
Tři čtvrtiny Evropanů (nejvíc tápali Švédové) podle 
nedávného výzkumu netušily, že halogenové bodo-
vé žárovky pro klasické napětí budou v rámci EU 
s platností od 1. září zakázány. Existuje také celá 
řada mýtů o LED zdrojích. Například to, že je nelze 
ztlumit na teplé světlo, tak jak to šlo u halogenů, i to, 
že halogeny byly energeticky efektivnější. Na trh se 
teď dostává kvalitní náhrada halogenů – klasické LED 
bodové světlo využívající o 90 % efektivněji energii 
a také s ,hřejivou‘ funkcí WarmGlow. www.philips.cz

Zhasněte halogeny...

VYHRAJTE REKONSTRUKCI ZA 100 000 Kč
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Za pár dní začne podzim a nastane stěhování z exteriéru 
zpátky dovnitř. Přesto může začít koupací období, kdy 

si ho užijete venku. Navíc kdykoliv po celý rok na pěti 
metrech můžete uplavat maraton. V kombinovaném ba-
zénu s nastavitelným protiproudem a vyhřívanou vodou 
se dá zůstat také na masáž, protože jsou v něm osazené 
hydromasážní trysky. Náklady na provoz v chladnějších 
obdobích roku ušetří speciální termokryt. www.usspa.cz

aktuality

text Eva Vacková foto archiv firem

P
rostory Beef Baru jsou směsí architektonických stylů, které po staletí do-
tvářely Prahu – gotický, barokní, prvky z poloviny 19. století, něco zbylo 
z éry funkcionalismu. Do stavebně komplikovaného přízemí památkově 

chráněného objektu se vrátil život a nově jihoamerické hovězí a vína, povedlo 
se sjednotit dřív nepřehledný interiér. Autorkou rekonstrukce je designérka 
a majitelka obchodů Le Patio Monika White spolu s architektem Michaelem 
White, který navrhl kovové doplňky. „Zvolila jsem záměrně čistý jednoduchý 
styl, jenž nekonkuruje původní architektuře, jenom ji doplní. Chtěla jsem, aby 
původní klenby díky novému vybavení naopak vynikly. Geometrická dlažba 
vytváří dojem chodníku, který zákazníka provede bistrem, obchodem a re-
staurací s otevřenou kuchyní,“ komentuje designérka. Zařízení baru obloženého 
dřevem z barikových sudů a většina osvětlení jsou vyrobené na míru. Inspirací 
pro žlutou lavici byly pařížské brasserie, zakázkově vyráběné kusy doplnily 
industriální kovové židle. Více na www.beefbar.cz, www.lepatio.cz

Jihoamerické speciality i newyorská 
delikatesa Pastrami. Zařazení těchto 

dobrot na jídelníček stálo u zrodu 
myšlenky otevřít v centru Prahy 

designovou restauraci. 

To je maso! DESIGN GAG
BRONZE COllECTION

Sezona, která 
létem nekončí 

KAlEIDOSKOp

Srovnávací kalkulačku, která vám 
spočítá náklady za energie, najde-
te na www.tzb–info.cz@

 FaUNa Trhy i
•  Ostrava, výstaviště Černá louka

•  18. 9. 2016

Chovatelská a pěstitelská akce, 
prodejní burza. Akce se účastní 
chovatelé okrasného ptactva, psů, koček, 
drobných savců, kožešinových zvířat 
i výrobci z oblasti chovatelství. 

 jiřiNkové sLavNosTi i 
• Česká Skalice

•  dO 30. 9. 2016

Výstava, ale také dílny a divadlo jsou 
součástí každoročních slavností, jejichž 
vyvrcholením je soutěž o nejkrásnější 
květinu i jiřinkový ples pořádaný 17. 9.

 soUTěž i
• Med roku 2016, Brno Lužánky

•  17. – 18. 9. 2016

Nejlepší med ze stovky prezentovaných 
bude vybrán během medových slavností, 
Představí se tu včelaři z Česka i ze 
Slovenska. 

 Inzerce  

Stolek a stolička 
připomínají tradiční čínské 
bambusové deštníky 
a bronzové výrobky. 
Autorem je designér 
Tadeáš Podracký, který 
se inspiroval přímo 
na workshopu v Číně. 
www.tadeaspodracky.com

Chystáte se doma něco rekonstruovat a nevíte za co? S magazínem dOMA dNES 
můžete vyhrát voucher na rekonstrukci ve výši 100 000 Kč dle vašeho přání, který 
vítězi věnuje společnost Probydlení.

Stačí poslat fotografii místa, které chcete vylepšit, a příběh, proč právě toto místo 
a jak si představujete výsledek, na voucher@domadnes.cz, a to do 7. 10. 2016. 
Rekonstruovat můžete opravdu ledacos, např. kuchyň, podlahy, okna, dveře i zárubně, 
ale můžete i pořídit nový nábytek na míru (např. vestavěné skříně), svítidla nebo stínicí 
techniku. Vítěz, který porotu zaujme svým příběhem, bude vyhlášen v magazínu DOMA 
DNES 19. 10. 2016. 
• Veškeré podrobnosti o soutěži se dočtete na www.mfdnes.cz/soutezdoma.


