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pro kterou je dárek určen, spolu vymys-

líme ten nejvhodnější design. A  pokud 

by se stalo, že bychom se úplně netrefili, 

není problém šperk bezplatně předělat 

nebo vybrat nový podle přání obda-

rované ženy.

V JAKÉ CENOVÉ HLADINĚ SE 

ŠPERKY POHYBUJÍ? 

Používám zásadně ty nejkvalitnější ma-

teriály, to však neznamená, že je cena 

vždy ve vyšší kategorii. Soustřeďuji se 

na individuální tvorbu, zákazník si sám 

může určit, kolik peněz chce investo-

vat, a podle toho vybereme ty nejlepší 

komponenty v příslušné ceně. Origi-

nalitu a  kvalitu nabízím pro všechny 

peněženky. 

Kontakt pro více informací: 

info@jewelyourlife.com
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Thajská orchidej ve stříbře poprvé v Praze
Interview s Izabelou Štefunkovou, 

ptal se Juraj Minárik

Na  první  prezentaci  v Praze  dne  10.  2.  2011  

představila  Izabela  Štefunková,  autorka  šperků  

značky Jewel Your Life, svou originální tvorbu. Byli 

jsme tak svědky uvedení jedinečných a v Evropě 

dosud neobvyklých kolekcí šperků z vzácných 

přírodních materiálů na český trh. 

O JAKÉ PŘÍRODNÍ MATERIÁLY SE JEDNÁ, 

MŮŽETE NÁM TO TROCHU PŘIBLÍŽIT? 

V mých kolekcích naleznete například šperky ze 

vzácných certifikovaných tmavých tahitských 

perel, unikátních duhově perleťových Paua mušlí 

z  Nového Zélandu nebo Zulugrass z Keni. Napros-

tým unikátem jsou šperky ze skutečných rostlin, 

například z větvičky břečťanu namočené ve stříbře 

nebo speciálně upravených orchidejí, které vy-

padají jako živé. Pro menší šperky, třeba náušnice, 

používám například samotné lístky z květů orchidejí 

nebo růže. 

TO JE VELMI ROZMANITÁ ŠKÁLA MATERIÁLU. 

JAK HO ZÍSKÁVÁTE? 

Mojí velkou vášní bylo odjakživa cestování, výtvarná 

tvorba a móda. Toto vše jsem spojila dohromady. 

Procestovala jsem všechny kontinenty a našla si 

přímé dodavatele unikátních materiálů. V samotné 

přírodě pak při svém cestování hledám inspiraci s cí-

lem promítnout nádherné přírodní skvosty do svých 

kolekcí. 

A KDE VLASTNĚ ŽIJETE, KDE MÁTE ZÁKLADNU 

PRO SVOU TVORBU? 

V současné době žiji střídavě ve Vídni a v Paříži. Svoji 

dílnu mám ve Vídni a tam je registrovaná i moje fir-

ma Jewel Your Life. Víte, já jsem takový kosmopolitní 

člověk – jsem původem ze Slovenska, dětství jsem 

strávila v Alžírsku, vystudovala ve Francii a praco-

vala kromě jiného v Praze, v Holandsku a posledních 

10  let ve Vídni, kdy jsem trávila převážnou většinu 

času na cestách jako export manager rakouské mód-

ní firmy.  

PRO KOHO JSOU VAŠE ŠPERKY URČENY? 

Moje tvorba je určena pro nezávislé ženy, které jsou 

orientované na módu, chtějí být originální a dokáží 

ocenit kvalitu. Mými zákazníky jsou ale i muži, kteří 

chtějí něco výjimečného jako dárek pro svou ženu, 

partnerku nebo třeba maminku. Podle typu ženy, 
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Obr. 2: Real Catalleya orchid fl ower

Obr. 3: Orchid garden


