
DOMA DNES MÁ 3. NAROZENINY
K pořádné oslavě patří gratulace, dort, milá překvapení a dárky. Užijte si ji s námi a zapojte se

do narozeninové soutěže. Už brzy od nás můžete získat některý z úžasných dárků.

Slavíme, hrajeme, rozdáváme
do na

Soutěžní otáz
ka

Největší čtenářský úspěch mají

speciální čísla DOMA DNES plná tipů

a triků do domácnosti i na zahradu. Za tři

roky vyšly takové speciály čtyři. Zkuste

uhodnout, kolik v nich celkem bylo chytrých

rad a nápadů? (Hledáme součet čísel

uvedených na obálkách.)

Odpovídat
můžete od 26. 3. do 1.

4.

na www.mfdnes.cz/doma

Výherce poukázek zveřejníme

16. 4. v DOMA DNES

Ve hře je zboží z prodejen Mountfield v celkové hodnotě 100 000Kč.

Každý z dvaceti výherců získá
poukázky na nákup v hodnotě 5 000Kč.

A navíc – všichni výherci postupují do dalšího kola!

Do velké hry o luxusní ušák od české společnosti RASL stačí
poslat fotografii, na které zachytíte, jak vám nebo vašim
blízkým pomohla výhra poukázky vylepšit dům či zahradu.

Fotografie posílejte od 23. 4. do 23. 5. Průběžně
je budeme publikovat v magazínu DOMA DNES.
Budoucí majitel ušáku se o výhře dozví v čísle,
které vyjde 4. 6. 2014.

Co přejí kmotři DOMA DNES

Psát o designu a bydlení pro
odborníky není až tak těžké.
Ale psát a přinášet impulzy pro
širokou veřejnost je nesnadné
a navíc záslužné.

Přeji redakci DOMA DNES hodně
energie a vytrvalosti v úsilí o kulti-
vování naší společnosti a prostře-
dí, které nás obklopuje.
Potřebujeme to.

Jiří Pelcl Monika White
Vedoucí Katedry
designu UMPRUM

majitelka obchodů
Le Patio Lifestyle

„Přeji redakci, aby se jí
dařilo čtenáře přesvědčit,
že krásné věci kolem nás
dělají člověka lepším
a vlídnějším k sobě
i k ostatním.“

Oceňuji, že se
magazín DOMA DNES
věnuje interiérovému

designu, který je
v Česku poměrně
mladým oborem.

„Jako příloha
nejčtenějšího deníku tak
má velký vliv a pomáhá

vytvářet kvalitní
a nadčasové interiéry.

Do dalších let proto
přeji magazínu hodně
inspirace a podpory
nejen od čtenářů.“

SLADKÁ TEČKA
Děkujeme za báječný

dort, který pro nás upekli
v české domácí

cukrárně SweetDots.


