TIC BRNO

TO JE: Designový
kousek z Brna
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Designový kousek
z Brna
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Ve výběru je pouze 23 míst. Brno jich ale
má o mnoho víc, procházejte tedy ulicemi
s očima otevřenýma! A pokud máte tipy na
adresy, které by v příštím vydání neměly
chybět, ozvěte se nám.
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tak lokální tvorbu a podnikání. Domů si pro
sebe nebo své milé můžete odvézt módní
oblečení, krásné knihy pro děti i dospělé,
keramiku, šperky, ručně vyráběné sladkosti,
rostliny nebo interiérové doplňky a nábytek.
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Brno nabízí spoustu skvělých možností,
kde získat zajímavé suvenýry, a podpořit
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Designové kousky, autorské kolekce, dílo
lokálních tvůrců - porcelán, oblečení a další najdete také v infocentru TO JE BRNO na
Panenské. Tyto dárky jsou k dostání i na
webu darkyzbrna.cz. Nezapomeňte se sem
zastavit i pro mapky, brožury a rady, co
v Brně nevynechat.

HUSOVA

INFORMAČNÍ CENTRUM TO JE BRNO
PANENSKÁ 1

BE

V Brně byli podnikaví a kreativní lidé vždycky; dokládá to například dramatická historie renomovaných brněnských textilních
závodů. V neformální atmosféře a tvůrčím
prostředí Brna se i dnes počet zručných řemeslníků, designérů i zajímavých obchůdků
rok od roku zvyšuje. Tato brožurka upozorňuje na několik míst, které mají v nabídce
produkty zajímavé z hlediska estetického,
ale také z důvodu udržitelnosti a často také
poctivé ruční práce.
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9.00 — 18.00

www.ticbrno.cz
+420 513 039 035
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9.00 — 18.00
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Knihy pro děti

Otevírací doba viz web
Vycházkové hole, klobouky, bekovky,
lžíce na boty, deštníky

www.dlouhapuncocha.cz

www.hulkarna.cz

 dlouhapuncocha

 Hulkarna.cz

 dlouhapuncocha

 hulkarna.cz
DLOUHÁ PUNČOCHA
JIRÁSKOVA 2

sortiment – pohlednice, blahopřání, plakáty,
HŮLKÁRNA.CZ
hry a další drobnosti nejen pro děti. Můžete
HLAVNÍ 110
k ním zajít na čtení z knihy, autogramiádu
Knihkupectví, které pečlivě vybírá ty nejlepší nebo jiný doprovodný program.
Hůlkárna je jedinečný specializovaný obknihy pro děti v češtině, angličtině i dalších
chod, který má na skladě přes 500 vycházjazycích. Obchod se zaměřuje na knihy, které
kových holí. Vycházkové hole z Hůlkárny jsou
kultivují čtenářský vkus a rozšiřují obzovhodné nejenom pro lidi, které bolí kolena,
ry, ať už se jedná o témata nebo ilustrace,
ale také jako dárek například pro babičku
jsou zajímavé kvalitou jazyka i zpracovánebo dědečka, stylový doplněk pro gentlením. Najdete zde také doplňkový neknižní
mana, vtipný dárek nebo luxusní kousek do
PO—PÁ
SO
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JE TU MILO
VEVEŘÍ 4
Obchod prozkoumává český trh s autorskou
tvorbou, hledá neobyčejné a zajímavé výrobky a soustřeďuje je na jedno místo – na
Veveří 4, do je tu milo! Místo, kde najdete
drobnosti jak pro vlastní potěšení, tak k obdarování blízkých (od dětí až po babičky).
V sortimentu jsou originální kousky s duší,
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PO—PÁ

10.00 — 17.00

České a slovenské dárky pro radost

Originální československý design
z 2. poloviny 20. století

www.jetumilo.cz

www.novoretro.net

 jetuMILO

 novoretro

 jetumilo

 novoretro_net

kabátě. Kromě toho také upravují a navrhují
NOVORETRO
kousky, za kterými se skrývá konkrétní příběh. Přinášejí radost z českého a slovenskéinteriéry. Jejich heslem je recyklace – udrPALACKÉHO TŘÍDA 51
ho designu, poctivé ruční práce a neotřelých
žitelnost – originalita. Buy less, but better!
nápadů dotažených do detailů.
Obchod s renovovaným nábytkem a originálním designem z druhé poloviny 20. století. Vybraný nábytek vlastnoručně renovují
a originálně upravují. Tím vytváří vlastní styl
„novoretro“. Prodávané věci jsou určeny těm,
kteří mají rádi originální nábytek s příběhem
a léty prověřeným stylem v novém moderním
PO—PÁ

05

10.00 — 18.00
10.00 — 13.00

sbírky. Mimo vycházkové hole má Hůlkárna
stylové klobouky a bekovky, deštníky, lžíce
na boty a další neotřelé zboží, například
kouzelnické hůlky.

