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V deň svadby túžime po dokonalosti a to v každom 
smere. Od počasia cez účes až po správne našľahaný 
krém v torte. S niektorými "maličkosťami" sa však 
musíme zmieriť už v zárodku. Ak chceme pozvať viac 
ako päťdesiat hostí, rozpočet nepustí a na vysnívaný 
päťhviezdičkový hotel, v ktorom sme sa vždy túžili 
vydávať, musíme zabudnúť... Alebo to iba odložiť? 
Nemyslím celú svadbu, ale zúžiť tú romantiku v 
hoteli len na vás dvoch. Objavili sme jeden z tých 
výnimočných ako stvorených na "líbanky". Malý, roz- 
tomilý, v intímnom prostredí, s historickou atmosfé- 
rou a úžasnými výhľadmi. Chrbát vám bude chrániť 
Pražský hrad a pred vami sa rozprestierať v celej 
svojej kráse stovežatá Praha. To, s akou eleganciou 
vás budú v hoteli hýčkať, by sa vám nezunovalo celú 
večnosť. Veríme, že do nového čísla sme vtesnali 
toľko nefalšovanej romantiky, koľko sa nám jej 
podarilo nasiaknuť v hoteli U Zlaté studně... :)

    Príjemné čítanie!

Kristína Brezinová Rídekyová



tel.: 0940 836 086
e-mail: info@stvalentino.sk

St. Valentino
Žilinská 3, 811 05 Bratislava

www.stvalentino.sk



... pre dokonalý zá�zitok �cítajte na iPade

www.casopisnevesta.sk



Veľkoobchod a maloobchod so svadobnými
šatami a topánkami Rainbow Club.
Farbenie topánok podľa farby šiat.

Nám. SNP 30, OD Dunaj, 2. poschodie, Bratislava, tel.: 0911 7654 04, e-mail: whiteatelier@gmail.com
www.rainbow-club.sk
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Slovenka 
Petra Cross žije   

už takmer dvanást́  rokov   
v Kalifornii. Žiadost́  o ruku od jej 

amerického priatel’a Brada však padla na 
Slovensku a aj svadba, ktorej nechýbali americké 

vychytávky, sa konala v jej rodisku. Časopisu Nevesta prezra-
dila, ako prebiehala celá organizácia cez Atlantik a prečo trvala na tom, 

aby mali všetci hostia na hlavách klobúk, aj ked’ tým pobúrila polovicu rodiny.
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Na Slovensku ste známa ako tá 
šikovná programátorka, ktorá 
pracuje v Amerike pre jednu z 
najväčších technologických spo- 
ločností. Ako je to už dlho? 
Do USA som po prvýkrát prišla v 
lete 2001 ako jedna z mnohých 
slovenských študentov na letnú 
brigádu v USA. O rok neskôr som 
už prišla do USA študovať na 
univerzitu priamo v strede Silikó- 
nového údolia. Po škole som pra- 
covala pre malý start-up, ktorý 
navrhuje silikónové čipy a po 
roku som prestúpila do omnoho 
väčšej firmy, ktora vyvíja soft- 
ware. Za posledných 12 rokov 
som žila v rôznych oblastiach pri 
Silikónovom údolí - od Santa Cruz, 
San Jose až po San Francisco, kde 
žijem teraz.

Žiaden stereotyp vám nehro- 

zí? Nemáte chuť na zmenu? 
Ja stále uvažujem nad rôznymi 
projektami. Niektoré zrealizujem 
a niektoré nie. Niektoré sú v ob- 
lasti softwaru a iné nie. Veľmi ma 
zaujíma používanie médií v kom-
binácii so softwarom. Napríklad, 
vytvorila som niekoľko “stop 
motion” videí tak, že som skom-
binovala tisícky fotografií do 
videa. Môžete si ich prezrieť na 
stopmotionista.com. Software nes- 
mierne uľahčuje kreativitu. Je dob- 
ré vedieť, ako software funguje a 
vedieť si vytvoriť softwarové po- 
môcky pre vlasnú tvorbu.

Ako sa vám v tom pracovnom 
kolotoči darilo s organizáciou 
svadby? 
Boli by ste prekvapená, koľko vecí 
sa dá riešiť cez email a telefón. 
Najväčší problém bol s časovým

posunom. Vždy som musela plá- 
novať telefonáty na vhodný čas, 
pre mňa veľmi neskoro v noci. 
Kalifornia je o 9 hodín pozadu a 
na Slovensku je pracovný čas pri- 
bližne od 8. hodiny rána do 4. 
hodiny poobede. To znamená, že 
som musela čakať do jedenástej 
večer nášho času, aby som sa dovo- 
lala na ôsmu ráno na Slovensko. 
Tieto telefonáty väčšinou skončili 
okolo jednej-druhej ráno. Zopár 
hodín spánku a šup-ho do práce.
Preto mi najviac vyhovovalo ko- 
munikovať emailom. Všetko je 
jasnejšie, keď je to čierne na bie- 
lom a ľudia urobia menej chýb z 
nepozornosti. Počas svadobného 
dňa sme mali len asi štyri problé- 
my, ktoré nastali kvôli nedozoru-
meniam. Jeden z nich bola sva- 
dobná torta. Mala byť strieborná 
a bola modrá. Tak sme fotky torty 
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zmenili na čierno-biele a bol pokoj.

Ak môžete prezradiť, ako to
celé vyplynulo? Keď ste rodine 
mohli oznámiť - a bude svadba! 
Môj priateľ Bradford a ja sme boli 
na Slovensku u rodičov, keď on 
potajomky prišiel za nimi do 
kuchyne a povedal im lámanou 
slovenčinou: “Potrebujem Peťka 
moja žena.” Naši najprv nechá-
pali, ale rýchlo im došlo, že ich 
žiada o moju ruku. Nadšení s ním 
naplánovali prekvapenie na dru- 
hý deň. Šli sme na túru na štyri 
Roháčske plesá. Plán bol požia- 
dať ma o ruku na navrchnejšom 
(štvrtom) plese. Ja som o prstien- 

ku vedela, ale nečakala som, že  
ho vytiahne počas túry. Otec mi 
neskôr povedal, že sa ho Brad pý- 
tal pri každom plese, že či už sme 
na tom najvrchnejšom. A na štvr- 
té opýtanie otec potvrdil a pri- 
pravil si fotoaparát na tripod. V 
momente, keď si Bradford kľakol 
na koleno, môj otec mal už zaos- 
trené a fotil ako o dušu. Prstie- 
nok je z neskorých 20. rokov, z 
obdobia Art Deco. Nechcela som 
“krvavé diamanty” z Afriky, ale 
radšej staršie z 20. rokov minu- 
lého storočia.

Rozhodovali ste sa, kde svad- 
bu spravíte? Či v Amerike ale- 

bo na Slovensku? 
Nebolo o čom rozhodovať. Na 
Slovensku mám dedka, ktorý by 
do USA nevládal docestovať. Plus, 
v USA nie sú žiadne hrady, teda 
okrem tých novopostavených v 
Disneylande a v neďalekom vinár- 
skom údolí Napa.

Zorganizovali ste si celú svad- 
bu sama alebo s pomocou sva- 
dobnej agentúry či organizá-
torky? 
Všetko som organizovala zväčša 
sama. Tu v USA sa používajú 
služby wedding plannerov skoro 
výhradne, ale na slovenskom in- 
ternete som našla len polovič- 
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né/nekompletné ponuky takých- 
to služieb. Organizačné služby 
boli ponúkané zväčša samotnými 
stravovacími zariadeniami (reš- 
tauráciami, kde sa konajú hos- 
tiny) a často balíček služieb obsa-
hoval len jedlo, pitie, výzdobu, 
hudbu, ubytovanie a iné služby 
priamo spojené s hostinou.
Hostinu sme mali v kaštieli Villa 
Nečas v Žiline. Manažér reštau- 
rácie pán Slivoň mi nesmierne 
uľahčil život a trpezlivo riešil 
desiatky emailov odo mňa. Od 
plánovania každého poschodia 
svadobnej torty, kvetov, prípitku, 
zasadacieho plánu až po ubyto- 
vanie hostí. Ale nemôžem predsa  

očakávať, že so mnou pôjde skúšať 
svadobné šaty, vypĺňať žiadosť o 
sobášne povolenie alebo rezervo- 
vať letenky pre hostí zo zahra- 
ničia. Práve preto som rada, že sa 
na Slovensku rozbieha odvetvie 
organizovania svadieb. Je to na- 
ozaj potrebná špecializácia, ktorá 
uľahčí život tisíckam zasnúbe- 
ných párov.

Aké webstránky vám boli 
najviac nápomocné, kde ste 
hľadali inšpirácie? 
Vyhľadávanie obrázkov/fotiek na 
Google mi pomohlo nájsť fotky 
pekných tort a stolovania, ktoré 
som preposielala organizátorovi 

hostiny. Fotky klobúkov som zas 
poslala mojim hosťom, zároveň so 
žiadosťou, aby mali počas svadby 
na hlave štýlový klobúk alebo inú 
pokrývku hlavy. Moja slovenská 
rodina bola najprv dosť pobúrená 
(že čo si to tá “Američanka” vy- 
myslela), ale nakoniec boli radi, 
keď videli, ako to všetko ladilo na 
fotkách.

Mali ste originálne svadobné 
šaty. Kúpili sme si ich v Ame- 
rike? Tam asi možnosť požičať 
si šaty zo salónu neexistuje… 
Šaty som si kúpila priamo od di- 
zajnérky Jin Wang z Union Squa- 
re v San Franciscu. Žiaľ, keďže 
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moja maminka je tisícky kilome-
trov odo mňa, šaty som kupovala 
sama. Hľadala som inú farbu, 
ako je čistá biela. Vybrala som si 
jeden z jej šedo/krémovo/zelených 
modelov a požiadala som ju, aby 
mi ušila na hlavu “pouf” z rov- 
nakého tylu, z akého boli ušité aj 
šaty. Presne z toho tylu som ušila 
aj šaty pre moju (teraz už zosnu- 
lú) Shih-Tzu fenku Fluffy.
O požičovniach svadobných šiat 
som v USA ešte nepočula. Tu si 
žena šaty kúpi a po svadbe ich 
buď uchováva (v špeciálnej che- 
micky impregnovanej krabici) pre 
potenciálnu dcéru alebo vnučku, 
alebo ich dotrhá na druhý deň     

po svadbe počas fotenia štýlom 
“zvandalizuj svadobné šaty”. Ta- 
kéto fotky sú naozaj kreatívne (a 
často až šokujúce). Skúste si dať 
do vyhľadávača “trash the dress” 
a kliknúť na fotografie. Často sa 
nevesta fotí v šatách pod vodou, 
alebo ich pofŕka farbami alebo 
bahnom.

