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1. ČAS NA SAMET
Pasticcino je italský výraz pro malý zá- 
kusekastejně se jmenují! roztomilé ka
belky, kterése vejdou takakorátdoruky. 
Do této elegantní sametové krásky s per
lovým zapínáním jsme se zamilovaly 
na první pohled. Kabelka Pasticcino, 
Weekend Max Mara

2. UKAŽTE UŠI
Každodenní pracovní hovory 
naTeamsechměnímódnísvět. Náušnice 
se staly módním doplňkem číslo jedna 
a v dubnu razíme heslo čím výraznější, 
tím lepší! Značka H&M použila v kolekci 
Science Sto/yudržitelné materiály,šper- 
ky jsou vyrobeny z recyklovaného plas
tu. Náušnice, H&M Science Story, 
v prodeji od 18. března

3. 100 LET IKONY
Když Coco Chanel vytvářela legendární 
„pětku“, měla jasnou vizi - chtěla vůni 
pro ženy, co chtějí vonět jako ženy. 
Poved lo se j í to skvěle, na světě 
nenajdete slavnější parfém. Letos slaví 
too let. Gratulujeme! Chanel N°5 
Parfum, Douglas, 7,5 ml, 3949 Kč
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Název Chanel N’5 
pochází ze slepé zkoušky, během 

které si návrhářka Coco Chanel 
vybrala lahvičku se vzorkem 

označeným číslem 5.
maríaime I duben 202119
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BYREDO

MIXED 
EMOTIONS

VOŇAVÉ EMOCE
Značka Byredo reaguje na události v loň

ském roce, které proměnily celý svět. 
Nová vůně odkazuje na pandemii a s ní 

spojenou smršťemocí. Mixed Emotions, 
Byredo, I ngredients, 3550 Kč

BRNO, TĚŠ SE
Studio A8000 navrhlo proměnu 

brněnské průmyslové čtvrti Špitálka. 
Heslem proměny je „ne destrukce, ale 
evoluce“. Vznikne unikátní městská 
čtvrťplná inovativních technologií.

Pro značku By redoje 
typická kreativní práce se 

vzpomínkami a emocemi 
Novinka jich je plná.

DESIGNOVÉ 
JARO

Švýcarská 
značka Vitra 

odhalila trendy 
nadcházejících 

měsíců. Ke slovu 
se opět dostává 

legendární stolek 
FlowerTable. 

Tentokrát všedé 
a cihlové barvě.

DĚDICTVÍ
Respekt k odkazu našich 
předků. Přesně v tomto 
duchu se nese aktuální ko
lekce Westwingnow na
zvaná New Heritage. Jejím 
hlavním posláním je vyprá
vět příběhy, a to za pomo
ci krásných, nadčasových 
kousků. Polštář, 639 Kč, 
westwingnow.cz

ČESKÁ PERLA
Také vám už tak chybí 

moře? Se šperky NAMI od 
Antipearle se můžete pře
nést na Filipíny alespoň na 
chvíli. Designerka Markéta 

Márováse inspirovala žralo
čími zuby a mušličkami.
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na smartwalls.design.

NOVÝ SMĚR
Ani tapety, ani váleček. Pod 

kurátorským dohledem stylistky 
a choreografky Olo Křížové 
vznikla kolekce speciálních 
napínaných textilních stěn

OPEN

VOLANÍ JARA
Stačíjedno kliknutí, 

a přenesete se do rozkvetlých 
biodynamických zahrad značky 

Weleda. Zahradu můžete 
on-line prozkoumat 

do posledního detailu! Více na 
www.opengarden.weleda.cz

Pokud vše půjde podle 
plánu, užijeme si 
pražský týden módy 
v areálu Tržnice.

10
MÓDA MEZI STÁNKY

Pražský týden módy 
proslul výběremuni- 

kátních lokací a ani le
tos tomu nebude jinak. 
Mercedes-Benz Prague 

Fashion Week se ode
hraje od 30. dubna 

do 6. května v Pražské 
tržnici. Slavnostní 

zahájení proběhne 
ve Šlechtově restauraci 

ve Stromovce. I í
BLAHOPŘEJEME 
Firma UBRD sklízí 
jeden úspěch za 
druhým. Dřevěný 
otvírák na láhve 
asetkuchyňského 
prkénka ve tvaru 
ceskévlajkyasto- 
janunanožetento- 
krátzískaly ocenění 
International Design 
Awards 2020.
Otvírák, 1300 Kč.

ľ'll
COUTURE Z VINOHRAD
Návrhářka Zuzana Kubíčková se přestěhovala do nového ateliéru na pražských 
Vinohradech. Ten funguje jako showroom i výhradní prodejní místo linie Pop.
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