10.00 — 17.00
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10.00 — 18.00

Přírodní kosmetika, šperky, niche
parfémy, doplňky, móda, umění

Oblečení, šperky, bytové doplňky, zero
waste, hračky

www.objectstore.cz

 Ty Identity Brno

 objectconceptstore

 tyidentity_brno

 objectconceptstore
a designové doplňky, které umí být současTY IDENTITY
ně krásné a ekologicky udržitelné. V Object
GROHOVA 6
Concept Store jsou k vidění značky, které
Minimalistický Object Concept Store od roku v České republice jinde nelze zakoupit.
Designový obchůdek, který má svoji starší
2016 nabízí značky, které spojuje unikátní
sestru v Ostravě, má v brněnské tvůrčí atkoncept a kvalitní zpracování. Základem
mosféře na Grohově svou vlastní identitu.
je design a kosmetika, které se nevyrábí
Jedná se o prostor s prodejní platformou pro
velkosériově a u kterých majitelka podniku
vybrané designéry, grafiky a autory současné tvorby. Na policích, stojanech i stěnách
zná příběh a hodnoty jejich autorů. V nabídce je přírodní kosmetika, autorské šperky
najdete českou autorskou tvorbu módních
OBJECT CONCEPT STORE
ÚDOLNÍ 25
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10.00 — 19.00
09.00 — 13.00
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Květiny a bytové doplňky
www.tamasvigh.cz
 TAMASVIGH
 floristickyatelier
PLACE BABY
s důrazem nejen na současné trendy, ale
také na udržitelnost. Majitel a mistr kvěČÁPKOVA 11
tinového řemesla Tamás vytváří esteticky
Ateliér zaměřený na tradiční floristické ře- hodnotné kompozice, na kterých je vidět PLACE baby je kamenný obchod, který nameslo v kontextu moderního designu. Za- respekt k přírodě.
bízí originální autorské výrobky především
bývá se tvorbou kytic a sezónních dekorací
českých a slovenských tvůrců, malých roa prodejem keramiky a skla. Každou sezónu
dinných firem a šikovných maminek, kteří
jsou pečlivě vybírány květiny a produkty výsvůj koníček povýšili na povolání. Zaměřuje
hradně z evropských zdrojů. Tímto způsose na nabídku pro děti a jejich maminky. Sortiment se skládá ze široké škály výrobků od
bem vznikají unikátní kurátorované kolekce
TAMASVIGH – FLORISTICKÝ ATELIÉR
STAROBRNĚNSKÁ 20

návrhářů, šperkařů a grafiků, vše ručně vyrobené v Česku či na Slovensku, pro ženy,
muže i děti. Ty Identity při výběru produktů
dbají na šetrnost k přírodě a zároveň originalitu a nápaditost.

PO—PÁ

10.00 — 17.00

Zboží pro děti a jejich maminky –
autorské výrobky především českých
a slovenských tvůrců
 placebaby
 place_baby_

dárkových předmětů přes designové dekorace a doplňky do interiéru, šperky, přírodní
kosmetiku, hračky, hry, knížky, oblečení,
dětské botičky, těhotenskou módu, kojenecké potřeby a oblečení až po eko plenky.

