
NAJDĚTE svůj styl

Rebel, vzbouřenec… je třeba dostat ho na správnou 
stranu a usměrnit jeho myšlenky. Když získá vlastní, 
dostatečně hustý pokoj, bude líp.   P Ř I P R A V I L A  A N A  A L A Č K O V A
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„Považuji za obrovské štěstí, že 
kolem sebe mám spoustu rebelů 

školou povinných. Možnost pochopit 
jejich svět mě drží pořád ve střehu.“

Ana Alačkova, interiérová designérka

Zašívárna
pro rebela
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azvonil telefon…. vyděšená 
kamarádka hlásí: „Koupila 
jsem nádherný dům mimo 

město.“ „Super!“ „No jo, ale náš syn 
s námi nechce bydlet, prý je tam 
nuda. Prosím tě, navrhni něco, co 
ho sem přitáhne.“ Aha! Jdeme na to! 
Následník trůnu, aktivně zapojen do 
navrhování, občas sundá i sluchátka 
z uší. Pár věcí vytvoříme spolu (pro 
pocit jedinečnosti), zbytek koupíme. 
Pracovní stůl s dokonalou povrchovou 

úpravou umožňuje libovolné přesouvání 
dle aktuální nálady a počtu povstalců 
v místnosti. Sedět bude na ergonomické 
pracovní židli a „leháro“ bude na vaku. 
Pohodlně uvelebený rebel mívá nejlepší 
nápady.  Pro milovníky hudby není 
nic lepšího, než zahrát nějakou hustou 
vykopávku na revoluční kytaře uvedené 
na trh v roce 1953. A hrál na ni nejeden 
světově známý rebel… Akorát nevím, 
kolik decibelů musí mít rodičovský hlas, 
aby dostal odpověď: COOO?????? 

UMĚLECKÉ DÍLO Pes 
rebel na nákupech a cool 

brýle. Obraz Shopping-
dog, 40 × 40 cm,  

www.kare-shop.cz, 419 Kč

miluje
NPB

POVALEČ Pohodové 
posezení vyvolává 

pohodové myšlenky. 
Sedací vak Želva, 
100 × 40 cm, PVC, 

www.sakypaky.cz, 
2 590 Kč

DOMÁCÍ LEGÁL Dobrý základ se 
dá snadno doplnit vlastní kreací! 

Fototapeta Graffiti, podle konkrétního 
rozměru, www.zonatapet.cz, od 350 Kč

HUDBA Rebel s kytarou, 
neodolatelně cool  Fender 

Stratocaster RW LPB, design  
z r. 1953, www.kytary.cz,

15 790 Kč 

BEZSTAROSTNÁ JÍZDA Rychle a s nadhledem, 
kamkoliv... Mindless - Calamari 29“ V2 Black 

longboard, www.honzovy-longboardy.cz, 2 590 Kč

PROSTOR PRO MYŠLENKY 
 V jednoduchosti a funkčnosti je 

krása. Pracovní stůl Alex, vestavěné 
řešení ukládání kabelů,  

Ikea, 2 990 Kč

PRÁCE? HRA! 
I rebelové mají 

pohybový aparát, 
o který je potřeba 

pečovat. Židle 
SpinaliS Basic, pro 

výšku 120 - 170 cm, 
www.zdravotni-zidle.

cz, 14 868 Kč   

SLUCHÁTKA Skvělý zvuk, lehká 
a odolná konstrukce, prostě husté 

vlastnosti Sluchátka Beats by 
Dr.Dre EP On-Ear-Red, 

www.datart.cz, 2 299 Kč

„Sezení u počí ta
če na 

zdravotní židli, to je 
vlastně 

rehabili tace!“
Ana Alačkova, interiérová designérka