Ako ste túžili ako nevesta pô- 
sobiť? 
Haute Couture!

Na svadbe ste mali dvoch fo- 
tografov. Prečo dvoch? 
V USA má každý fotograf asisten- 
ta/asistentku. Asistent drží ref- 

lektory, upravuje šaty, nosí za- 
riadenie na fotenie a väčšinou aj 
fotí druhým fotoaparátom. Ja som 
fotila niekoľko svadieb (viď petra- 
cross.com) a vždy som buď fotila 
ako prvý alebo druhý fotograf. 
Fotografia bola jediná oblasť, v 
ktorej som nechcela robiť žiadne 
kompromisy. Fotenie svadby je 
najťažšia práca, akú som kedy 
robila. Fotograf musí byť stále v 
pohybe a v strehu. Musí vedieť  
fotiť skupiny ľudí, portréty, de- 
taily, makro, jedlo, musí fotiť v 
každých možných svetelných pod- 
mienkach - od priameho slnka až
po svetlo sviečky, tiež musí byť na 
nohách osem hodín v kuse (alebo 
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viac). Fotograf a šaty sú dve veci, 
do ktorých sa naozaj oplatí inves- 
tovať. Spomienky vyblednú, ale 
fotky nie. A prečo som mala dvoch 
fotografov? Mne šlo hlavne o dru- 
hú skupinu fotiek, ktorá je fotená 
iným uhlom a iným okom. A keď- 
že mi žiaden z fotografov nevedel 
ponúknuť druhého fotografa/         
asistenta, musela som najať dvoch 
fotografov - Braňa Herchla a Jána 
Čechovského. Chvalabohu, Braňo 
sa s Janom poznajú a boli ochotní 
spolupracovať.

Prečo svadba na Oravskom 
zámku? 
Lebo Oravský zámok je nesmier- 

ne dramatický a fotogenický. Veď 
posúďte sami. 

Ako to celé dopadlo? Na čo naj- 
radšej zo svadby spomínate? 
Rada spomínam na moment, keď 
som počas recepcie spustila pre- 
kvapenie - dvadsaťminútové vi- 
deo, ktoré som skompilovala z 
rodinných videí môjho manžela, 
keď mal asi 7 rokov. Mal riadne 
srandovné hlášky. Napríklad k 
40. narodeninám svojho otca mu 
dal narodeninový horoskop, kde sa 
písalo nasledovné: “Zostarneš a 
oplešatieš, čo je ale dobrá správa, 
lebo kým dosiahneš vek 80 rokov, 
tak splynieš s ostatnými ľuďmi 

tvojho druhu.” Bradova mama aj 
kamaráti plakali od smiechu.

Oslávili ste svadbu aj v práci     
s kolegami? Aké sú tam zvyky? 
V práci sa svadba neoslavuje. Ľu- 
dia slovne zablahoželajú len tak 
mimochodom, keď na svadbu prí- 
de reč.

Prišli ste počas toho svadob-
ného ošiaľu na nejakú "veľkú 
pravdu"? 
V podstate sa mi potvrdil len môj 
predpoklad o tom, že na fotogra- 
fovi naozaj netreba šetriť, lebo 
fotky sú najdôležitejšie z dlhodo- 
bého hľadiska.
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Keď sa zamyslíte nad svadbou 
ako témou, aký má v dnešnej 
dobe podľa vás zmysel? 
Svadba je pre mňa krásny mo- 
ment, ktorý oficiálne odštartuje 
dlhodobú cestu životom dvoch ľu- 
dí, ktorí sa ľúbia. Pre veľa ľudí je 
to najväčšia a najnezabudnuteľ- 
nejšia párty, ktorú naplánujú. 
Jednoznačne zážitok na celý život.

Aké sú rozdiely medzi svad-
bami v USA a na Slovensku? 
Americké svadby trvajú veľmi krát- 
ko. Bola som na svadbách, ktoré 
začali o štvrtej poobede a skončili 
o ôsmej večer. Každá hodina na- 
vyše stojí veľa peňazí, lebo reštau- 

rácia platí čašníkom od hodiny. 
Nízkorozpočtové (lacnejšie) svad- 
by ponúkajú jedlo formou švéd- 
skych stolov, ktoré sú vždy lacnej- 
šie než jedlo servírované čašníkom 
priamo na tanier pred hosťom. Na 
Slovensku si ale všímam, že ľudia 
považujú švédske stoly za niečo 
luxusnejšie. Asi je to tým, že švéd- 
ske stoly sú na Slovensku väčšou 
novinkou než normálne servíro- 
vanie.
V USA je tiež zvykom mať “bri- 
desmaids” (družičky) a “grooms-
man” (družbov), ktorí sú rovnako 
oblečení a sú súčasťou toho, čo sa 
nazýva “wedding party” (svadob- 
ná skupina). Táto svadobná sku- 

pina má svoje vlastné fotenie, 
ešte pred tým, než začne samotná 
svadba. Svadobná skupina sa väč- 
šinou skladá z najlepších kama- 
rátov/kamarátiek nevesty a že- 
nícha. Rodina sa fotí s nevestou     
a ženíchom samostatne, až po 
obrade. Niektorí fotografi sa špe- 
cializujú na určité typy svadieb. 
Napríklad moja kamarátka fotí 
výhradne len gay/ lesbian svadby. 
Keď hovoríme o občianskych prá- 
vach, ich súčasťou je aj právo sa 
ženiť a vydávať. Hanbím sa, keď 
si uvedomím, že pochádzam z 
krajiny, ktorá oficiálne neuznáva 
manželstvo dvoch ľudí rovnaké- 
ho pohlavia. Gayovia a lesbičky,
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Google Petra Cross sa narodila v Žiline. Štyri roky študovala informatiku na Žilinskej Univerzite, 
potom na Santa Clara University v Silikónovom Údolí v Kalifornii, kde už takmer 10 rokov 
pracuje v oblasti softwaru. V Google pracuje od roku 2005, keď ako prvý inžinier z bývaleho 
Československa nastúpila na pozíciu software engineer (softwarový developer/vývojár). 
Manžel Bradford pochádza zo štátu Maine a najviac používa slovenské slovo “nechcem” (lebo 

Petra mu stále niečo núka).

medzi ktorými mám naozaj veľa 
blízkych kamarátov, majú nád- 
herné vzťahy a vedia krásne 
vychovávať svoje deti.

Kedy je v Kalifornii hlavná 
svadobná sezóna? 
U nás v San Franciscu sú svadby 

populárne hlavne v októbri, keď 
je najteplejšie počasie. 

Čomu sa venujete vo voľnom 
čase, čo vám robí najviac ra- 
dosť? 
Baví ma navrhovať interiér 
nášho bytu, baví ma cestovať po 

svete a fotiť, baví ma dávať 
darčeky, baví ma spať, baví ma 
praktizovať čínsku čajovú cere- 
móniu Gongfu a niekedy ma 
baví aj variť. Tiež sa venujem 
osvete dievčat a žien, ktoré uva- 
žujú nad kariérou softwarovej 
vývojarky.
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Kedy ste si s módou začali tykať 
a čím si vás úplne získala?
S módou som sa pohrávala už od- 
malička. Stále som sa vrhala plná 
nadšenia do maminej skrine. K môj- 
mu smerovaniu dopomohla už zá- 
kladná umelecká škola, neskôr 
stredná odevná, kde som získala aj 
odborné vedomosti. 

V slovenskom módnom biznise 
pôsobíte už dlhšie obdobie, ako 
hodnotíte ten vývoj? Kam sa to 
posunulo? 
Úprimne, na túto otázku si netrú-
fam odpovedať....

Tvoríte to, čo ženy chcú, alebo to, 
čo chcete, aby nosili?
Moja tvorba má dva smery. Jeden je 
vyslovene zameraný na to, čo sa páči 
mne, samozrejme, pridržiavam sa 
svetových módnych trendov. Sú to 
sezónne kolekcie, kde mám možnosť 
odprezentovať môj rukopis. Druhý 
smer je zameraný na zákazníčky. Tu 
sa snažíme nájsť vzájomnú zhodu. 

Aký módny štýl/materiály/farby 
sú vám najbližšie? A prečo? 
Sústredím sa na spoločenské šaty. 
Dôraz kladiem na strihové prepra-
covania a detaily. Poväčšinou pracu-
jem s hodvábmi a krajkami. Farebne 
nemám stanovené hranice.

Čím je charakteristická vaša 
tvorba?
Moje modely sú veľmi ženské, ale 
zároveň decentné. To je úplná a jasná 
charakteristika (úsmev). 

Prezraďte nám niečo zo zákulisia 
vašej tvorby - ako, kedy tvoríte, 



máte nejaké svoje rituály, zau- 
žívané postupy?
Čo sa týka mojej tvorby, nie sú v nej 
žiadne pravidlá, žiadne rituály. Všet- 
ko je o pocite, danom momente, 
melódii... Nemám ani vyhradený čas. 
Jednoducho sa to stane alebo nie. 

Aké kritériá by mali podľa vás 
spĺňať svadobné šaty? A ako pris-
tupujete k tvorbe pre každú ženu 
tejto výnimočnej róby? 
V súčasnej dobe je povolená rôzno- 
rodosť materiálov a strihov. Niekto- 
ré nevesty si dokonca trúfnu úplne 
vybočiť z radu a volia aj iné farby 
svadobných šiat. Čo sa týka mojich 
zákazníčok, samozrejme, každá má 
už svoju vysnívanú predstavu. Pri 
vzájomnom diskutovaní riešime, na- 
koľko je ich predstava vhodná k ich 
typu postavy. Snažím sa ich usmer- 
niť, poradiť im, až v konečnej fáze 
vypracujem pár návrhov.