PO—PÁ
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11.00 — 18.30

10

Nezávislá móda a doplňky pro ženy
i muže, lokální výroba, handmade

www.polagraph.cz/brno

ÚT—ČT
PÁ
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14.00 — 19.00
14.00 — 18.00

ÚT
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14.00 — 17.30
09.00 — 12.30

Móda pro muže, ženy i děti

Vyšívací dílna

restart-brno.cz

www.reparada.cz

www.zasivarna.eu

 PolagraphGallery

 restartbrno

 reparadacz

 zasivarnaeu

 PolagraphGallery

 restartbrno

 reparada_brno

 zasivarnaeu

pop-up galerie vystavují své originální proRESTART FASHION SHOP
dukty špičkoví čeští designéři, tvůrci či malé
VEVEŘÍ 10
firmičky. Stojí za to se sem zastavit i během
Fanoušci instantní a klasické analogové fo- vernisáží, akcí a večírků, které pořádají.
Restart Fashion Shop je malý obchůdek
tografie otevřeli tohle „doupě“, kde prodávají
v centru Brna zaměřený na prodej místních –
veškeré vybavení, které pro focení na anačeských a slovenských – značek, které se
log nebo Polaroid potřebujete. Fotoaparáty
věnují autorské módě a designu. Součástí
(nové i vintage, které sami repasují), filmy
obchodu je produkce módní značky Gypsy
do nich, ručně dělaná fotoalba a podobně.
MaMa. Hlavní inspirací této značky je romFilmy vyvolávají a fotky tisknou. V rámci
ská kultura a život, v čemž spolupracuje
PO—PÁ
SO

9.00 — 19.00
10.00 — 16.00

12

s Muzeem romské kultury v Brně. Obchod
také funguje jako tréninkové místo projektu
Moje první práce. Od roku 2015 dává práci
mladým lidem, jejichž startovní čára je daleko za ostatními vrstevníky.

PO, ÚT, ČT 09.00 — 12.00, 13.00 — 17.00

ZAŠÍVÁRNA
z Reparády jsou šité v Brně a okolí, jsou pečlivě propracované, kvalitní, s důrazem na
JUGOSLÁVSKÁ 23
každý detail. Veškerá produkce je v duchu
Pod názvem Reparáda se skrývá módní dílna, slow fashion – udržitelná, ekologická, navíc Zašívárna je vyšívací dílna, kde vzniká ručně vyšívané oblečení a interiérové doplňky
která se inspiruje jednak ve vintage střizích originální a nápaditá.
zdůrazňujících ženskost, jednak v pohodls originálními motivy. Dle moderních návrhů
né jednoduchosti. V jejich showroomu na
ze Zašívárny je tradičními vyšívacími techSokolské kromě šatů a sukní najdete také
nikami vyrábějí "vyšívací babičky", což jsou
seniorky v invalidním nebo starobním důnapříklad bambusová trička, legíny, spodní
prádlo i těhotenskou módu. Všechny kousky
chodu. Všechny vzory ze Zašívárny si ale
REPARÁDA
SOKOLSKÁ 4

PO—PÁ
SO

19

Autorská móda – pánské, dámské
i dětské oblečení a doplňky

Největší výběr české a slovenské
designové hand made tvorby
na jednom místě

10.00 — 18.00
09.00 — 13.00

můžete sami vyšít s pomocí tvořicích sad,
které kromě vzoru a podrobného návodu
obsahují i kompletní materiál, který ke svému
tvoření potřebujete. Vyšívané oblečení, povlaky na polštáře i vyšívací sady zakoupíte
právě přímo v této malé dílně na Jugoslávské.

ST, PÁ,
SO, NE
ČT
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Limitované oděvní kolekce pro ženy

www.youngprimitive.cz

10.00 — 18.00
10.00 — 19.00

Knihy o umění, knihy pro děti, autorské
knihy

www.denisanova.cz

www.placestore.cz

 youngprimitive

bookstore.artmap.cz

 placestorecz

 youngprimitive

 KnihkupectviArtMap

batohů, doplňků, papírenských originálů
YOUNGPRIMITIVE
a dalších úžasností, které potěší nejen milovJEČNÁ 26B
níky neotřelého designu. Kvalita, originalita
Příjemné místo, které se nachází naproti a bezbřehá inspirace.
Značka má v Brně už svou tradici, první desochy Jošta, s autorskou designovou tvorsigny šly do tisku už v roce 2004. Postupem
bou převážně od českých a slovenských
času se tato urban móda, která dbá na jedautorů. Najdete zde velmi široký sortiment
noduchost, kvalitní materiály, které zajišťují
dlouhou životnost, stala svébytnou značkou.
zboží s příběhem, vyrobené s láskou, rukaVýroba se z původně sortimentu pro muže
ma a srdcem. Velký výběr šperků, přírodní
rozšířila i o módu dámskou a dětskou. Její
kosmetiky, autorské módy, tašek, kabelek,
PLACE STORE
MORAVSKÉ NÁMĚSTÍ 4

