
O NÁS                                                                                                                                      

Proč právě internetový obchod s dekoracemi s Dánska? 

Lenka: Co si pamatuji, vždy jsem obdivovala ženy, které podnikají a živí se tím, co je baví a 

naplňuje. Od mala jsem kreativní typ. Studovala jsem na Lidové škole umění, navštěvovala kurzy 

keramiky, obdivovala práce aranžérek, fotografů a designérů. Pokud něco tvořím, pohltí mně to 

natolik, že nic jiného v ten moment nevnímám, jsem šťastná a vnitřně spokojená a svět je v tu 

chvíli dokonalý. A protože jsem se v pracovní oblasti přes 20 let pohybovala v obchodní sféře, 

začala jsem postupně hledat cestu, jak skloubit obchod a veškeré tvůrčí aktivity, jako je 

aranžování, focení, grafika a bytový design, zkrátka vše, co miluji a je mi blízké.  

V životě mi bylo „dopřáno“ se mnohokráte stěhovat, začínat od začátku a znovu si zařizovat svůj 

domov. Domov pro mě není jen místo, kde bydlím, je to oáza klidu a pohody, útočiště před 

vnějším světem a stresem. Zde tvořím, žiji, miluji, zde jsem sama sebou, je to můj svět. Díky tomu 

jsem si našla svůj styl bydlení, začala studovat vše o bytovém designu a s velkou pomocí mého 

úžasného partnera si konečně splnila svůj velký sen. Otevřeli jsme internetový obchůdek 

s dekoracemi a bytovými doplňky. A protože miluji skandinávský a bohémský design a věci, které 

jsou něčím výjimečné a nemá je každý, byl pro mě dovoz dekorací a bytových doplňků z Dánska 

jasnou volbou.  

Dnes pomáhám lidem najít cestu k vytvoření domova s velkým D, který bude odrážet jejich 

osobnost a kde se budou cítit útulně a v bezpečí. Chci dopřát i ostatním lidem možnost obklopit se 

doma originálními a kvalitními dekoracemi či bytovými doplňky, které jim dodají pozitivní energii a 

pocit pohodlí. Pokud i vy patříte k lidem, kteří milují svůj domov a chtějí se obklopovat krásou, 

originalitou a kvalitou, jsme pro Vás ti pravý partneři na Vaší cestě za vysněným domovem. 

  

Co byl ten impuls? 

Lenka: Dnešní doba je plná shonu, neklidu a neustálého honění se za něčím..za časem, za 

penězi, za lepší pracovní pozicí, za majetkem… Také jsme tak žili. Honili jsme se, veškerý čas 

trávili v zaměstnání, a jelikož můj partner pracoval na směny, často jsme si jen podávali kliku u 

dveří a předávali klíčky od auta. Byli jsme uštvaní, vystresovaní, nevyspalí a vlastně nešťastní. 

Snažila jsem se doma alespoň vše zařizovat tak, aby byl náš domov opravdu pohodlný, jako 

dělaný na odpočinek a relaxaci. Abychom měli kde nabrat sílu a kam bychom se rádi vraceli. Tady 

jsme snili své sny a spřádali plány. A nyní jsme tady, nadšení, zamilovaní do svého kousku ráje a 

chceme i druhým pomoci zařídit si svůj domov tak, aby to pro ně bylo místo oázy, klidu a 

odpočinku. Místo, které je pro ně domov s velkým D, kde se cítí v bezpečí, v pohodě a kde se jim 

snadno relaxuje i při běžných činnostech. A to podle mě Skandinávský design splňuje do puntíku. 

Michal: Rád se obklopuji věcmi, které jsou nejen funkční, ale které jsou i pastvou pro oči. Raději si 

pořizuji kvalitu než kvantitu. Když si ráno naliji kávu do otřískaného hrnku s dávno vymytým 

vzorkem, rozhodně si na ní nepochutnám stejně, jako když ji piji ze šálku, který se mi opravdu líbí. 

Vyvolá to ve mně radost, pohodu a dobrou náladu. A s tím se po ránu vstává mnohem snáze. To 

samé platí i o zbytku bytu. Pokud se člověk celý den dívá na věci, které se mu nelíbí, vyvolává to 

v něm napětí, aniž by si to uvědomoval. Pokud si ale svůj domov zařídíte věcmi, které Vám 

přinášejí úsměv na rty, bude se Vám celkově daleko lépe žít. Je to stejné, ať se jedná o hrnek na 

kávu, sedačku v obýváku, obraz na předsíni nebo povlečení v posteli. Rozhodně se mi lépe usíná 

v příjemném měkkém povlečení, které hřeje než v tvrdém, škrábajícím a studeném. Ano, nakonec 

v něm usnete, ale rozhodně se to projeví na kvalitě spánku a určitě se neprobudíte s dobrou 

náladou. Pak vezmete ten škaredý hrnek a celý den je v háji :-). 

