
V 

lastně celá proměna byla 
taková narozeninová, já jsem 
je měla v den workshopu. 

Setkání s tolika inspirujícími lidmi 
a s designérkou brněnské Ikea Anetou 
Raszkovou byl jeden z nejkrásnějších 
dárků, které jsem dostala. 

RODINNÁ SPOLUPRÁCE
Pan Vaverka se ujal role řemeslníka 
a navrtal a připevnil vše potřebné 
a hlavně, stoje na malé židličce, 

statečně vydržel navigování ze strany 
dvou ženských: doprava, doleva, ještě 
trochu níž, ne, ne trochu výš, tak 
a ještě doprava… chudák, neměl to 
jednoduché! Mám radost, jak dobře tu 
funguje venkovní koberec, který byl 
z právě dobíhající kolekce. Vaverkovým 
se na jejich jednoduché šedé podlaze 
líbí. Když bylo vše připravené k focení, 
paní Jana prohlásila, že vůbec nevěřila 
jak pár barevných doplňků může dodat 
místu takový šmrnc.

PROJEKT NPB & IKEA

Výherkyně brněnského workshopu Jana měnila 
balkon přiléhající k pokoji její dcery. Ta měla v den 
výběru výhry narozeniny, a tak tato proměna byla 
vlastně super dárkem!   T E X T  A N A  A L A Č K O V A  |  F O T O  P E T R  K A R Š U L Í N

Lavice a nástěnný panel Äpplarö, 3 080 Kč; závěsné 
květináče jsou plastové nádobky Sunnersta, 15 Kč/ks; 
nástěnný sklápěcí stůl Äpplarö, 80 × 56 cm, 1 290 Kč, 
venkovní polštáře na židli Hällö, 349 Kč/ks; černobílý 
polštář, Stockholm 2017, 50 × 50 cm, 379 Kč; venkovní 
koberec, Sommar 2017, 200 × 75 cm, 249 Kč; žluté opěrné 
polštáře Grenö, 59 × 30 cm, 149 Kč; solární LED lampy 
Solvinden, černé, 499 a 399 Kč; solární lampiony Solvinden, 
249 Kč/ks; závěsné květináče Bittergurka, 299 Kč/ks; zelený 
květináč na parapetu Socker, 99 Kč; osvětlovací LED řetěz 
Skruv, 48 žárovek, 299 Kč

Zákoutí s lavicí

POHODA PŘI FOCENÍ  Vaverkovi nachystali bohaté 
pohoštění, dokonce jsme měli i designové jednohubky! 
Dcerka Veronika mi za to, že jsem ji zapojila do výběru 

doplňků, darovala malý domeček se srdíčky a úplně mě tím 
dojala. Moc mě bavila spolupráce s mladou holkou, která 

se nebojí  barev, a tak tu je i pár žlutých polštářů.
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Solární světýlka jsme tedy zavěsili na 
zábradlí, i tak v noci dělají radost a jsou 
z interiéru i lépe vidět. Celá rodina se 
zapojila do práce, jen kočka spolupracovat 
nechtěla. Maminka s dcerou si přály 
společný portrét, ale ona nejméně třikrát 
utekla. Asi nás na ni bylo moc. Nakonec 
zabrala šunka, naštěstí chutná lépe 
než granule, takže si tu bílou parádnici 
nakonec můžete na fotce prohlédnout!

CO BYL PROBLÉM
SNAŽILI JSME SE VRTAT JEN 
MINIMÁLNĚ, A TAK JSME NĚKDY 
TROCHU IMPROVIZOVALI.

JANA 
VAVERKOVÁ  
Zaneprázdněná 
maminka dvou 

dětí toužila nejen 
po relaxaci na 

balkoně, ale taky 
si tu přála mít 

prostor pro psaní 
úkolů s dcerou.

Lampiony
Solární lucerny jsme 

zavěsili záměrně do středu 
okna, aby dcerka neměla 

v pokoji v noci úplnou tmu, 
nemá ji ráda. Jsou jako 

tři sudičky, které ji 
hlídají.