PO—PÁ

13

10.00 — 18.00

Analogové fotoaparáty, fotoalba,
příslušenství pro analogové focení

POLAGRAPH
PEKAŘSKÁ 34

11

PO—PÁ

9.00 — 18.00

14

Autorská móda, čerstvě pražená káva,
recyklovaný second hand, krasohledy,
vystřihovánky, blahopřání

nadčasový design a omezené množství vyrobených kusů zajišťují nositelům originalitu,
proto se určitě vyplatí nasednout na tramvaj
číslo jedna a zajet do jejich showroomu do
Řečkovic.

ÚT
ST
ČT

15.00 — 18.00
10.00 — 15.00
15.00 — 18.00
nebo dle dohody

KNIHKUPECTVÍ ARTMAP
zpracování a materiály nejvyšší kvality. Sama
návrhářka říká: „Věřím, že se oděv může stát
MÍSTODRŽITELSKÝ PALÁC,
druhou kůží. Člověk pro mne vždy stojí před
MORAVSKÉ NÁMĚSTÍ 1A
Značku DNB založila 1999 módní návrhářka oděvem. Nikdy tomu není naopak.“
Knihkupectví ArtMap se specializuje na kniDenisa Nová. Několikrát ročně vznikají limihy o umění a chápe svůj prostor jako plattované ucelené kolekce a doplňky, které na
formu jak pro malá a začínající vydavatelství
sebe navazují a jsou vzájemně snadno kombinovatelné. Jednotlivé modely jsou minimanebo autorské projekty, tak i velké vydavatelistické, razantní, podprahově silně přitažlile z Čech a zahraničí. V nabídce naleznete vývé. Samozřejmostí je dokonalé krejčovské
stavní katalogy, monografie, autorské knihy,
DENISA NOVÁ DNB
VESELÁ 4

Otevírací doba po předchozí domluvě

21

Oblečení, které holkám zlepšuje náladu

www.naseveci.cz

teoretické texty, specializované časopisy,
monografie, DVD, zvukové nosiče, komiksy,
kvalitní knihy pro děti a publikace, které se
nedostanou do běžné distribuce. V knihkupectví probíhají pravidelné výstavy, autorská
čtení a další kulturní akce.

PO—PÁ

22

10.00 — 18.00

Móda pro ženy

Šperky

 Marie Mukařovská Dress

www.queenswoodstudio.com

 marie_mukarovska_dress

 QueensWoodStudio

www.puravidashop.cz

 queenswoodstudio

 shop_puravida
PURA VIDA ATELIÉR
také vlastní kreativní vystřihovánky z papíru
nejen pro děti, takže si doma může každý
MINSKÁ 5
seskládat třeba český les, Brno, Japonsko,
Pura Vida šije oblečení, které holkám zlepÚtulný obchůdek Naše věci existuje od roku Grónsko nebo roztomilý pokojíček.
2011. Od počátku měli zakladatelé představu
šuje náladu a zvyšuje sebevědomí. Protože
o příjemném místě, kde by se zákazníci seco se děje, když jsou holky spoko? Dělají
známili s jejich tvorbou a mohli u toho ochuttenhle svět lepší. A tak oblékají holky do banat dobrou kávu. To se rozhodně podařilo!
rev a optimismu, aby měly chuť se pohnout.
Kromě upraveného oblečení ze second hanNa jógamatce, antuce i v životě. Protože
dů zde prodávají autorskou módu a třeba
když chceš žít Pura Vida život, musíš se
NAŠE VĚCI
JIRÁSKOVA 16

ST, PÁ,
SO, NE
ČT

15

10.00 — 18.00

16

10.00 — 19.00

pohnout. Jejich nejslavnější kousek jsou
originální legíny, které vyrábí v sériích po
99 kusech, ke každým legínám zákazník
dostane Pura Vida certifikát.