Kde sa o vás nevesty môžu doz- 
vedieť a vidieť vašu tvorbu?
Ako každý návrhár mám stránku na 
facebooku. Prípadne moje modely 
nájdu v salónoch: Esther na Záhrad-
níckej ulici, v Greta Collection na 
Štúrovej ulici a v M.ONA Galéria v 
ALIZÉ. 

Ako vznikali súťažné svadobné 
šaty? Čo vás najviac inšpirovalo? 
Inšpiroval ma materiál. Hneď pri 
prvom kontakte s ním som mala 
jasnú predstavu veľkolepej róby.

Akému typu ženy sa budú naj- 
viac hodiť?
Tieto šaty sú vhodné pre vysokú, 
štíhlu postavu. 

Foto: Chriss by nevesta.sk







Sv
ad

ob
ný

 o
bl

ek
 JA

V
IE

R 
A

RN
A

IZ
N

O
BL

E 
- M

ic
ha

lsk
á 

9,
 B

ra
tis

la
va

, 0
91

8 
88

6 
87

7.
 w

w
w.

fa
sh

io
ng

ro
up

.sk





Aké to je vystúpiť prvý raz na 
pódium a podať skvelý výkon, 
aby ešte dlho po koncerte zos- 
tal v ľuďoch ten vibrujúci pocit 
v tele a len tak ľahko na vás 
nezabudli? 
Peter Ď.: La Gioia je zoskupením 
spevákov - profesionálov. Už dáv- 
no pred vznikom nášho telesa sme 
každý prešli svoju umeleckú cestu, 
kde sme nabrali množstvo skúse- 
ností. Vlastne iba vďaka tomu, že 
sme zrelé spevácke osobnosti, 
mohli sme sa podujať na objavo- 
vanie novej umeleckej formy, akou 
je pop-opera. Každý koncert je pre 
nás novou výzvou, snažíme sa 
odovzdať maximum toho, čo v nás 
je a sme nesmierne radi, ak to ľu- 
dia ocenia.
Matej V.: Taktiež nás teší, že po 
piatich rokoch fungovania skupi- 
ny sme si vytvorili svoje stabilné 
publikum aj napriek menšinové- 
mu žánru, akou pop-opera určite 
je. Delíme sa o dojmy s našimi 
fanúšikmi bezprostredne po kon- 
certe a myslím, že sú viac než 
pozitívne, pretože nadšenie pre- 
vláda ešte dlho po ňom. Dôkazom 
môjho tvrdenia je aj to, že s nie- 
ktorými sme sa stali priateľmi. 
Podporujú našu hudbu, pýtajú sa 
na nový repertoár a hlavne opäť 
prichádzajú na naše koncerty.
Peter Š.: Pre mňa je to predo-  
všetkým o pocite zodpovednosti. 
Podať taký výkon, aby ľudia od- 
chádzali z vystúpenia absolútne 
spokojní a prežívali radosť nielen 
bezprostredne po vystúpení, chce 
aj veľkú dávku koncentrácie a 
prípravy.

Vyštudovali ste operný spev, v 
čom sa líši od štýlu pop opery, 
ktorú prezentujete ako trio La 
Gioia? Čím si vás pop opera 
získala? 
Peter Ď.: Máme to šťastie, že aj 
ako operní speváci sme v tíne- 
džerskom veku vyrastali na popu- 
lárnej hudbe, ktorá je nám dote- 
raz veľmi blízka. Preto hity, ktoré 
v nás najviac rezonujú, interpre-
tujeme belcantom. V súčasnosti 
už treba s pop-operou rátať ako         
s vyhraneným štýlom. Dnešnému 
poslucháčovi už nestačí, ak sa 

dajú dokopy pri nejakej príle- 
žitosti traja speváci. Sila tohto 
žánru je práve v hľadaní a 
zosúladení sólistov do jedného 
celku, ktorý ale nie je v žiadnom 
prípade zborom. To neustále hľa- 
danie ma na tom veľmi fascinuje.
Matej V.: Pre mňa je dôležitá 
spolupatričnosť, ktorú pociťujem 
vždy na javisku s chlapcami. Naša 
vzácna súhra, hlavne čo sa týka 
farebnosti hlasov, to vzácne dopl- 
ňovanie a hranie sa s melódiami 
je možné naozaj len v tejto trojici. 
Som nesmierne vďačný za to, že 



môžeme takto vyjadrovať svoje 
emócie, prežívať ich a byť súčas- 
ťou diania na hudobnej scéne.
Peter Š.: Pop-opera je vlastne 
vážna hudba 21. storočia. Je od- 
ľahčená a prístupná všetkým 
kategóriám poslucháčov a nie je 
zameraná iba na úzky okruh hu- 
dobných fajnšmekrov.

Vaše vystúpenia sú o sile a krá- 
se ľudského hlasu a energii, 
ktorú v sebe tento najkrajší 
hudobný nástroj skrýva. Aké 
sú ohlasy ľudí? Rešpektujú ten- 
to kultivovaný štýl hudobného 
prejavu? 
Peter Ď.: Tak ako my vypĺňame 
určitú medzeru medzi svetom kla- 
siky a popu, je aj množstvo ľudí, 
ktorí hľadajú niečo hlbšie, ako je 
populárna hudba. Zároveň však 
je opera alebo klasika pre nich 
príliš vážna. Sme až sami prekva- 
pení, aké množstvo fanúšikov má- 
me. Je to niečo, čo nás neustále 
nabíja a posúva dopredu.
Matej V.: Názory ľudí, či už našich 
fanúšikov, prípadne potenciálnych 
priaznivcov, sú pre nás veľmi dô- 
ležité. Naša hudba dokáže často 
rozplakať či rozosmiať, pohladiť či 
mraziť. Presne o túto vec sa sna- 
žíme, ukázať čoho všetkého je ľud- 
ský hlas ako nástroj schopný. Ak 
do toho pridáte štipku vášne a 
vložíte kus svojho srdca a energie, 
úspech sa dostaví takmer okamžite.
Peter Š.: Ľudia vnímajú túto hu- 
dobnú novinku veľmi pozitívne. V 
počiatkoch išlo o úplne nový štýl, 
ktorý nebol udomácnený v našich 
končinách a názory ľudí sa rôzni- 
li. Postupom času si však získava 
čoraz viac priaznivcov a trúfnem 
si povedať i obdivovateľov. Za ro- 
ky spoločného pôsobenia sme si už 
zvykli na reakcie publika, ktoré 
nás najskôr trošku vyvádzali z rov-

nováhy. :-)
Máme skúsenosť, že ak prídu ľu- 
dia na koncert po prvýkrát, sami 
presne nevedia, akým spôsobom 
reagovať. Najskôr sú  rezervova- 
ní, preto sa snažíme ich aj svojimi 
komentármi uvoľniť. V druhej fá- 
ze si už zvyknú na to, že neprišli 
na koncert vážnej hudby, započú- 
vajú sa do našich piesní, dokonca 
si pospevujú. Pri záverečných 
piesňach si vystúpenie už vychut-
návame spoločne. Milujeme ten 
pocit, keď sa nám naša energia 
vracia zo sály spätne potleskom a

takmer vždy úprimným standing 
ovation.

Od zahraničných piesní ste sa 
dostali až k slovenským a čes- 
kým hitom. V akých jazykoch 
sa vám najlepšie spieva? Čo 
tvorí váš aktuálny repertoár? 
Peter Ď.: To je práve to, v čom sa 
najviac líšime od podobných zos- 
kupení v zahraničí. Snažíme sa 
ukázať, že aj český alebo sloven-
ský hit môže byť rovnako svetový, 
ak svetovo aj znie. Spievame prak- 
ticky vo všetkých operných jazy- 



www.nevesta.sk

koch. Najčastejšie v taliančine, ale 
máme aj skladby v španielčine, 
francúzštine, ruštine a iných. Nie- 
koľko skladieb máme aj v sloven- 
čine a češtine.
Matej V.: Nájdu sa však aj sklad- 
by, ktoré nie sú známe či svetové 
komerčné. My sa však snažíme 
obliecť ich do novej podoby aran- 
žmánov, aby v našom podaní zne- 
li prinajmenšom zaujímavo. Ide 
nám hlavne o to nájsť v takejto 
skladbe neobjavený potenciál, 
osloviť poslucháčov a možno pre- 
kvapiť novým zvukom.
Peter Š.: Náš repertoár je sku- 
točne rôznou zmesou skladieb od 
klasiky cez pop až k takmer 
rockovým veciam. Spievame tak 
trochu v exotických jazykoch, ale 
nebránime sa ani piesňam spie- 
vaným v origináli. Novými texta- 
mi obohacujeme iba skladby, pri 
ktorých máme pocit, že by im to 
dodalo nový a krajší rozmer.

Nedávno ste vydali nový al- 
bum. Ktorá pieseň z neho je 
vaša srdcová? 
Peter Ď.: Medzi našimi piesňami 
nie je žiadna, s ktorou by sme sa 
všetci nestotožnili. Asi najobľú- 
benejšia je vždy práve tá, na 
ktorej pracujeme. Ak ale predsa 
mám vybrať jednu, bude to asi 
pieseň “Mama”, ktorej text som 
napísal naozaj zo srdca.
Matej V.: Mojou naj je skladba       
od skupiny Tublatanka „Dnes“. 
Myslím, že je to náš doposiaľ naj- 
odvážnejší počin, ide totiž o rocko- 
vú baladu v slovensko-talianskej
mutácii, kde jej druhá polovica
naberá na intenzite tempovej aj 

interpretačne-inštrumentálnej. 
Opäť sme raz ukázali, že nemáme 
problém byť doprevádzaní či už 
živým orchestrom, alebo tvrdým 
zvukom gitár.
Peter Š.:  Ku každej skladbe má 
každý z nás iný vzťah. Mojou 
srdcovou záležitosťou z aktuál-
neho CD je pieseň Adagio, ktorá v 
sebe ukrýva neobyčajnú silu a 
hĺbku. Adagio je takisto názov 
celého albumu.

Na pódiu ste už neraz stáli a
spievali so známymi spevákmi.