 

 

 

 



Jak to u nás v INTERDE funguje: 

Lenka: Mám na starosti všechny kreativní úkony a úkoly, které si jen dokážete představit. Mým 

prvořadým úkolem ale je zajistit, aby se k vám dostali vaše objednávky včas, v pořádku a aby vás 

opravdu potěšily. Mimo to dohlížím na rozvíjení firmy a marketing, komunikuji s Vámi na 

Facebooku, tvořím naše webové stránky, objednávám zboží a vyhledávám nové dodavatele, píši 

newslletery, e-maily, aranžuji produkty, obstarávám focení, úpravu fotografií, vymýšlení akcí, 

psaní textů, reklam a blogu. Neustále vymýšlím novinky, které by vám udělali radost, hledám 

nápady, které bychom mohli zařadit na web, a hlavou mi víří spoustu nových myšlenek, takže vše 

nejde ani stihnout. Někdy se v noci budím a zapisuji si je do sešítku, který mám kvůli tomu stále 

po ruce. Naštěstí mám po boku správného partnera, který mě nejen podporuje, ale zároveň drží 

nohama pevně na zemi :-) 

Michal: Mou hlavní prací je udržovat Lenku stále nohama na pevné zemi :-), je to snílek, který pro 

samé nadšení zapomíná na realitu. Mimo to hlavně zajišťuji pro změnu praktický provoz firmy a 

expedici objednávek, starám se o finanční a účetní stránku obchodu a zajišťuji dovoz zboží. Jsme 

tým v životě i ve firmě a vyhovuje nám to. Tvoříme společně naše sny a jdeme si za svým cílem. 

Tím je spokojenost našich zákazníků a pomoc vytvořit jim domov jejich snů. 
  

O nás 

Lenka: Miluji světýlka všeho druhu - svíčky, lampičky a lucerničky - v podstatě jakékoli tlumené 

světlo, které vytváří útulnou a romantickou atmosféru. Ráda si zapaluji vonné svíčky, které 

nádherně provoní každý kout našeho domova. Mám slabost pro svíčky DW Home, protože 

nádherně voní a vydrží dlouho hořet. Domov zařizuji převážně v severském stylu, miluji 

jednoduchost tohoto stylu. Severský design je velmi elegantní, klidný, jednoduchý, ale přitom není 

vůbec strohý. Naopak. Na mě z něj dýchá především klid, útulná atmosféra, pohoda, rodinná 

setkání i romantika. Kromě skandinávského stylu tíhnu ke stylu Boho, který je pro mě srdcová 

záležitost. Přírodní materiály a barvy, to je můj šálek kávy.   

Michal: Já většinou upřednostňuji praktičnost a jednoduchost, mám rád, když mají dekorace a 

doplňky zároveň nějakou funkci a není to jen lapač prachu. Do zařizování domova ale moc 

nezasahuji, většinou není proč, máme podobný vkus. Mám také rád staré věci s duší a příběhem, 

„Singrovku“ po Lenky babičce jsme do obýváku původně postavili při stěhování jen tak prozatím. 

Nakonec zde ale zůstala a stala se úžasnou součástí našeho domova. 
  

Nejlepší chvilka dne: 

Lenka: Moje srdcovka jsou chvíle velice brzy ráno, kdy všichni ještě spí. Potichu se vykradu 

z postele, udělám si báječně voňavý bylinkový čaj s medem, zapálím vonnou svíčku nebo 

rozsvítím lucerničku, zachumlám se do teplé měkké deky a vychutnávám si ty okamžiky klidu a 

pohody. V ten čas mě napadají nejlepší myšlenky. 

Michal: Pro mě je nejlepší chvilka dne kdykoli, kdy se můžeme setkat s rodinou nebo si jen tak 

v klidu posedět a popovídat. Neupřednostňuji žádnou denní dobu, může to být ráno u snídaně, 

odpoledne nebo třeba pozdě večer. Hlavní je ta chvíle rodinné sounáležitosti, pohody a bouřlivého 

klidu. Bouřlivého proto, že pokud se sejde celá rodina, ticho očekávat nikdo nemůže. Všichni se 

baví se všemi, mnohdy všichni najednou a tak je ten klid trochu hlasitý:-). Přesto to vnímám jako 

pohodu:-). 
 

Zajímá vás víc? Můžete si přečíst rozhovor v Podnikavé ženě.

 

https://www.podnikavazena.cz/podnikani/rocnik-ezena-2021/ezena-lenka-founova-3
https://www.podnikavazena.cz/podnikani/rocnik-ezena-2021/ezena-lenka-founova-3

