správne vyvážená zmes sa zabalí 
do hliníkovej fólie a balíčky sa pomaly pečú 
niekoľko hodín v drôtených košoch uložených 
vo vyhĺbenej diere v zemi na rozpálených 
kameňoch.

Vianočným stromom pre Maoriov je pohu-
tukawa, endemický strom z rodu myrty, 
ktorý je práve v tento čas doslova 
obalený nádhernými karmíno-
vočervenými kvetmi.

.

Pohutukawa, ktorá v decembri kvitne, je vianočným stromom 
Maoriov.
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ZDEKUJTE Sa
Hebká teplučká deka je nevyhnutnou zimnou výbavou. Zababušte sa, schovajte sa 
do nej s knižkou či pri filme, sami alebo vo dvojici. Ťažko povedať, či je v nej lepšie 
pri rannej rozprávke, počas popoludňajšej siesty, po prechádzke alebo pri čítaní pred 
spaním. Radšej si ich kúpte viac!

• Ružová, 140 × 200 cm, 16,99 €
• Vínová, Isabel, 130 × 170 cm, 19,99 €
• Sivá so vzorom špirál, Ranke, 150 × 200 cm, 16,99 €
• Čierna s pruhmi, 150 × 200 cm, 13,99 €
• Sivohnedá, Bilbao, 140 × 200 cm, 24,99 €
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ZDEKUJTE Sa
Darček na poslednú chvíľu pre mamičku, kamarátku, kolegyňu alebo 

susedov sa, samozrejme, dá kúpiť aj na benzínovej pumpe, ale nechcete 
tentoraz skúsiť niečo skutočne pekné, čo poteší? Toto je len malá 

ochutnávka z nášho vianočného butiku.

MALÉ RADOSTI 
Z ASKA

Zľava:

Lampáš, 19,99 € • zlatý svietnik, 7,99 € • biela aróma lampa (súčasť súpravy), 7,99 € 
• čierny lampáš, 14,99 € • dekoračný podnos „staré striebro“, 4,99 € • zrkadlo (súčasť 
súpravy Michelle, 3 ks), 19,99 € • dekoračný stromček, v. 40 cm, 9,99 € • vonné sviečky 
v skle, rozličné druhy, 7,49 €/ks
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Na Slovensku existujú tisíce neziskových organizácií 
len nadácií je takmer 1700 a pre darcu je veľmi ťažké 
zorientovať sa medzi nimi. Niektorí ľudia majú navyše 
zlé skúsenosti s falošnými zbierkami. Ako sa správne 
rozhodnúť a mať istotu, že vaše peniaze doputujú tam, 
kde chcete pomáhať? 

•  Každý, kto organizuje verejnú zbierku medzi bližšie 
neurčeným okruhom ľudí, musí mať osvedčenie o jej 
konaní od príslušného úradu a na požiadanie by vám 
mal dokument ukázať. Týka sa to, samozrejme, aj 
zbierok na ulici alebo do pokladničiek umiestnených 
napríklad v obchodoch. Registrované zbierky sa pra-
videlne kontrolujú a podliehajú prísnym pravidlám.

•  Dôveryhodné subjekty môžete nájsť napríklad na 
darcovských portáloch Donio, Darujme alebo Ľudia 
ľuďom.

•  Výhodu majú veľké, zavedené nadácie a nadačné 
fondy, ktoré svoju dôveryhodnosť budujú dlho a majú 
za sebou silný subjekt napríklad v podobe televíznej 
alebo rozhlasovej stanice. Ale aj malé a nové projekty 
bez veľkých ambícií majú právo na šancu. V dnešnej 
dobe by mali byť všetky údaje, ktoré potrebujete, 
ľahko vyhľadateľné.

•  Máte možnosť pomôct aj formou tzv. daňovej asig-
nácie, kedy nasmerujete zákonom dané percento 
vašich daní konkrétnej mezivládnej alebo neziskovej 
organizácii.

Aj veľmi malá suma môže znamenať zásadnú pomoc. 
Peniaze však nie sú a nemali by byť jedinou možnosťou, 
ako robiť svet okolo seba lepším. Rovnakú a niekedy 
dokonca väčšiu cenu má pre človeka v ťažkej situácii 
láskavosť, súcit alebo symbolické gesto, keď sa proste 
len podelíme – o jedlo, teplo alebo radosť. Ľutujeme 
trpiacich na druhom konci sveta, čo je úplne v po-
riadku. Rovnako dôležité je pozerať sa okolo seba, na 
chodbu v dome, do záhrady susedného domu alebo do 
vedľajšej kancelárie. Vyrobte napríklad jeden adventný 
veniec navyše a odneste ho smutnej panej na prízemí, 
za ktorou nikto nechodí. Choďte s deťmi pred sviatkami 
do miestneho domu s opatrovateľskou službou, ozdobte 
stromček vlastnoručne vyrobenými vianočnými ozdoba-
mi a ešte si s deduškami a babičkami zaspievajte. Určite 
ich potešíte. Zavolajte na detské oddelenie nemocnice 
a opýtajte sa, či nepotrebujú sviatočne vyzdobiť herňu, 
a vyrobte jednoduché dekorácie napríklad na okná. Ur-
čite vás napadne veľa vecí, ktoré môžete urobiť a ukázať 
nielen deťom, ale všetkým okolo seba, čo je podstata 
Vianoc. A nielen Vianoc. Keď budeme láskaví a súcitní 
celý rok, bude svet krajší a veselší. Verte tomu.