S kým ste si zvlášť štýlovo a 
ľudsky sadli? 
Peter Ď.: Štýlovo si rozumieme 
práve s osobnosťami, ktoré boli 
krstnými rodičmi našich CD-čiek - 
Michal David, Lucie Bílá, Vašo 
Patejdl, Karel Gott. Sú zároveň aj 
tvorcami alebo interpretmi pies- 
ní, ktoré máme aj vo svojom 
repertoári. K svojej práci pristu-
pujeme s pokorou a rovnako si 
vážime všetkých umelcov, ktorí       
to vnímajú podobne a vedia, že 
úspech nie je len vecou náhody, ale 
aj tvrdej práce.



Matej V.: Hudba je výrazový pro- 
striedok, ktorý pri dobrej inter-
pretácii dokáže naozaj osloviť, ba 
priam liečiť. Myslím, že nie je až 
také podstatné menovať spevácke 
osobnosti, skôr poukázať na to, 
že pokiaľ ju človek robí s láskou, 
nemusí byť ani známym ani neja- 
ko výnimočným spevákom. Stačí, 

 

keď otvorí svoje srdce a tú "RA- 
DOSŤ" z nej odovzdá ďalším a 
ďalším. Cítim, že toto sa nám mo- 
mentálne deje.
Peter Š.: S každým, s kým sme 
doteraz prijali ponuku na spolu-
prácu, sme si rozumeli a našli 
spoločnú reč. Potvrdilo sa nám aj 
to, že čím väčšia a populárnejšia 
osobnosť, tým lepšia spolupráca.

Nelákajú vás aj zahraničné pó- 
diá? Kde by ste si radi zaspie-
vali? 
Peter Ď.: Ako sóloví speváci sme 

spievali v rôznych krajinách sve- 
ta, La Gioiu sme založili s cieľom 
získať pre pop-operu ľudí na Slo- 
vensku a v Česku. V tomto roku 
však začínajú pribúdať ponuky aj 
zo zahraničia, najmä z okolitých 
krajín. Spievame radi všade tam,
kde nás ľudia radi počúvajú, bez 
ohľadu na krajinu či kontinent.

Matej V.: Osobne by som si rád 
zaspieval na otvorenej scéne za 
sprievodu živého orchestra naprí- 
klad v Rusku či Poľsku. Sú to 
hudobne veľmi vyspelé krajiny s 
veľkou tradíciou a vychovaným 
publikom, ale určite sa nebudeme 
brániť akejkoľvek zaujímavej inej 
spolupráci či ponuke. 
Peter Š.: V súčasnosti prebieha už 
aj zahraničná spolupráca s rôzny- 
mi agentúrami a spoločnosťami. 
Je samozrejmé, človek siaha po 
vyšších métach a stále pracuje na 
svojom zdokonalení. A práve za-

hraničné pódiá sú v súčasnosti pre 
nás veľkou výzvou a nechceme 
zostať nič dlžní ani zahraničným 
poslucháčom.

De�nuje vašu hudbu radosť? 
Alebo je práve radosť ten pocit, 
ktorý svojou hudbou chcete 
vyvolať? 
Peter Ď.: La Gioia je radosť pre 
nás samých a túto radosť chceme 
preniesť na našich poslucháčov.
Matej V.: Pocity, ktoré neraz 
máme my sami na javisku, sú rôz- 
ne. Tak ako aj život prináša každý 
deň nové a nové situácie, aj hud- 
ba, ktorú robíme je zmesou našich 
emócií. RADOSŤ je však to najvý- 
raznejšie slovo, ktorým nazýva- 
me všetko v spojitosti s nami.
Peter Š.: Ľudia cítia, že tá radosť 
je úprimná a radi sa nechajú nala- 
diť na našu vlnovú dĺžku.

Apropo svadba je tiež o radosti 
a šťastí... Vaše vystúpenie by 
každú svadbu určite kultúrne 
osviežilo a pridalo jej na noble- 
se. Pozdával by sa vám takýto 
nápad? 
Peter Ď.: Svadba je asi pre každé- 
ho človeka jedným z najvýznam- 
nejších dní v živote. Snažíme sa, 
aby aj naša hudba bola výnimoč- 
ným a nie všedným zážitkom. 
Myslím si preto, že toto spojenie     
by k sebe veľmi ladilo.
Matej V.: Určite sa nevyhýbame 
žiadnym ponukám tohto charak-
teru, skôr naopak. Pokiaľ môže- 
me, radi prispejeme ku skrášleniu 
jedinečného dňa novomanželov 
chuťovkami z nášho repertoáru.
Peter Š.: Práve noblesa, ktorú vy- 
žaruje hudba La Gioia, môže byť 
úžasným zážitkom pre svadobných 
hostí a darom pre novomanželov.

V súčasnosti je populárne da- 



rovať mladomanželom na 
svadbe hudobný dar. Myslím, 
že vy by ste boli skvelý hudob- 
ný darček :) Mali ste už takúto 
požiadavku? 
Peter Ď.: Ponúk na svadbu sme 
mali viacero, dokonca aj v úlohe 
ženíchov :-). Čo sa však tých hu- 
dobných týka, boli to vždy veľmi 
milé zážitky. Väčšinou na svad-
bách vystupujeme ako “hudobné 
prekvapenie” a sledovať šťastné a 
rozjasnené tváre svadobčanov je 
pre nás tiež “Radosť”.
Matej V.: Výber vhodného daru 
na takúto udalosť, akým svadba 
určite je, nie je jednoduchá zále- 
žitosť. Pokiaľ naša hudba evokuje 
práve to nevšedné prekvapenie, je 
to pre nás určite motivujúce a veľ- 
mi príjemná skúsenosť.
Peter Š.: Samozrejme, už sme ab- 
solvovali aj hudobné vystúpenia v 
rámci svadby. Niektorí ľudia dajú 
prednosť navodeniu slávnostnej 
atmosféry v kostoloch či pri obra-
doch, iní zase ako hlavný dar sláv- 
nostného večera. Preto aj výber 
skladieb prispôsobujeme požia- 
davkám danej situácie.

Akú hudbu ste na svadbe mali 
vy? Alebo niekdo z vás sa ženiť 
ešte len bude...? 
Peter Ď.: Najčerstvejším ženáčom 
som ja, túto radostnú udalosť som 
zažil pred jeden aj pol rokom. O 
emotívne chvíle a slzičky na tvá- 
rach hostí sa postarali na obrade 
práve zvyšní dvaja členovia a sú- 
časne priatelia z La Gioie. Na 
svadobnej hostine sa hudobnej 
produkcie ujal kamarát z agen- 
túry, s ktorou spolupracujeme v 
Čechách. Ten je zároveň výborným 
DJ-om. Prvá veta mojej odpovede 
na vašu otázku sa však čoskoro 
zmení... 
Matej V.: Ja som náročným poslu-

cháčom a konzumentom hudby 
ako takej. Dnes si už vyberám, čo 
si vypočujem a čomu venujem svoj 
čas. Preto keď príde ten deň „D” a 
ako sa hovorí "nikdy nehovor 
nikdy", uprednostním živú kapelu 
a určite nebude chýbať aj kus z 
vlastnej produkcie. Ale to si ne- 
chám zatiaľ pre seba :-).
Peter Š.: Je pravda, že najčer- 
stvejším ženáčom je Peťo Ďurovec.

My však medzi sebou neustále 
súťažíme, kto bude prvý, kto 
vyhrá... a ja som sa rozhodol byť 
ešte čerstvejším ženáčom, nakoľ- 
ko v marci 2014 sa budem ženiť a 
veľmi sa teším na túto životnú 
udalosť. Dúfam, že týmto moti-
vujem aj Maťa :-).

Rozhovor v neskrátenej verzii 
čítajte na portáli nevesta.sk
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Túžite, aby tých pár minút trvalo 
večne. Za spevu vtáčikov, ktorý 
sa mieša so zurkotom fontány v 
Ledeburských záhradach, nasá-
vate atmosféru a dookola si pred-
stavujete, ako vás včera na de- 
gustačnej večeri vo prehlásenej 
reštaurácii Terasa U Zlaté studně 
uchvátilo majstrovstvo šéfkuchá- 
ra Pavla Sapíka. A vôbec, už stú- 
panie po historickej uličke z mača- 
cích hláv, na konci ktorej sa za ma- 
sívnou drevenou bránou skrýva 
päťhviezdičkový hotel, sa začí- 
nalo tak neobyčajne. Vždy keď 

mám možnosť poprechádzať sa 
po tichých uličkách Malej Strany, 
tejto najstaršej a najpôsobivejšej 
časti Prahy, s množstvom rene- 
sančných a barokových palácov s 
nádhernými záhradami, si uvedo- 
mím, prečo patrí Praha k najro- 
mantickejším mestám na svete. 
Zovšadiaľ tu na vás dýcha nefal- 
šovaná romantika. História tohto 
miesta upokojuje, vyslobodí vás 
zo šialeného tempa veľkomesta, 
očistí myseľ od neustálych atakov 
modernej doby a vy zrazu oveľa in- 
tenzívnejšie vnímate svoje zmysly.





 
Predstavujem si, ako tu ľudia žili 
kedysi za Svätej rímskej ríše, keď 
im vládol kráľ Rudolf II. Habsbur-
ský. Jeho portrét visí v najkrajšom 
a najrozľahlejšom apartmáne, 
ktorý je venovaný práve tejto výz- 
namnej osobnosti európskej his- 
tórie. Rudolf II. bol známy ako "ci- 
sár ezoterikov, alchymistov a astro- 
lógov". Na svojom dvore sústredil 
učencov a mágov z celého sveta. 
Dúfal, že s ich pomocou odhalí 
najskrytejšie tajomstvá ľudského 
poznania. Aký paradox... nás fas- 
cinuje tá jeho doba a minulosť, on 

zas túžil po odhalení budúcnosi. 
Ktovie, čo by povedal na to, čo sa 
udialo za tých štyristo rokov, ale s 
Malou Stranou a Pražským hra- 
dom by mohol byť spokojný a ur- 
čite by to tu hneď spoznal. Rovna- 
ko ako s hotelom U Zlaté studně, 
ktorý sídli priamo pod Pražským 
hradom, a tvorí ho päť samostat-
ných budov (bývalé pavlačové do- 
my), ktoré sú vzájomne prepojené, 
pričom je zachovaný ich historický 
ráz. Jednu z tých budov poskyto- 
val ako súkromnú rezidenciu dán- 
skemu astronómovi Tychovi Brahe 
(Pozn. red. Tycho Brahe sa považu- 
je za najlepšieho a najpresnejšie- 
ho pozorovateľa hviezdnej oblohy, 
ktorý bol prekonaný až šesťdesiat 
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rokov po vynájdení ďalekohľadu.) 
Priamo do záhrad Pražského hradu 
sa dostal cez cisárovu osobnú brá- 
ničku, ktorú využívajú hostia ho- 
tela dodnes. 

