
 

 



 

 

 



Tip na nedělní výlet: Zámek Roztoky bude hostit designové a hand made trhy 

 

› Neděle 8. září bude na roztockém zámku zasvěcena designu a hand made výrobkům 

od pečlivě vybraných výrobců a značek.  

› Pestrý sortiment od módy, přes hračky, šperky, bytové doplňky, knížky, grafiku až po přírodní 

kosmetiku a další. 

› Doprovodný program: workshopy, kapely (Circus ponorka, Houpací koně), divadlo, výstavy 

› Vynikají jídlo a pití, originální gastronomické zážitky 

› Snadno dostupné z centra Prahy (vlak 15 minut, MHD, parkování) 

› Program pro celou rodinu 

 

Více než 50 stánků českých designerů, kapely, divadla, workshopy, delikatesy a mnoho dalšího 

nabídne druhý ročník design a hand made marketu DESIGN LOCK, který proběhne v neděli 

8. září od 10-17 hodin v krásném prostředí roztockého zámku, jen patnáct minut jízdy vlakem 

z centra Prahy. 

Roztocký design a hand made market DESIGN LOCK vznikl s myšlenkou vytvořit místo setkání 

kreativních lidí a nabídnout návštěvníkům pestrý a originální sortiment od módy, přes přírodní 

kosmetiku, hračky, bytové doplňky až po grafiku, knížky, šperky a další hodnotné hand made výrobky. 

“Sama pod vlastní značkou šiju a vím, že je mnoho šikovných lidí, kteří také navrhují a tvoří svoje 

výrobky, nebo je podobné věci zajímají. Proto jsem ráda, že se nám podařilo vše propojit do jedné 

akce, kde můžeme naše produkty nabídnout ostatním lidem a všichni společně si užít příjemnou 

neděli na krásném místě a se zajímavým programem,“ vysvětluje Adéla Laube, zakladatelka 

roztockého design marketu a dodává; “DESIGN LOCK by měl být zážitek pro celou rodinu 

a pro všechny smysly. Proto máme i doprovodný program s různými workshopy, divadlo, hudební 

vystoupení a samozřejmě si návštěvníci budou moct pochutnat i na kvalitním a rozmanitém 

občerstvení.“  

Oproti loňskému prvnímu ročníku se letos počet vystavujících značek rozšířil na 50 stánků. Odpolední 

program zpestří vystoupení kapel Circus ponorka a Houpací koně, děti se mohou těšit například na 

představení divadla DAMUZA, nebo tvořivé dílničky časopisu Kreativ. Kdo si bude chtít protáhnout 

tělo, může se v zámeckém parku připojit k lekcím dejvické Aloha jógy, nebo si případně i něco 

vlastnoručně vyrobit.  

Na zámek do Roztok se snadno dostanete pražskou MHD (stanice vlaku i autobusu je hned vedle 

zámku), na kole po cyklostezce, nebo samozřejmě autem. Akce se koná za podpory Středočeského 

muzea v Roztokách u Prahy, Středočeského kraje a města Roztoky, a díky tomu je pro všechny vstup 

zdarma. Další aktuální informace najdete na www.designlock.cz a nezapomeňte sledovat i sociální 

sítě Instagram a Facebook (#designlock), kde můžete soutěžit o hodnotné ceny.  

Záštitu nad akcí převzala hejtmanka Středočeského kraje Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová. 
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