FOTOSTORY

ÚVOD
Ženská síla
Páté vydání Mile jsme pojaly (y je správně, protože jsme v redakci samé ženy) jako takovou
malou oslavu. Snad vám stejně jako nám udělá
radost zlatá ražba na obálce a křídový papír,
najdete zde víc šperků a velké téma věnované
svatebním šatům. Fotoeditorial jsme připravily
jako ženský dýchánek, který ukazuje, že každý
den je důvod k oslavě a že nesmíme zapomínat
ani na sebe a své kamarádky. Prostě takové ženské číslo, ovšem s plným vědomím, že muž je
(nejen) na svatbě nezastupitelný.

Ilona Karásková
šéfredaktorka
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ŽENSKÁ ENERGIE MÁ NESPOČET PODOB. KAŽDÁ JSME JINÁ
A JEDINEČNÁ. A KDYŽ SE SEJDEME TŘEBA NA DÁMSKÉ JÍZDĚ NEBO
ROZLUČCE SE SVOBODOU, ENERGIE SE NÁSOBÍ. ŽENA JE VĚČNOU
INSPIRACÍ – HRAVÁ, ROZMARNÁ I ROZVERNÁ, SVŮDNÁ, MARNIVÁ,
ZAMYŠLENÁ, ROZTANČENÁ… NELZE ZACHYTIT VŠECHNY JEJÍ
PODOBY, A PŘECE JSME SE O TO POKUSILY. VÍTEJTE NA DÝCHÁNKU
PLNÉM KRÁSY A LESKU.

styling a koncept: Ilona Karásková | text: Helena Stiessová | foto: Lucie Urbanová
partneři článku: Rückl, Korbička šperky, Yoora studio
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PROTANČÍME
NOC
Večírek, kam je mužům vstup zakázán, jsme uspořádaly v mimořádných prostorách freskového sálu, který je součástí
Lídlova domu na brněnském Zelném trhu. Budova, jejíž kořeny sahají několik století hluboko, se veřejnosti otevřela na
podzim loňského roku po náročné rekonstrukci. Po desítkách let chátrání se tak kulturní památka v historickém jádru
Brna zaskvěla znovunabytým půvabem, a nemusíte ho obdivovat jen z dálky, můžete ho prožít.
Pýchou paláce je bezesporu freskový sál. Barokní štukové
girlandy a velkolepé fresky s výjevy z přírody přímo vybízejí k opulentní oslavě. Sál je možné si pronajmout a uspořádat
tam jedinečné setkání v autentických kulisách. A to jsme taky
udělaly. Už slyšíte cinkot skleniček a hudbu? Dívčí dýchánek
začíná. Každá z nás ať zapátrá v paměti, kdy jsme se naposledy oblékly do svých nejkrásnějších šatů a ozdobily se svátečními šperky. Ta příležitost je právě teď a nikde není psáno,
kolik třpytu už je příliš. Tak proč nepopustit uzdu fantazii.
Zapomeňme pro jednou na hranice, které si samy stavíme
do cesty, a pojďme hýřit. Oslavujeme sebe samé, radost ze života a z toho dobrého, co nám přináší.
Tentokrát nejde o tabule prohýbající se pod mísami jídla, k zábavě přece někdy stačí vychlazené šampaňské a hrozen vína
v rukou krásné nymfy – aspoň nemusíme myslet na kalorie.
Symbolem luxusu je tu místo jídla ručně broušené sklo, dokonalé róby a šperky z říše snů. Na tenhle večírek byl dress code
vysoká krejčovina. Nebo je to spíš pyžamová párty? Nechali
jsme na každé z přítomných dam, v čem se cítí příjemně, tak
proč nevklouznout třeba do saténového pyžama či hřejivého
svetru. Každá jsme jiná a jedinečná. Mějme se rády a dopřávejme si dobrou společnost co nejčastěji. Luxus spočívá koneckonců také v tom, že se konečně sejdeme a můžeme se těšit ze
společnosti přítelkyň, se kterými se nejvíc nasmějeme a vyřádíme. Zase jednou protančíme noc, jako by nemělo přijít ráno.
Za poskytnutí prostor k focení děkujeme majiteli domu na Zelném trhu.

místo: Freskový sál na Zelném trhu, www.zelnytrh10.cz | foto: Lucie Urbanová, www.lucieurban.cz
make-up: Nikol Turečková, IG: @nikolvisage | vlasy: George’s Hairstyling, www.georges-hairstyling.com
šperky: Korbička šperky, www.korbicka.com
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svetry: Bozidara, www.bozidara.com | bílé šaty: Yoora Studio, www.yoorastudio.com | třpytivé šaty: Leeda,
www.leeda.cz | pudrově růžové šaty: Leeda, www.leeda.cz | modrý a béžový overal: Zoltán Tóth, www.zoltantoth.cz
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sklenice a vázy: Rückl, www.ruckl.cz | nábytek: TON, www.ton.eu | papírové květiny: Folkisz, www.folkisz.pl
šátky: Dior, www.dior.com | stuhy do vlasů: Dior, www.dior.com
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