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Vyhledat...

Vzdělání

Móda

Jarní Dyzajn Márket!
Prodejní výstava autorské tvorby se koná již posedmé v sobotu 23. 3.
2013 (týden před Velikonocemi) od 10:00 do 19:00 na piazzetě
Národního divadla. Přijďte si užít příjemnou atmosféru, originální tvorbu,
skvělý kulturní program a dobré jídlo!

Číst dál...

1 2 3 4 5

Lifestyle - Móda

13. březen 2013

Jarní Dyzajn Márket!
Napsal Marek Novák
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Sport & Zdraví
Jak vybrat ten správný tábor pro děti
Prodejní výstava autorské tvorby se koná již posedmé v sobotu 23. 3. 2013 (týden před Velikonocemi) od 10:00
do 19:00 na piazzetě Národního divadla. Přijďte si užít příjemnou atmosféru, originální tvorbu, skvělý kulturní
program a dobré jídlo!
Více než 140 vybraných tvůrců Vám představí dámské, pánské i dětské oblečení, kabelky, pánské tašky,
netradiční vlasové ozdoby, šperky a další módní doplňky. Můžete se těšit na jedinečné nápady a špičkové
zpracování!
Báječně nakoupit tu můžete i bytové doplňky, knížky, hračky a nejrůznější dobroty.
Vystavovat budou již zavedené značky, jako například Yaxi taxi (Zuzana Labudová), Lubor Baum, Vuchu, Barbora
Fialová, Zahrada na niti, Pruhovaná žába, Nathan Heilmann.
Nově se představí mimo jiné čokoládovna ČO-XO, Wings of madness, Eco-mamma, Edition lidu, Macabisaa,
Skafandr, Eggo a MIN-KYX.

Doprovodný program
12:00 - 13:00: Divadlo pro děti i dospělé Buchty a loutky: představení Tři malá prasátka
13:00 - 14:30: písničkář Alasdair Bouch
14:30 - 16:00: Zabiják a Borci
16:00 - 17:30: Pilgrim Pimple
17:30 - 19:00: Please the Trees

Celotáborová hra, noční stezka odvahy, výlety, diskotéky, čas
strávený s kamarády, ale také odřená kolena, rýma, umazané
tepláky a slzy při odjezdu zpět domů? To všechno bezpochyby patří
k dětským letním táborům a činí je nezapomenutelnými.
Číst dál...

Cestování & Výlety
Tramvaje se na Václavské náměstí
nevrátí
Definitivní tečku za úvahami o návratu tramvají do horní části
Václavského náměstí udělali pražští zastupitelé, když zamítli návrh
územního plánu, který s tím počítal. Tramvaje tak budou na
Václaváku nadále k vidění pouze v úseku mezi Vodičkovou a
Jindřišskou.
Číst dál...

Občerstvení během celého dne
Tradičně výborné domácí jídlo a výběr nápojů nabídne kavárna Jericho, Balkan Grill
připraví vynikající balkánské speciality. Sladkým i slaným palačinkám z palačinkárny Galetka určitě neodoláte! A
pro milovníky kávy tu bude vyhlášená Mamacoffee.
Dyzajn Márket tentokrát s potěšením podporuje charitativní organizaci Spolu dětem.
Ochutnat můžete jejich skvělé Sweet Dots – designové sušenky, jejichž koupí zároveň přispějete na lepší život
dětí v dětských domovech. U stánku Spolu dětem a Sweet Dots bude dětský koutek, kde si mohou ratolesti
designové sušenky samy nazdobit.
Novinkou bude také stánek Votočvohoz! Máte-li doma pěkné oblečení, které už nenajde uplatnění, přijďte ke
stánku s možností ho vyměnit za něco jiného. Popřípadě si můžete sami vyrobit designovou tašku.
A pokud budete chtít vstřebat své zážitky po akci, zveme vás do Café Jericho (Opatovická 26, Praha 1), kde se
bude konat historicky první afterparty od 20 hodiny.

Móda & Bydlení
Nano impregnace: dárek pro vás i vaši
bundu
Venku zase sněží, chvílemi se sníh mění spíše v déšť, ale většinu
času nemáte ani ponětí, co to z té oblohy vlastně padá? Na ulicích
je téměř nemožné vyhnout se kalužím a při přecházení vozovky se
musíte postavit nejméně tři metry od krajnice, aby vás nezasáhla
blátivá sprška?
Číst dál...

„Umění, šperky, móda, doplňky, cenově dostupný design, kultura, muzika, dobré jídlo, pohodová atmosféra“, to je
motto Dyzajn Márketu.

A takhle to vypadalo na Vánočním Dyzajn Márketu 2012
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Vzdělání & Kariéra
To se mi líbí

Studovat s Erasmem?!?

Toto se líbí více lidem (7).

Erasmus je pro někoho možná pouhý neznámý výraz, pro někoho
zajímavou možností „co dál“ a pro někoho již kusem minulosti. Víte,
co přesně tenhle výraz znamená? Kdo se do Erasmu může zapojit
a co pro to musí udělat? My jsme se podívali na Erasmus pěkně
zblízka!

Přidat komentář
Jméno (povinné)

Číst dál...

E-mail
Nadpis (povinné)

Gurmán
Svědkyně historie: Kavárna Slavie
Kavárna Slavie se nachází v jedné z budov, které lemují břehy
Vltavy. Z jejích oken je vidět Národní divadlo i Hradčany. Výhled z
kavárny není možná tak ohromující jako z kaváren umístěných ve
výškách, ale do výšin vás určitě povznese. Lépe umístěnou
kavárnu v Praze nenajdete.

1000 zbývajících znaků

Číst dál...

Zasílat oznámení o nových komentářích

Mezi námi
Obnovit

City Zone
To se mi líbí

Odeslat
JComments

City Zone se líbí více lidem (553).

Kam zajít dál?
Čím potěšíte milovníka piva?

Plugin pro sociální síť Facebook

České pivo je v Čechách i zahraničích známou značkou, která dokonce nese i chráněné zeměpisné
označení. Tento kvašený mok je v hospůdkách i domácnost hojně oblíben. Dokonce ani nedělí své...

Dyzajn Márket představí autorskou tvorbu
Prodejní výstava autorské tvorby Dyzajn Márket proběhne v neděli 16. 12. 2012 od 10:00 do 19:00
hodin na piazzetě Nové scény Národního divadla. Svou původní tvorbu představí více jak 90
českých a...

Fashion markety bojují proti konfekci
Také se vám zdá, že pokaždé, když přestoupíte z metra do metra či změníte linku tramvaje, jako by
tam jeli stále ti stejní lidé? Džiny nijakého střihu, tmavě či světle modré, navlečené na mužích i...

Halloween versus Dušičky
Všichni to jistě znáte. Oranžové dýně, obrázky čarodějnic a kostlivců na každém rohu a děti v
nejrůznějších strašidelných maskách. Halloween. Na druhé straně pak decentní a nenápadný svátek
Památka...
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Funkční prádlo do každého počasí
Soutěž o vstupenky na veletrh For Outdoor
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Víte co jsou expresky?

Cestovatelksý festival KOLEM SVĚTA

Soutěže
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