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ZOLTÁN TÓTH

IMRECZEOVÁ

E
INSPIRACCE
Z REDAK

Minulý týden proběhla další edice Mercedes-Benz Prague Fashion Week, která představila
kolekce domácích návrhářů a značek na příští
jaro. Slovenský návrhář a stylista Zoltán Tóth
nás oslnil půvabnými a jemnými, ryze ženskými
Lucie
modely, Zděnka Imreczeová zase předvedla
Melecká
propracovanou minimalistickou kolekci, kterou
módní
bychom chtěli do šatníku celou. Nadchla nás také
redaktorka
nastupující generace talentovaných návrhářů
z UMPRUM. Jestli vás zajímá, co se bude nosit v nejbližší sezoně
podzim/zima, nezapomeňte si koupit příští číslo Ona Dnes – bude
plné módních i kosmetických trendů a inspirací, jak je nosit.

UMPRUM

NAHRÁVKY Z DOMOVA

RŮŽOVÉ
PADESÁTINY

Jeho staré hity jsou klasika a Ringo Starr
se ve svých 77 letech stále posouvá dál.
Tento pátek vydává neuvěřitelné
19. sólové album Give More Love, které
vychází digitálně a na CD, o týden později
pak i na vinylu. Album se nahrávalo
u něj doma
v Los Angeles
a obsahuje
10 nových skladeb
nazpívaných
spolu s přáteli
a k tomu čtyři
bonusové.
Eva Tichá

SOUTĚŽTE S MAGAZÍNEM ONA DNES
Připravili jsme pro vás společně se Studiem
Dance Perfect soutěž o 10 voucherů na lekce
Body & Mind v hodnotě 220 Kč. Pro zařazení do slosování
pošlete správnou odpověď na otázku na adresu
souteze@mfdnes.cz (do políčka předmět vepište Dance)
do 13. 9. 2017.
Systému cvičení, který kombinuje prvky
Pilates, baletu a kardio, se říká:
a) Reggaeton
b) Total Barre
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Je to už padesát let, co
kosmetoložka Elisabeth
Sigmund a Rudolf
Hauschka položili základy
biokosmetiky, která pleť
nechce měnit, ale naopak
podporuje její přirozený rytmus. Kulatiny
můžete slavit se značkou
Dr.Hauschka stylově: uvedla
totiž limitovanou edici svých
dvou ikon, Růžového krému
a Pleťového čisticího krému.
Karolína Demelová

KOLMO DO MĚSTA
Jezdit po Praze na kole je zážitek. V dobrém
i horším slova smyslu. Tuhle kratochvíli
provozuji docela často, a tak se ráda 17. září
na 11. ročníku Pražského cyklozvonění
dozvím nové tipy na klidné trasy. Do akce,
která si klade za cíl propagovat cyklojízdu
městem a propojit zkušenosti lidí se zájmem
o tento druh dopravy, se zapojí víc než dvě
desítky městských částí a obcí. Vítáni jsou
nejen cyklisté, ale i turisté a rodiny s dětmi. Více
na www. cyklozvoneni.cz a www.nakole.cz.
Lucie Šilhová
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