Mám za sebou sviežu rannú pre- 
chádzku po palácových záhradach 
a cez čarovnú bráničku vchádzam 
späť do hotela. Z terasy s fascinu-
júcim výhľadom na celú Prahu je 
to len pár schodov do hotelovej 
reštaurácie s rovnakým výhľadom. 
Slnko sa opiera do stoviek oran- 
žových striech a zelených vežičiek 
a svojím žiarivým teplom zalieva 

interiér reštaurácie v modernom 
dizajne s renesančnými prvkami 
typickými pre celý hotel. Z raňaj- 
kového menu à la carte sa nechám 
zlákať miešanými vajíčkami s hľu- 
zovkou, ktorá sa mi po včerajšej 
večeri navždy zapísala do chuťo- 
vých pohárikov, a s PR manažér- 
kou hotela Michaelou Karabcovou 
si pripíjame proseccom tak, ako je 
v hoteli zvykom. Riaditeľ prevádz- 
ky Michal Motyčka ho pre nás 
otvoril efektnou francúzskou tech- 
nikou sabráž (odseknutie hrdla 
fľaše šabľou). A z takýchto milých 

Tajomstvo poznania





 
maličkostí je vyskladaný celý ro- 
mantický pobyt.
"Malý, roztomilý, v intímnom pro- 
stredí, s historickou atmosférou. 
Romantický hotel pre zaľúbené 
páry. Ako stvorený na zásnuby, 
svadby, "líbanky" alebo výročia," 
výstižne opisuje hotel Michaela 
Karabcová, ktorej najviac prirást- 
la k srdcu horná terasa reštaurá- 
cie. "Ale, samozrejme, mám rada 
celý hotel kvôli jeho jedinečnej 
atmofére. Každá z devätnástich 
izieb nesie názov podľa nejakej 
osobnosti z rudolfínskej doby. Dru- 
hý najväčší apartmán je venovaný 
astronómovi Tychovi Brahe, kde sú 
zachované pôvodné trámové maľo- 
vané stropy ako typický prvok do- 

mov na Malej Strane," rozpráva 
Michaela a s úsmevom mi opätuje 
otázku, ako sa mi spalo v izbe 
Rudolfa II. 

V tomto najväčšom apartmáne s 
prekrásnym výhľadom a citlivo za- 
chovanou pôvodnou architektúrou 
som sa cítila ako na streche sveta. 
Prepychová obývačka s veľkou od- 
delenou spálňou s renesančným 
nábytkom Richelieu a elegantným 
moderným zariadením pôsobí do- 

Tajomstvo poznania

Ako v rozprávke





 

slova rozprávkovo. Osobná vinoté- 
ka s výberom tých najexkluzívnej- 
ších vín a kávovar Nespresso, iPad, 
ktorý máte k dispozícii počas celého 
pobytu a môžete si ho vziať so se- 
bou aj do mesta či na prechádzku, 
HI-FI audio systém vrátane iPodu... 
To sú ďalšie "maličkosti", ktoré po- 
máhajú k vytvoreniu dokonalého 
komfortu a zážitku. Panoramatic- 
ké výhľady na Prahu môžete sledo- 
vať priamo z postele (namiesto 
televízora, ktorý je šikovne ukrytý 
v skrinke v rohu a pravdepodobne 
ho málokomu napadne aj zapnúť). 

Ak podídete bližšie k oknu, naskyt- 
ne sa vám fascinujúci výhľad na 
terasovú barokovú Ledeburskú zá-
hradu s ružovými záhonmi, kamen- 
nými sochami, fontánou a čarov- 
nými zákutiami. Bude vás to lákať 
pootvárať všetky okná dokorán a 
možno budete mať šťastie na živý 
koncert klasickej hudby v záhrade. 
Stanete sa tak súčasťou výnimoč- 
ných chvíľ, ktoré vo vás zanechajú 
hlboký dojem. Ale vráťme sa k tej 
noci. Po príchode na izbu ma čakal 
horúci kúpeľ, čokoládový dezert a 
posteľ rozostlaná vo francúzskom 
štýle tak, ako som si vybrala z van- 
kúšového menu a stlania à la carte. 
A že sa mi snívali tie najkrajšie sny, 
o tom vôbec nemusíte pochybovať...
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Na čo ste najviac vo vašej reštau- 
rácii hrdý?
Som hrdý na to, že sa nám poda- 
rilo dosiahnuť vyváženie vo všet- 
kých smeroch. Nemám rád, keď sa 
niekde špičkovo varí, ale je tam 
zlá obsluha. Alebo keď je výborná 
obsluha, ale na tanieri dostanete 
jedno veľké sklamanie. Alebo je 
reštaurácia krásne dizajnová a 
všetko ostatné s tým vôbec neladí. 
Fakt som pyšný na to, že naša 
reštaurácia je nádherne vyváže- 
ná. Výborne sa tu najete, servis je 
perfektný a prostredie nádherné. 
Adekvátne poháre, perfektné prí- 
bory... To je to najviac, čo sme 
mohli dosiahnuť, a preto si mys- 
lím, že máme aj taký úspech. Ľu- 
dia sem chodia na istotu a nie sú 
sklamaní. Nie je to tak, že raz je to 
excelentné a potom nasleduje skla- 
manie. Mám pocit, že v ostatných 
reštauráciách to chýba, stále ako 
keby prevládal boj - kuchár a čaš- 
ník - to by mali ľudia vypustiť z 
hlavy. My sme jeden tím a máme 
jeden cieľ, to si musia všetci uve- 
domovať. 

V čom je vaše menu výnimočné?
Snúbili sme ho s moravskými ví- 
nami, ktoré keď citlivo vyberiete, 
výsledok môže byť fantastický. 
Začíname síce so champagne a 
končíme koňakom, ale to patrí k 
trendu. Vďaka tomu sme sa stali 
veľmi atraktívni ako pre domá- 
cich hostí, tak aj pre cudzincov. 
Menu sa mení štyrikrát ročne a 
podľa neho dolaďujem aj degus- 
tačné menu.

Napríklad Tartar z mliečneho te- 
ľacieho s kozím syrom, hľuzovko- 
vým kaviárom a Foie Gras espu-
mou - znie úžasne, ale zároveň 
tak zložito... Ako  vôbec vznikne 
nápad na takéto jedlo?
Všetko sa to odvíja od toho, čo som 
zažil a uvaril, a to sa potom sna- 
žím skombinovať a pretvoriť na 
vlastný obraz a obraz hostí, ktorí 
sem chodia a sú zvyknutí na neja- 
ký štýl. Osem rokov som pracoval 
v národnom tíme, cestoval po ce- 
lom svete a zbieral inšpirácie a 
nové nápady. Bola to úžasná prí- 
prava do TOP gastronómie, do 
fine diningu. Tu už nestačí len 
dobre uvariť, ale musíte to vedieť 
aj dobre odprezentovať ľuďom.



Pôsobíte tak vyrovnane, že všetko ide ako po masle a bez problémov...
Prečo navonok pôsobiť nevyrovnane, keď tá reštaurácia naozaj funguje. Je za tým 
veľmi veľa úsilia, veď som tu už jedenásty rok. Ak by som tu pracoval len pol roka, asi by 
som vyzeral inak, človek by bol s nervami v háji. Za ten čas som si však vybudoval záze-
mie a hlavne, dôverujem svojim ľuďom. Občas ich musím cepovať a sem-tam musia 
dostať aj poza uši. Ako tomu hovoríme, treba ich držať v prevádzkovej teplote. Ale na 
druhej strane im musíte dôverovať v tom, čo robia. Keby im človek nedôveroval, tak im 
bude chýbať sebavedomie a reštaurácia by bola závislá len na jednej osobe, čo je veľmi 
zlé. Ja tu nemôžem byť neustále. Som šťastný, keď mi ľudia povedia, že jedlo bolo super 
a ja som tu pritom nebol a mal som voľno. Vtedy viem, že to funguje. 

A aká je tá vaša kuchyňa?
Tvoria ju rôzne prvky. Časť je česká, pretože najmä zahra- 
niční hostia ju chcú ochutnať, a keďže sme v Čechách, chcem 
prezentovať aj české veci. Čo sa týka kvality a výroby omáčok, 
tu prenášam prvky francúzskej kuchyne a pri príprave rýb sa 
orientujem na odľahčenú taliansku kuchyňu. Pri studených 
predjedlách nechýbajú ázijské prvky.