ČAS, KEĎ 
ZLEPŠUJEME SVET 

Niekedy nemáme čas ani prostriedky na veľké 
gestá. Ale aj tie malé, ktoré robíme s veľkou 
láskou, môžu zmeniť niečí život. Je vlastne 
normálne, že v období adventu a Vianoc 
oveľa viac myslíme na druhých. Vedeli ste, že 
v decembri posielajú jednotlivci aj firmy viac 
ako 30 % celkového ročného objemu peňazí 
na verejnoprospešné účely? Vlna solidarity sa 
pravidelne začína už posledný utorok v novembri, 
tzv. Giving Tuesday. Prvýkrát bol vyhlásený 
v roku 2012 v USA ako reakcia na najväčší deň 
výpredajov (Black Friday) a v krátkom čase 
sa tradícia s podporou najznámejších celebrít 
rozšírila po celom svete.
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KÚZLO PRÍBEHOV

Úplne hore:
•   Podpis všetkých vecí,  

Elisabeth Gilbertová  

Polica uprostred zľava:
•  Mitfordské jasličky, Jan Karonová 

•  Vianočná električka,  
Daniela Krolluperová 

•  Dedičstvo otcov, Robert Merle 

•  Líšky na vinici, Lion Feuchtwanger 

•  Vianoce s Nigellou, Nigella Lawson 

Spodná polica:
•  Mimi a Líza: Záhada vianočného 

svetla, Kerekesová, Šebestová, 
Moláková 

•  Vianočné príbehy,  
Astrid Lindgrenová 

•  Tri vraždy pri Wolfových dverách,  
Rex Stout 

•  Myšlienky lenivého človeka,  
Jerome Klapka Jerome 

Regál, dekoračná hviezda, LED 
stromčeky, vianočné ozdoby – všetko 
ASKO-NÁBYTOK.

Vianoce a ich história sú samy osebe úžasný príbeh a obdobie, keď bytostne 
túžime po šťastných koncoch. Preto si znovu a znovu – s deťmi, ale aj bez 
nich – radi pozrieme rozprávku alebo film, z ktorých vieme citovať každé 
slovo, a napriek tomu sa nebudeme nudiť.

Knižky sú ešte mocnejšie – podnecujú našu fantáziu, aby sme dali hrdinom konkrétnu 
podobu a vytvorili v našich predstavách svet, v ktorom žijú. Kedysi niekto prorokoval, že 
v našej dobe už nijaké knihy nebudú. Našťastie, mýlil sa. Kníhkupectvá sú plné – kníh aj 
tých, ktorí knihy milujú. Ale než sa vyberiete po novinku, popátrajte v domácej knižnici 
alebo v antikvariáte tak ako my. Možno objavíte poklad, ktorým si spríjemníte vianočnú 
pohodu, alebo niekomu urobíte radosť veľmi osobným darčekom.
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Ani v štvrtom čísle nemôžu chýbať fotky vašich úlovkov z ASKO-NÁBYTOK, ktorými ste 
sa pochválili na vašich instagramových účtoch. Urobte si radosť v ASKO-NÁBYTOK, 
foťte, postujte a nabudúce sa na tejto stránke môže objaviť aj vaša fotka 😊.

#LASKAZASKA

askonabytek

askonabytek

askonabytok

askonabytok

askonabytok

askonabytek

askonabytek

askonabytok

askonabytok

askonabytek
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WWW.ASKO.SK

OZDOBTE SI VIANOCE  
V ASKO-NÁBYTOK!

Nerozmýšľajte nad vianočnými dekoráciami. Skočte do ASKO-NÁBYTOK! 
Veľký výber v našich obchodoch vám dovolí popustiť uzdu fantázii.  

A výsledkom bude dokonalá vianočná atmosféra. 
Neváhajte – Vianoce sú pred dverami!

LASKA TO JE 

NÁBYTOK Z ASKA



WWW.ASKO.SK

NADEĽTE SI  
POD STROMČEK NOVÚ 

POHOVKU!
Vianoce sú ten najlepší čas na vylepšenie vašej obývacej izby. 

Pretože pohodlné sedenie dokáže pri stromčeku podčiarknuť tú 
správnu vianočnú atmosféru. Objavte obrovský výber sedačiek 

v ASKO-NÁBYTOK! Práve teraz!

LASKA TO JE 

NÁBYTOK Z ASKA


