
DEJTE 
PŘEDNOST 
ORIGINÁLŮM!
ETERNO MODERNO
Patříte mezi vyznavačky origi-
nálního, či dokonce alternativ-
ního umění od mladých čes-
kých výtvarníků a návrhářů? 
Půvabný obchůdek v centru 
Prahy, kousek od Karlova 
náměstí, vás přiláká vlídnou 
atmosférou a ochotou obou 
majitelek. Najdete zde origi-
nální dámskou módu, ručně 
malovaná trička, rukodělné 
textilní, kovové i kožené šper-
ky i krásné dekorace, kerami-
ku a drobné dárky do bytu.

Obchod ETERNO MODERNO,  
Křemencova 1919/3, www.
eterno-moderno.cz
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1S DINOSAURY  
V ZÁDECH  
Do malého batůžku se 

vejde všechno, co potřebuje 
mít dítko na procházce vždy 

po ruce –  
hračka,  
pitíčko  

i svačina. 

2BATOH JAKO HRAČKA
Praktický plyšový batů-
žek ve tvaru Timmyho je 

vhodný na výlety 
a po prázd-
ninách i do 

školky. Je 
to plyšový 
mazlíček na 

cesty. 

DESIGN BATŮŽKY PRO DĚTI NA VÝLETY

Nevšední  
tržiště
ZAJÍMAVÉ MÍSTO PRO DE-
SIGN, KULTURU A VOLNÝ ČAS.
Přijďte se podívat do vznikajícího 
multifunkčního prostoru, který je 
nově otevřen přímo u stanice me-
tra Kobylisy. V bývalém statku se 
každé úterý, pátek a sobotu konají 
farmářské trhy. Také si tu můžete 
posedět a dát si kávu anebo fresh 
džus v útulné venkovní kavárničce 
přímo ve Dvoře. Těšit se můžete 
i na pravidelný hand made trh 
„Cetky ze Dvora“, který tu jed-
nou měsíčně probíhá. Ten vám 
nabídne originální doplňky, oble-
čení, hračky, keramiku, potřeby 
do domácnosti a další zajímavý 
sortiment, na který běžně jen tak 
nenarazíte. A zase přímo od lidí, 
kteří to vše vše vyrábí osobně 
a vlastníma rukama. Více informa-
cí se dozvíte na stránkách www.
nasdvur.cz, nebo na facebooku 
pod heslem Dvůr anebo Cetky 
ze dvora. Nejlepší ale bude, když 
Dvůr navštívíte osobně. Jedno je 
jisté, uvidí vás tam moc rádi.

  tipREDAKCE

Značka Lush vytvořila mýdlo, z jehož prodeje 
bude celý výtěžek věnován charitativním organi-

zacím pomáhajícím v Japonsku posti-
ženém přírodní katastrofou. Mýdlo je 
ve tvaru japonské vlajky a má koko-
sovou vůni. Je velmi jemné a skvělé 
i na citlivou pokožku, jeho cena je 

150 Kč. Pro mýdlo Japanese Aid 
a kompletní nabídku kosmetiky  
zavítejte do prodejny v OC Palla-

dium nebo na www.lushcz.cz. 

Lush Japanese Aid
MÝDLO NA POMOC JAPONSKU
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tipy a rady pro bydlení i volný čas

Výstavu výtvarnice Michaely Novotné, která vás 
už od začátku dubna provádí průřezem své tvor-
by, by si neměli nechat ujít především milovníci 
poetických obrázků koček a dalších zvířátek. 
Výstavu připravila autorka ve spolupráci se ZUŠ 
Olešská v Praze 10, která by z výstav svých absol-
ventů chtěla vytvořit tradici. Podobné výstavy by 
se zde měly konat dvakrát do roka. 
www.zus-olesska.cz

VÝSTAVU AUTORSKÉ TVORBY JEŠTĚ STIHNETE

349 Kč, www.fler.cz/
dubinek3

KOČKY NA VÁS ČEKAJÍ 

399 Kč,
 www.timmytime.cz