Stále na vás vplýva to historické prostredie, ktorým ste v 
práci obklopený?
Po tých rokoch to už človek až tak nevníma, ale keď si ráno 
sadnem na terasu a pozriem sa na ten výhľad, tak si myslím, 
že to sa nedá opozerať a stále znovu a znovu ho rád uvidím.      
Je to nádhera. A páči sa mi, že my sme už súčasť tej histórie. Je 
to fajn, keď ľuďom môžete rozprávať príbehy a máte o čom 
rozprávať. 
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Ma�k MajeskýKedy ste si po prvý raz uvedo- 
mili, že sa na svet pozeráte 
očami herca?
Priznám sa, že som si nikdy neuve- 
domoval, že by som sa na svet po- 
zeral očami herca, lebo som nikdy 
nesníval, že by som ním chcel byť. 
Dodnes si nemyslím, že som na to 
"vyvolený" alebo "predurčený". 
Jednoducho sa mi to tak stalo a 
považujem to za celoživotnú ná- 
hodu. Napríklad v prvom ročníku 
na herectve to so mnou vyzeralo 
dosť biedne. Môj vtedajší profe-
sor, legendárny slovenský režisér 
pán Miloš Pietor, sa za mňa 
prihovoril, aby mi dali ešte šancu, 
lebo si myslel, že sa vo mne predsa 
len niečo skrýva. No a takýchto 
šťastných náhod na mojej ceste za 
herectvom bolo neúrekom. 
Len nedávno sme vás mohli 
vidieť v hlavnej úlohe vo �lme 
Kandidát. Čím vás oslovila pos- 
tava Adama Lamberta? 
Toto je tiež jedna z náhod, ktoré 
ma v mojej profesii stretli. Bol som 
na vernisáži kamaráta maliara 
Mareka Ormandíka a tam vedľa 
mňa stál autor knihy a filmového 
scenára Maroš Hečko. Zrazu sa na 
mňa na chvíľu zahľadel a násled- 
ne ma oslovil, či by som nemal zá- 
ujem nakrútiť film. Ja som sa len 
pousmial, lebo mi prišlo zábavné, 
že na vernisáži mi niekto len tak 
mimochodom ponúkne hlavnú 
postavu vo filme. V každom prí- 
pade som si najskôr chcel knihu 
M. Hečka a M. Havrana Kandi- 
dát alebo denníky z odpočúvania, 
podľa ktorej mal byť film nakrú- 
tený, prečítať a potom sa roz- 
hodnúť. Kniha ma hneď nadchla, 
a tak sa roztočil kolotoč. Začali 
sme sa spoločne stretávať aj s re- 
žisérom Jonášom Karáskom a pra-

covať na prípravách. Vzhľadom na 
podmienky a rozpočet som si mys- 
lel, že to bude taký malý komorný 
poloprofesionálny filmík. Pre mňa 
samého bolo veľmi príjemné pre- 
kvapenie, keď  film tak úspešne 
divácky zarezonoval a ak ho ľudia 
aj kritizujú, tak iba z pozície kva- 
litne nakrúteného profesionálneho 
filmu.

Boli ste si pozrieť Kandidáta v 
kine? Niektorí herci sa nedo- 
kážu pozerať na seba, ako hrajú 
a niektorých to posúva ďalej. 
Ku ktorým patríte vy?
Film som videl so všetkými svojimi 
kolegami na priemiére. Samozrej- 
me, chcel som ho vidieť, lebo človek 
je zvedavý, ako nakoniec film vy- 
zerá na plátne vo finálnej podobe. 
Nakrútili sme veľa rôznych scén, 
situácií a obrazov, ktoré sa do fil- 
mu nedostali, iné vyzneli zásluhou 
strihu úplne inak. Konečnú podo- 
bu filmu dáva vždy režisér, strihač 
a postprodukcia. Boli okamihy, 
keď som počas premietania filmu     
s otvorenými ústami pozeral, čo z 
nášho nakrúcania vzniklo. Mys- 
lím si, že v rámci vlastnej sebare-
flexie je dôležité, aby sa herec na 
plátne videl. Vedel sa odosobniť a 
profesionálne zhodnotiť plusy a mí- 
nusy svojho výkonu, aby ho to ve- 
delo inšpirovať v budúcnosti do 
ďalšej práce. V žiadnom prípade 
to nesmie byť o hereckom narciz- 
me a samoľúbosti chodiť sa poze- 
rať do kina sám na seba a tešiť sa 
zo svojej výnimočnosti.

Príbeh o kampani pred prezi-
dentskými voľbami sa odohrá- 
val v štýlových priestoroch J&T 
banky, reštaurácie Albrecht či 
súkromnej kliniky. Rovnako štý- 
lovo boli herci aj oblečení - v 
oblekoch Marco Mirelli?
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Čo sa týka kostýmov, musím nes- 
kromne povedať, že osloviť značku 
Marco Mirelli bol môj nápad. In- 
špirovalo ma pár kolegov, ktorých 
som videl odfotených v oblekoch 
Marco Mirelli. Povedal som si, že 
aj keď ide o film s nízkym rozpoč- 
tom, prečo by sme nemohli mať 
kvalitné kostýmy a obleky. Moja 
postava Adama Lamberta si to 
priam vyžadovala. Z vlastnej ini- 
ciatívy sme si s Marošom Hečkom 
dovolili zavolať do Marco Mirelli, 
kde nás milo prekvapili a hneď 
promptne zareagovali. Myslím si, 
že naša spolupráca na filme vo 
výslednej podobe veľmi dobre za- 
fungovala. Mne osobne sa v oble- 
koch Marco Mirelli a v oblekoch 
všeobecne či už v divadle alebo v 
súkromí dobre pohybuje a cítim sa 
v nich pohodlne. Som oblekový typ. 
Páči sa mi, že oblek dodáva mu- 
žovi eleganciu. Vlastne odvtedy 
funguje aj naša vzájomná spolu-
práca s Marco Mirelli. Ich obleky 
nosím rád v mojej práci aj v 
súkromí. 

Vy už patríte k "zabehnutým 
ženáčom". Aký máte názor na 
manželstvo? 
Tak to ste ma teraz prekvapili vý- 
razom, že "zabehnutý ženáč", lebo 
donedávna som práve naopak 
počúval, že dokedy budem ešte 
slobodný a kedy sa už konečne 
ožením. Oženil som sa už ako zre- 
lý chlap, takže je toto vyjadrenie 
pre mňa fakt milé. Ženatý som 
skoro šesť rokov a verím, že som sa 
rozhodol správne. Veľa ľudí ho- 
vorí, že nepotrebuje manželstvo, 
lebo je to len kus papiera. Ja si to 
nemyslím. Manželstvo považujem 
za rozhodnutie a záväzok, že s 
týmto konkrétnym človekom po 
mojom boku strávim život a za- 

ložím si rodinu. Samozrejme, ako 
sa hovorí, nikdy nehovor nikdy. 
Nikdy nevieme, čo všetko sa v ži- 
vote môže pritrafiť. A ja nemám 
rád veľkohubé kategorické život- 
né vyhlásenia, lebo potom osud a 
život zvykne všetko zariadiť tak, 
že sa človeku vysmeje do tváre. 
Niektoré rozhodnutia v živote 
však musí človek urobiť priamo, 
rázne, bez alibizmu, bez otvore- 
ných zadných dvierok. Bez toho, 
aby si zbabelo kryl chrbát a umý- 
val si ruky pred zodpovednosťou 
ako Pilát. Veď keď sa nám na- 
koniec stane v živote aj niečo zlé, 
tak je to asi preto, že sa to malo 
stať a mali sme sa cez to bolestivé 
poznanie niečo naučiť.

Ako vám sedí rola manžela a 
otca?
Nerád by som hodnotil sám seba. 
Táto otázka by mala skôr patriť 
mojej manželke, ktorá by to urči- 
te vedela objektívnejšie posúdiť. 
Čokoľvek by som povedal ja, tak 
to vždy bude smrdieť buď samo- 
chválou alebo falošnou skromnos- 
ťou. V každom prípade sa ako 
manžel a otec cítim príjemne, lebo 
mám úžasnú rodinu. Považujem 
sa za šťastného človeka. Momen-
tálne. Slovíčko momentálne dodá- 
vam preto, aby som sa nerúhal a 
už spomínaný osud a život nepro-
vokoval k tomu, aby sa mi vysmial 
do tváre.

Prekvapilo vás manželstvo a 
otcovstvo niečím?
Každodenný všedný život prináša 
aj úskalia, nie je to len prechádzka 
ružovou záhradou. Ale musím za- 
klopať na drevo, že na tých pomy-
selných životných váhach je to 
stále obrovské plus proti minia- 
túrnemu mínus.
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Momentálne  somšťastný človek



Ma�k MajeskýPri výchove dieťaťa by rodičom 
nemala chýbať kreativita, chuť 
sa hrať a vrátiť do detských 
čias. Rodičom - hercom to určite 
ide ľavou zadnou... :) 
Veľmi sme z našej dcéry Emky pre- 
kvapení, aká je extrovertná, ako 
sa socializuje a nemá problém ko- 
munikovať. Je veľmi zhovorčivá. 
Sme zvedaví, čo z nej vyrastie, 
lebo napriek tomu, že sme herci, 
my s manželkou sa v súkromí po- 
važujeme skôr za introvertné typy.

Ako s vašimi dievčatami naj- 
radšej trávite čas?
V rámci mojej pracovnej vyťaže- 
nosti je šťastie, keď sme už spolu. 
Vtedy si organizujeme spoločný 
program a aby sme nesedeli do- 
ma, tak radi chodíme na čerstvý 
vzduch do prírody. To je pre mňa to 
najkrajšie, čo môže byť. A okrem 
toho radi zájdeme na výstavu, 
prechádzku, klzisko či stretnutie s 
kamarátmi a ich deťmi. Ale to už 
je len pridaná hodnota, dôležité 
je, že sme spolu.

Čomu momentálne venujete 
najviac pozornosti? Televízia? 
Divadlo? Pripravujete nejaké 
nové projekty?
Momentálne sa mi pritrafilo bo- 
haté obdobie so skúšaním nových 

divadelných inscenácií, čo som už 
pravdupovediac nepredpokladal. 
Keď som bol kedysi v trvalých 
angažmánoch v rôznych diva- 
dlách, musel som ako zamestna- 
nec naskúšať aj štyri, päť insce- 
nácií za sezónu. Posledné roky už 
ako umelec na voľnej nohe skú- 
šam len tie inscenácie, na ktoré 
dostanem ponuku a na ktorých sa 
vzájomne dohodneme. Práve mám 
po premiére komédie J. Soloviča, 
M. Lasicu a J. Satinského Plné
vrecká peňazí v Divadle P. O. Hviez- 
doslava. Teraz skúšam komornú 
komédiu, ktorá bude vo výslednej 
podobe orientovaná na zájazdy a 
za divákmi budeme cestovať po 
celom Slovensku, a u pána Juraja 
Kukuru v divadle Aréna budem 
skúšať veľmi špeciálnu štipľavú 
hru o piatich "samcoch", ktorí sa 
budú na javisku odhaľovať zo svo- 
jich vnútorných komplexov. Popri- 
tom ešte nanovo preskúšavam dve 
komédie – Bosé nohy v parku a 
Šialené nožničky a k tomu nakrú-
canie seriálu Búrlivé víno a v ne- 
poslednom rade aj pedagogické 
pôsobenie na VŠMU. Je toho dosť, 
čo ma čaká do leta. Držte palce, 
aby som to zvládol a našiel si 
popritom aj čo najviac času pre 
rodinu.
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Tri v jednom
Muži majú radi univerzálnosť a 
praktickosť. Neznamená to však,   
že nechcú byť štýloví. Pokiaľ by sa 
napríklad smokingový oblek dal 
využiť aj na iné príležitosti, ako 
len na ples, zapáči sa im ešte viac. 
Marco Mirelli to o svojich zákaz- 
níkoch vie, a preto im vychádza v 
ústrety prostredníctvom tzv. magic 
stylu. "Ide o oblek dva v jednom 
alebo tri v jednom. Základ zostáva 
rovnaký - sako a nohavice a menia 
sa doplnky, a to buď farbou košele 
alebo typom doplnku," rozpráva 
Miriam Lisová Marcineková, šéf- 
dizajnérka IHFM Marco Mirelli. 

