kaleidoskop

aktuality

■ výstava květin

Lysá nad Labem,
Dům U Černé Matky Boží
od 6. do 8. září 2019
7. ročník celostátní výstavy jiřin
a gladiolů Jiřinkové slavnosti za
účasti odborníků z celé republiky.
Souběžně probíhá 25. výstava
moderního vytápění, bytového
vybavení a nábytku Domov a teplo
a výstava Starožitnosti.

Na šikmé ploše
Originální design ve spojení
s křišťálem je hlavním
znakem kolekce Zanzibar
portugalské značky Vista
Alegre. Jednoduché tvary,
minimalistické úhly s vtipným
detailem nerovného dna
povýší chvíle u drinku
na zábavu.
www.luxurytable.cz

■ výstava hraček

Rožďalovice, Galerie Melantrich

nový typ luxusu

v Drnu

Propojit služby estetické medicíny s designovým interiérem je
nápad, který se sám nabízí. Český investor se navíc rozhodl svěřit
projekt kliniky do rukou zkušené odbornice rovněž českého
původu Moniky White.

D

esignérka navázala na silnou architekturu polyfunkční budovy Drnu
na pražské Národní třídě. Kliniku navrhla ve stylu nového typu luxusu:
hrubý beton, stěrka na podlaze, přírodní dřevo, minimalistické vybavení. Jako
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protiklad použila Monika White zlaté,
na míru vyrobené kusy nábytku, sametové
pohovky a mramorové stolky Pols Potten.
Na sloupy byla použita italská technika
zlaté krakeláže s hrubou omítkou. Neutrální šedo-béžová barevnost je akcentována modrou a zelenou barvou pohovek
Tacchini. Desítka ordinací je koncipována v čistém jednoduchém designu, který akcentuje moderní lékařské vybavení.
Vše osvětlují lustry Ay illuminate a Zenza.
Ostatní vybavení s výjimkou tapet Elitis
navrhlo a vyrobilo na míru Le Patio Studio.
Ordinace spojuje velký open space, kde se
odehrává většina aktivit nelékařského charakteru – recepce, vizážista, kadeřník, bar
s loungem. Významnou součástí interiéru je
prosklená stěna s výhledem na historickou
část budovy a nádvoří. Prostor je opticky
znásoben zlatými autorskými zrcadly v čele
místnosti a oboustrannými zrcadly v prostoru. Více na www.lepatio.cz ●

Černou skládku je
možné nahlásit na
www.zmapujto.cz,
je zde i mapa, lze si
stáhnout aplikaci.

Celoroční zábava
Za pomoci této knížky si začátkem
školního roku můžete ušít penál
na tužky, a jakmile nasněží, zkusit výšivku bruslící dívky. S příchodem jara
si lze s novou technikou ručního šití
pořídit zástěru na zahradu a v létě třeba patchwork s plachetnicí. Publikaci
nápaditých projektů Kerri Horsleyové
vydala Euromedia.cz, cena 279 Kč.

Kampa žije

O víkendu 7.–8. září ožije pražský rynek na Kampě atmosférou trhu. Již počtrnácté tu
představí svou práci keramici,
letos se k nim přidají i řezbáři,
kožedělci, kudláři a krasohledaři. Řemeslné trhy začínají
v 10 hodin, od 13 hodin se děti
i dospělí můžou těšit na pohádky, kouzelníka i na hudební
vystoupení.

Vincentka
znovu teče
Po roční rekonstrukci
je luhačovická
kolonáda včetně
léčivého pramene opět
přístupná veřejnosti.
Investice za více než sto
milionů korun pokryla
instalaci moderní
vzduchotechniky
v hale či nového
osvětlení. Zároveň
se sem vrátil původní
a přeleštěný výdejní pult
z kubánského mramoru.
Architektonicky
hodnotná hala teď působí
světleji, je vzdušná,
a přitom barevně
sladěná stejně jako před
sedmdesáti lety, kdy byla
postavena. V listopadu
letošního roku by pak
měla být zpřístupněna
i přilehlá kolonáda, která
rekonstrukcí teprve
prochází. Více na
www.lazneluhacovice.cz
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text Jitka Horčicová foto archiv firem

do 30. září 2019
Na výstavě
Fenomén Igráček jsou k vidění desítky
figurek, děti
se dozvědí,
jak se vyrábějí,
seznámí se s historií i současností
oblíbené české hračky i prvním
Igráčkem – ,zedníkem‘ z roku 1976.
Ti nejmenší si s figurkami můžou
pohrát v dětském koutku.