PO — PÁ
SO

10.00 — 19.00
11.00 — 15.00

MARIE MUKAŘOVSKÁ DRESS
GORKÉHO 1
Marie Mukařovská se věnuje především
navrhování a šití na zakázku. Její tvorba
se vyznačuje precizním zpracováním, kvalitními materiály, jemnými detaily, elegancí
a jednoduchostí. Je vyhledávanou návrhářkou svatebních šatů. Atelier najdete na
Gorkého 1, kde sídlí i další designéři věnující

ÚT—ČT

23

PÁ

Hood fashion brand

Kousky od českých návrhářů, knihy
nejen o umění, knihy a hračky pro děti

www.wolfgangstore.cz

www.moravska-galerie.cz

 wolfgangstorecz

se nejen módě, ale i šperku či koženým
doplňkům.

SO

10.30 — 12.00
12.45 — 18.00
10.30 — 12.00		
12.45 — 17.00
09.00 — 13.00

paláce se střídají krátkodobé výstavy zaměWOLFGANG STORE
řené na současné umění, ale je zde k vidění
VACHOVA 8
i stálá expozice moderního a nového umění
Designshop Moravské galerie koncentru- se vstupem zdarma. Pro děti je zde denně Brněnskou streetwearovou značku Wolfje aktuální práce českých designérských otevřena čítárna a herna s volným vstupem. gang založily před sedmi lety Viktorie
ikon. Nabízí prestižně oceněné a exkluzivní
Kaštánková a Zuzana Milandu. Na trhu postrádaly minimalistické oblečení, které by
limitované kolekce šperků, porcelánu, skla
a keramiky. V nabídce nechybí ani dětské
bylo stylové, kvalitní a pohodlné, a tak si jej
hračky nebo zajímavé knižní tituly zamězačaly navrhovat a vyrábět samy. Dnes má
řené nejen na umění. V budově Pražákova
„něco od Wolfgangu“ snad každý, kdo miluje

sofistikovanou urban módu. Základní bílou,
šedou a černou čas od času obohatí limitovaná řada v jiném odstínu, jinak značka zůstává věrná maximální jednoduchosti a nadčasovosti ve volbě barev, střihů i materiálů.

*

Le Rendez-vous – trhy s oblečením, doplňky, gastronomií nejen ve francouzském
duchu / duben /  lerendezvousbrno

*

DAFFF – přehlídka mladého designu, umění,
floristiky, gastronomie / květen / www.
dafff.cz

*

Brno Design Days – dny plné přednášek,
workshopů, módních přehlídek a inspirace
/ říjen / www.brnodesigndays.cz

Česko-slovenský design a umění
www.artikle.cz

DESIGNSHOP PRAŽÁKŮV PALÁC
HUSOVA 18

vyráběny z certifikovaného recyklovaného
stříbra a vintage drahých kamenů. Na šetrnost je kladen důraz také při balení produktů,
Londýňanka Hattie se do Brna přestěhovala při jejich výrobě jsou používány recyklované
roce 2015 a brzy nato založila Queen's Wood materiály.
Studio, značku šperků, které navrhuje a vyrábí. V jejich výrobcích se potkává minimalismus s organickými formami inspirovanými
poezií a místní krajinou. Značka si zakládá na
udržitelnosti, a proto jsou všechny kousky
QUEEN'S WOOD STUDIO
GORKÉHO 1

GALERIE UMĚNÍ / ARTIKLE
MASNÁ 9

zajímavých investic a inspiraci, postavenou V Brně se koná několik zajímavých událostí,
na kráse, originalitě a jedinečnosti v oblasti které s designem úzce souvisí. Několik tipů:
*
umění (obrazy, grafika, fotografie, sochy,
ARTIKLE je galerie umění zaměřující se na objekty) a designu (sklo, porcelán, šperk aj.). * MINT Market – pravidelný market s módou,
současnou uměleckou tvorbu. Hlavní myšdesignem a dobrým jídlem / vícekrát ročně
/ www.mintmarket.cz
lenkou vzniku ARTIKLE je snaha o propojení
české a slovenské umělecké a designérské
* Malá noc módy – módní přehlídky, perscény. Obměňující se skupinové výstavy,
formance, přednášky, promítání / datum
krátkodobé autorské výstavy, rozmanitý
program prezentace umění. Nabízí možnosti
konání je variabilní /  malanocmody

December Design Days – příležitost koupit
originální dárky k Vánocům, v rámci akce
Brněnské Vánoce / prosinec / www.gotobrno.cz
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