Plesová sezóna
Začiatok roka patrí piatemu ročné- 
mu obdobiu a muž sa počas plesovej 
sezóny nezaobíde bez smokingu, 
ktorý predstavuje formálny spolo- 
čenský odev s bielou košeľou, šer- 
pou, motýlikom a lakovkami (black 
tie dress code). Dá sa využiť aj na 
iné príležitosti? "Klasický smokin- 
gový oblek sa dá pomocou vesty a 
kravaty z tej istej látky ľahko 
prerobiť na svadobný. A ak má muž 
smokingový oblek, stačí, že si šat- 
ník doplní o zamatové sako, noha- 
vice zostanú pôvodné, a zrazu má 
nový outfit, ktorý môže pomocou 
doplnkov variovať do troch štýlov. 
Ocenia to zvlášť mladí, moderní 
muži," vysvetľuje šéfdizajnérka 
IHFM Marco Mirelli.

Foto: Chriss by nevesta.sk



Uvoľnený dress code
Formálny spoločenský odev sa ne- 
sie v dvoch kontrastných farbách - 
bielej (košeľa) a čiernej (oblek a 
motýlik). Pokiaľ sa rozhodnete za- 
ujať fashion postoj, vaše zamatové 
sako sa môže lesknúť v tmavobor-
dovom, modrom, zelenom alebo 
baklažánovom odtieni. "S voľbou 
čiernej košele a čierneho motýlika či 
kravaty bude váš outfit smerovať     
k fashion extravagancii. Ak sa na- 
miesto motýlika rozhodnete pre 
ascot šatku alebo šál, ste pripra- 
vení vyraziť na párty či večierok. 
Takýto fashion casual štýl priam 
vyžaruje uvoľnenosť a bohémstvo," 
vysvetľuje šéfdizajnérka IHFM 
Marco Mirelli, ako sa dá pomocou 
doplnkov postupne uvoľňovať dress 
code a porušovať jednotlivé pravi- 
dlá. Podľa farebnej typológie sa 
mužom so svetlými vlasmi hodí 
modrá a bordová, tmavým zase ba- 
klažánová a zelená. Celkový dojem 
by mal byť v súlade s farebnou 
harmóniou.

Foto: Chriss by nevesta.sk



Symbol elegancie
Zamat bol veľmi obľúbený v 60. 
a 70. rokoch minulého storočia. 
Používal sa však už v stredoveku 
na šitie honosných rób. Patrí k 
najkvalitnejším módnym mate- 
riálom. Vďaka hustému krátke- 
mu vlasu má svoj špecifický lesk a 
mäkkosť. Je symbolom elegancie 
a odevu dodáva luxusný nádych. 
Marco Mirelli používa zamat z 
najjemnejšej bavlny, ktorý je na 
dotyk jemný, hebký a krásne splý-

va s postavou. Existujú aj synte- 
tické zamaty vyrábané z polyes-
terových, acetátových a viskóz- 
nych vlákien a zmesí, tie však 
nositeľovi neponúkajú zďaleka 
taký zážitok ako prírodný zamat. 
Ideálny je na nosenie počas 
jesennej a zimnej sezóny. "Ak má 
muž dostatok odvahy, môže si 
obliecť sako aj separátne k tma- 
vým rifliam. Je to o nositeľovi a 
záleží len na tom, či má guráž."
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foto: Chriss by nevesta.sk

Čo vás inšpirovalo k založeniu 
Centra laserovej a estetickej 
medicíny? 
Už dlhší čas sme sa s manželom 
pohrávali s myšlienkou spoločné- 
ho podnikania. Chceli sme vytvo- 
riť niečo, čím by sme sa dokázali 
uživiť a zároveň by nás to bavilo. 
Ja som po skončení školy praco-
vala v službách, neskôr ako ob- 
chodná riaditeľka vo farmaceu-
tickej spoločnosti, no a vždy som 
mala blízko k estetike. Manžel 
dlhé roky pracoval v zdravotníc-
tve, kde sa venoval aj plastickej 
chirurgii a stretol sa s lasermi. 
Preto sme sa rozhodli vytvoriť 
niečo, kde by sme zhodnotili naše

skúsenosti z praxe a priniesli by 
sme na trh seriózne a kvalitné za- 
riadenie so službami na úrovni.

Ten, kto niečo ponúka, by to 
mal dokonale poznať. Súhla-
síte? Láka vás všetky vaše pro- 
cedúry aj vyskúšať? 
Tu s vami určite musím súhlasiť. 
Pri tom však nejde iba o pocit, že 
by som si to chcela len vyskúšať. 
Bez osobnej skúsenosti podľa mňa 
nemôžete klientovi adekvátne 
opísať priebeh zákroku a pocity s 

tým súvisiace. Teoretické znalosti 
sú, samozrejme, veľmi dôležité, tie 
zúročíme pri diagnostike a nás- 
lednom odporučení najvhodnej- 
šieho ošetrenia. No klienta zaují- 
ma, ako samotný výkon prebieha, 
aké sú pri tom pocity, ako je zá- 
krok bolestivý, čo môže od neho 
očakávať a aký je následný prie- 
beh hojenia. Bez toho, že by ste 
mali všetky procedúry vyskúšané 
na vlastnej koži, by ste nemohli 
naozaj kvalitne na všetky tieto 
otázky odpovedať. Samozrejme, 
pre každého klienta je vhodné 
niečo iné. Medzi mojich vlastných 
favoritov patrí telové ošetrenie 
prístrojom Smooth Shapes, kde 
okrem super výsledkov môžete aj 
relaxovať, tvárové ošetrenie - foto- 
rejuvenizácia, ktorá mi vždy roz- 
jasní pleť. A keďže mám suchú pleť, 
tak tiež obľubujem mezoterapiu a 
aplikáciu kyseliny hyalurónovej. 
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foto: Chriss by nevesta.sk

Stále platí, že kvôli kráse tre- 
ba trpieť? Alebo zaváži aj prís- 
tup doktora a kvalita prístroja? 
Myslím, že napriek tomu, kde sa 
súčasná medicína a celkovo sta- 
rostlivosť o telo a pokožku posu- 
nuli, stále môžeme povedať: áno, 
pre krásu sa trpí! Samozrejme, sú 
aj metódy veľmi príjemné a re- 
laxačné. Tiež treba podotknúť, že 
bolestivosť niektorých zákrokov 
sa technickou vyspelosťou prístro-
jov stále zmenšuje, čo je super. No 
na druhej strane, zatiaľ nie je 
možné, aby bola injekčná apliká-
cia bezbolestná. Samozrejme, že u 
nás sa snažíme, aby bola bolesti- 
vosť každého jedného zákroku čo 

najnižšia. Pri injekčnej aplikácii, 
okrem citlivého prístupu lekára, 
ponúkame aj anestetickú prípra- 
vu krémom, či chladenie. Pri prí- 
strojoch okrem kvality samotného 
stroja tiež zohráva veľkú úlohu 
šikovnosť ošetrujúceho personá- 
lu, ako aj anestetická príprava.

Ak pleti nepomáhajú krémy, 
bežná starostlivosť a líčenie, 
čo by ste nám poradili? 
Používanie kvalitných krémov je 
tiež dôležité, no a pomocou dobre 

naneseného make-upu vieme tiež 
pozakrývať kadejaké drobné chy- 
bičky krásy. Od určitého veku však 
ženy, ako aj muži postupne pozo- 
rujú, že už iba ten krémik, nech je 
akokoľvek kvalitný, nie je dostaču- 
júci. No a vtedy vieme pomôcť my. 
Po diagnostike klientovej pleti a 
prebraní jeho problémov mu na 
základe našich skúseností, či už 
praktických, ako aj teoretických, 
vieme fundovane odporučiť ošetre- 
nie „ušité“ priamo pre neho. Je to, 
samozrejme, veľmi individuálne.

Máte aj niečo zaručené na ce- 
lulitídu? 
Na ošetrenie celulitídy máme via- 
ceré špičkové prístroje. Jedným z 
nich je toľkokrát kopírovaný (no 
už nikdy taký dokonalý) prístroj 
Smooth Shapes, kde sa spája vzá- 
jomné pôsobenie viacerých metód, 
akými sú laserová a svetelná ener- 
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foto: Chriss by nevesta.sk



gia spolu s podtlakovou masážou. 
Ďalším je estetická rázová vlna. 
Ako doplnok k obom ošetreniam 
ponúkame úžasný relax s lymfo- 
drenážnym prístrojom Lympha-
stim, ocenený Medical Fair Award, 
ktorý pomôže odplaviť „rozbité" 
tuky. No nemožno opomenúť, že 
pri celulitíde je veľmi dôležité
stravovanie a životný štýl.

