
Darina je mé třetí dítě 
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Majitelka vintage měsíčníku pro spřízněné duše Darina Krejzlová v rozhovoru pro Deník říká: 

Při každém setkání s Darinou Krejzlovou na vás dýchne pozitivní energie. Usměvavá žena 

středních let, která je vždy dobře naladěná, plná smělých plánů a nápadů, odhodlání. Pokaždé 

elegantní, milá a radující se z maličkostí. A to si nemyslím, že by neměla starosti... 

Co vás inspirovalo k vydávání časopisu bez reklam? Proč Darina? 

Vždycky jsem chtěla dělat věci jinak, než je obvyklé. Myslím, že u nás časopis bez reklam 

neexistuje. A já zas neznám slovo neexistuje. A v neposlední řadě, reklamy mě prostě rozčilují. 

Co se týká názvu, nemám ráda anonymitu, a tak jsem časopisu dala své jméno. To mě nutí 

dělat uvážená rozhodnutí. Pěstuji dobré vztahy, pomáhám lidem a myslím na své jméno. 

Z čeho je výroba časopisu financována?  

V podnikání, stejně jako v životě, by mělo platit, že člověk nemá vsadit vše na jednu kartu. 

Mám několik podnikatelských aktivit a Darina je doplňuje. Vlastně dělá reklamu mému 

podnikání a mému jménu. Je to takové moje třetí dítě – holčička, které jsem si pořídila  

pro svou radost a potěšení. 

Jak jste se rozhodovala o obsahu časopisu? Čím jste se řídila?  

Instinktem a intuicí. Věděla jsem, že chci lidem zprostředkovat chvíle bez stresu, vyvolat 

vzpomínky a i trochu nostalgie. Tomu samozřejmě musí být uzpůsoben obsah. Cíleně v Darině 

otáčím ručičkami hodinek nazpět. Vracím se do minulosti. Víte, když se v podnikání poněkud 

zastaví čas, bývá to často problém. V Darině to je cíl. Spoléháme na tradice a novinky 

přijímáme jen velmi pomalu.  

Prozraďte čtenářům, jaké rubriky a co v něm vlastně najdou?  

Okénko do minulosti je rubrika, ve které se vracíme zpět do dávných časů, pohody a 

harmonické doby. Takový útěk z dnešní uspěchané komerční doby. Druhá rubrika je zdraví – 

téma, které je nepostradatelné a skloňované ve všech pádech. O více tématech již nebudu 

psát, ponechám na čtenářích, ať sami objeví, co vše Darina nabízí.  

Původně ale nejste novinářka... 

Sedmnáct let jsem pracovala v celní správě, což byla nejlepší škola života, a myslela si, že tuto 

práci budu dělat až do důchodu. Člověk míní a děti mění. Když se syn Artur, který dnes pomalu 

končí druhou třídu základní školy, prokašlával životem, otevřela jsem v Hlučíně solnou jeskyni, 

abych jemu a všem podobně postiženým dětem pomohla. K tomu se postupně přidal obchod 

s kosmetickými produkty z Mrtvého moře. A od alternativní léčby je už jen krůček  

k alternativnímu, zdravému způsobu života a návratu ke kořenům. A tak vznikla Darina. 

Časopis odkazující na tradice, zvyky a taky dobré mravy našich babiček a dědečků. Dnes mám 



v Hlučíně Solný dům, ve kterém se všechny mé podnikatelské aktivity sjednotily pod jednou 

střechou.  

Máte i doplňkové předměty – hrníček, pořadač... 

Časopis je nadčasový i tím, že má dvě ouška, a tudíž nechybí pořadač k zakládání jednotlivých 

čísel. Novinkou je porcelánový hrníček s logem našeho časopisu. Oba výrobky si mohou čtenáři 

objednat v redakci časopisu. 

Co vám z dětství schází? Existuje něco, co byste si chtěla z té doby přenést do současnosti, 

ale už to jednoduše nejde? 

Babička. Ta moudrá žena, se kterou jsem vyrůstala. Oblečená do sukní, zástěr, s šátkem  

na hlavě. Vlídným slovem a úsměvem mě vítala ze školy a večer před spaním jsem hltala 

příběhy z jejího života. Dodnes čerpám z její životní moudrosti a životního nadhledu. 

Kde ráda trávíte dovolenou? 

Nejedná se o dovolenou. Za pár dní odjíždím jako oddílová vedoucí na ozdravný pobyt 

chronicky nemocných dětí. Těším se na deset malých svišťů, pro které budu po dobu 15 dnů 

náhradní mámou, učitelkou nebo kamarádkou.  

Je nějaké heslo, rčení, moudro, kterým se celý život řídíte?  

Jsem zvyklá tvrdě pracovat. Své podnikání jsem rozjížděla v době, kdy mladší syn neměl ani 

rok. Založila jsem Nadační fond Sluníčko, jehož prostřednictvím mohu pomáhat potřebným 

dětem, Solný dům jsem si v Hlučíně doslova vydupala ze země, život vdechla Darině, časopisu 

bez reklam, vyzdvihujícímu staré dobré časy, a pevně věřím, že spokojení zákazníci i čtenáři si 

ke mně najdou cestu. U mě zkrátka bezezbytku platí: dum spiro spero – dokud dýchám, 

doufám. 

Vizitka Narodila se ve znamení Blíženců, vystudovala Ostravskou univerzitu, obor sociální 

práce s poradenským zaměřením. Chtěla být učitelkou, později vyučovala externě celní 

politiku na vyšší odborné škole. V dětství hrála na klavír, jezdí na kole. Obdivuje chytré a 

pokorné lidi. V životě se řídí instinktem i rozumem, miluje výklad z karet. Raduje se z každého 

dne a z každé maličkosti, z chyb se snaží poučit a neopakovat je. Jejím druhým bezpečným 

domovem je auto, ráda řídí a pouští si písně Karla Gotta. Nejraději vaří svíčkovou na smetaně, 

neobejde se bez svých dvou synů. Žije v Hlučíně.  
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