A ako je to s tým botoxom? Je 
škodlivý pre telo? 
Botulotoxín sa na svetom trhu 
začal používať už pred tridsiatimi 
rokmi ako terapeutický prostrie-
dok, hlavne v oftalmológii a neu- 
rológii. Postupne sa praxou zis- 
tilo, že je vhodný aj na redukciu 
vrások a elimináciu potenia. 
Množstvo aplikovanej látky v 
estetickej dermatológii je 1000-
-krát nižšia, ako je dávka toxická. 
Skutočný účinok botulotoxínu spo- 
číva v blokáde nervového zakon- 

čenia „sval je denervovaný" a bez 
nervových impulzov nemôže mať 
vplyv na okolie. Účinok botuloto- 
xínu nie je trvalý, ale pretrváva 
niekoľko mesiacov. Najčastejšie 
ho aplikujeme na čele, vráske me- 
dzi obočím a okolím očí. Tiež sa
používa na zníženie potenia.

Keďže krásu a skrášľovanie

rieši takmer každá žena, tých 
zdrojov, ktoré píšu o tejto téme 
je neúrekom. Často nám však 
podsúvajú skreslené informá-
cie a polopravdy. S akými mýt- 
mi sa najčastejšie stretávate? 
Asi najviac negatívnych správ si 
môžete prečítať práve o spomí- 
nanom botulotoxíne. Žiaľ, mnohé 
redakcie, len preto, aby ich články 

boli čítané, sa uchyľujú k pod- 
súvaniu skreslených informácií. 
Veľakrát sme sa stretli s tým, že v 
článku uverejnia fotografie ženy 
po naozaj zle prevedených plastic- 
kých operáciách a napíšu, že ide o 
dôsledok botulotoxínu. Aj z tohto 
pramení strach verejnosti pred 
týmto druhom ošetrenia. Pravda 
je však to, že je dôležitá šikovnosť 
lekára a jeho estetické cítenie. 
Samozrejme, že sa dá ublížiť aj 
injekčnými aplikáciami, no to je 
väčšinou spôsobené neodbornos- 
ťou, veľakrát v kombinácii s preh- 
nanou odvahou či nevedomosťou 
alebo nekvalitným materiálom. 
To by sa však u kvalitného zdra-
votného zariadenia a skúseného 
lekára nemalo stať. 

S akými problémami k vám 
najčastejšie chodia dievčatá 
do tridsať rokov? 
Túto vekovú kategóriu väčšinou 
trápi zlý stav pleti, celulitída, 
chĺpky, no i začínajúce vrásky. 

Čo by ste odporučili budúcim 
nevestám, ktoré by chceli na 
svojej svadbe zažiariť? 
Nevesty sú prevažne mladé a 
krásne dievčatá. Každá z nás má 
ale nejaký drobný alebo väčší ne- 
dostatok, ktorý veľakrát vidí len 
ona sama :), no v deň svadby sa s 
ním nechce chváliť a chce, aby 
bola hviezdou dňa a úplne doko- 
nalá. Ak však budúca nevesta má 
nejaký problémik, tak by sa mu 
mala postupne priebežne venovať 
tak, ako plánuje aj celú svadbu. 
Máme klientky - budúce nevesty, 
ktoré si dali v dostatočnom odstu- 
pe odstrániť výrastky na tvári, 
epilovať chĺpky, ošetriť cievky či 
celkovo ošetriť pleť. Určite v žiad- 
nom prípade neodporúčame expe- 
rimenty na poslednú chvíľu!  
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Svadba je výnimočná udalosť a 
všetko svadobné je v zásade iné. 
Týka sa to aj spodnej bielizne, 
ktorá by mala byť sexi a výnimoč- 
ná. Niekedy je však náročné spojiť 
pohodlné s krásnym. Veď ako sa 
hovorí, pre krásu sa trpí. Svadob-
nej spodnej bielizne by sa však toto 
príslovie týkať nemalo. Budete ju 
mať na sebe po celý deň až do ve- 
čera. Hlavné je, aby nič neeste- 
ticky nevytŕčalo, aby nič netlačilo 
a farebne neprekážalo či nepre- 

svitalo. Ak ste si zvolili špecifický 
strih šiat, výber bude o to nároč- 
nejší. Avšak, pohodlie je základ. 
Nie je pravidlom mať len jeden kus 
svadobnej bielizne. Pod svadobné 
šaty môžete zvoliť jednoduchú, no 
pohodlnú variantu, zatiaľ čo na 
svadobnú noc padne voľba na sexi 
a divoký kúsok.

 
Vytŕčajúca spodná bielizeň je sku- 
točne rušivým elementom. Väčši- 
nou je problémový najmä výber 



podprsenky. Všetko závisí od stri- 
hu šiat. Na trhu nájdete rôzne 
typy bielizne, je teda celkom jed- 
noduché urobiť z vašej svadobnej 
spodnej bielizne neviditeľný kúsok.

   
 

Jeden z najbežnejších typov šiat si 
vyžaduje podprsenku bez ramie- 
nok. Silikónové ramienka? Na tie 
taktiež zabudnite, patria do mi- 
nulosti. Vystužené podprsenky bez 
ramienok sa o push up efekt pos- 

tarajú, navyše perfektne držia na 
svojom mieste. Ak sú vaše korze- 
tové šaty dobre vystužené, žiad- 
nu podprsenku nepotrebujete.

  
Keďže šaty odhaľujúce chrbát zvy- 
čajne vystužené nie sú a nie každá 
nevesta má odvahu ukázať sa bez 
spodnej bielizne, ponúkame vám 
možnosti, ktoré váš problém s 
komplikovaným strihom šiat vy- 
riešia. Pre prirodzený vzhľad zvoľ- 
te neviditeľnú push up podprsen- 



ku vybavenú silikónovými samo-
lepiacimi košíčkami. Podprsenka 
je bez akýchkoľvek ramienok, do- 
konca nemá silikónový pás ani 
okolo chrbta. Existuje množstvo 
druhov zázračných silikónových 
podprseniek a záleží len na vás, 
koľko do nich investujete. Niek- 
toré vydržia krátko, len 5 použití. 
Drahšie majú životnosť až 25 pou- 
žití a sú umývateľné.

Čo ak majú šaty odhalený chrbát a 
okrem toho hlboký výstrih? Mód- 
ni dizajnéri si poradili aj s týmto 
strihom šiat. Špeciálne tvarovaná 

podprsenka má na chrbte silikó- 
nový pás, ktorý zaručuje, že sa 
vám počas obradu spodná bieli- 
zeň neposunie. Košíčky sú opäť 
samolepiace a push up efekt je 
samozrejmosťou.

  
Možno sa zdá, že vybrať podpr- 
senku k šatám s hrubšími ramien-
kami je jednoduché, no nie je to 
pravda. Treba brať ohľad na množ- 
stvo iných faktorov, napríklad na 
hĺbku výstrihu. Ak je výstrih hlbo- 



ký, musíte použiť podprsenku so 
špecifickým strihom. Ďalším dô- 
ležitým prvkom je látka, z ktorej 
sú šaty ušité. Ak je látka hladká a 
šaty sú obtiahnuté, treba zvoliť aj 
hladkú podprsenku bez akýchkoľ- 
vek aplikácií. V prípade, že sú šaty 
hrubšie alebo vyšívané, siahnite 
po klasickej podprsenke. Môže byť 
čipkovaná a bohato zdobená. Ak 
majú vaše šaty tenučké ramienka, 
stavte na podprsenku bez nich. 
Príliš veľa ramienok vytvára cha- 
otický a prekombinovaný dojem.

   
Svadobná bielizeň musí okrem 
funkčnosti spĺňať najmä estetic- 
kú funkciu. Ideálnou možnosťou 
je pripraviť si druhú variantu na 
svadobnú noc. Možnosti sú sku- 
točne pozoruhodné. Ak neviete, 
odkiaľ načerpať inšpiráciu, skúste 
si pozrieť módnu show Victoria’s 
Secret. Korzety, podväzky, čipka, 
mašličky a farby od výmyslu 
sveta. Neváhajte a investujte do 
krásnych prepracovaných kúskov.



   
  

Investícia do svadobnej spodnej 
bielizne, podobne ako kúpa sva- 
dobných šiat, je vzhľadom na jej 
využitie takpovediac zbytočná. 
Oblečiete si ju totiž len raz. Sva- 
dobné šaty budete mať navždy v 
pamäti, najmä vďaka fotogra- 
fiám zo svadby. Prečo neurobiť 
podobný krok aj v prípade luxus-
nej spodnej bielizne? Buďte od- 
vážna a kreatívna manželka! Na- 
foťte pre manžela zmyselné, šte- 

klivé, takzvané boudoir fotografie.

  
Je nesmierne dôležité urobiť vašu 
spodnú bielizeň neviditeľnou. Sva- 
dobné šaty musia vyniknúť. Pre- 
svitajúca fialová podprsenka či 
nohavičky na seba upútajú pozor- 
nosť viac než vaše nekresťansky 
drahé šaty. Preto ak máte šaty 
klasickej bielej, púdrovej, slono-
vinovej či jemne ružovej farby, 
zvoľte si spodnú bielizeň v tomto 
odtieni. Najuniverzálnejšou farbou 



spodnej bielizne je jednoznačne 
telová. Prakticky splynie s farbou 
pokožky a nie je vôbec viditeľná.

  
Láska ide cez žalúdok! Ohúrte 
partnera nezvyčajnou spodnou 
bielizňou, ktorá doslova osladí 
váš milostný život. Jedlá spodná 
bielizeň je pre maškrtné páry 
ako stvorená. Na trhu natrafíte 
na rôzne varianty, avšak stačí aj 
trochu šikovnosti či kreatívnosti 
a hravú bielizeň si z cukríkov či 

sušeného ovocia vyrobíte aj sa- 
ma. Na radovánky vo vode však 
v tomto prípade zabudnite. Slad- 
ké pokušenie sa vo vode poľahky 
roztopí.

  
Vždy kupujte spodnú bielizeň až 
po kúpe alebo skúške šiat. Aj keď 
ste oboznámené s ich strihom, 
nikdy neviete, či trafíte aj ich 
priehľadnosť. Preto si svadobné 
šaty najprv poriadne vyskúšajte s     
rôznymi farbami spodnej bielizne.



tel.: 0940 836 086
e-mail: info@stvalentino.sk

St. Valentino
Žilinská 3, 811 05 Bratislava

www.stvalentino.sk
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