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Shoping centrá. Už len
pri vyslovení tohto názvu
sa mnohým malým
a stredným obchodníkom
otvára nôž vo vrecku. Sú
jedným z dôvodov, prečo
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mnohí menší a strední podnikatelia pozatvárali
svoje prevádzky alebo dodnes len živoria. Dnes
už môžeme túto tému označiť za problematiku,
pretože medzičasom sa Slovensko i Česko stali
krajinami shoping centier a retailových parkov.
Ich výstavba dosahuje dnes také parametre, že je
najvyšší čas, aby im vláda stanovila mantinely.
Zmena životného štýlu totiž nie je všetko, čo nám
priniesli.
Pred shoping centrami bola najvyššou hrozbou domácich textilných a odevných výrobcov
invázia ázijského tovaru. Shoping centrá ju však
nezastavili. Čína si totiž u nás vyhliadla na svoj
megaprojekt seneckú lokalitu. Po outletovom

Plošticiam hrozí vyhnanstvo, Farba, ktorá
nikdy nevybledne, Sila zeme a energia
svetla v odeve, Čo na seba pred
narkózou, Osobný chladiaci systém,
Svetelné vesty pre policajtov 24 – 25
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6–7
Pred oltárom
klasika aj
experiment
8–9
Čierna je istota
10 – 11
Náladová bielizeň
12 – 13
Pripravme sa
na explóziu farieb
14
Leto tu večne
nebude
16 – 17

MÓDNE FÓRUM

centre, aké u nás ešte nemáme, sa do jeho
susedstva tlačí ďalší veľký projekt – európske
čínske obchodné centrum, ktoré jeho odporcovia
označujú za vstupnú bránu čínskeho tovaru do
Európy. Že by nakoniec došlo na slová Sibyly, že
žltá rasa zaplaví svet? Téme obchodných centier
sa venujeme aj z iného uhla pohľadu vo vydaní,
ktoré držíte v rukách.
Viete, že ďalšou hrozbou, ktorej možno budeme musieť čeliť sú ploštice? Odpoveď na túto
otázku a mnohé ďalšie zaujímavé články
z odboru technických textílií nájdete na piatich
stranách. To však je už oveľa optimistickejšia
téma. Veríme, že aj ostatné informácie vás naaladia pozitívne.
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Ellie Saab

TRENDY
Dámska spoločenská móda na rok 2012

Na výnimočné chvíle
Ľ UBOMÍRA Š EBOVÁ ,
L UCA S ORRENTINO

FOTO ARCHÍV AUTORKY A

A LTA R OM A LTA M ODA /G ETTY I MAGES ,

Milujeme módu a s napätím čakáme, čo nám tá „potvorka“ zase pripraví. Aj keď si niektorí
pojem módy spájajú iba s obliekaním, musíme uznať, že móda sa pohráva so všetkým okolo
nás. Nuž a tou šľahačkou na torte sú nepochybne šaty na výnimočné chvíle. Šaty na menšie
spoločenské príležitosti, ale najmä „prepracované“ plesové toalety.
mozrejme aj v novej plesovej sezóne. A aby si mohol vybrať každý, môžeme horúce trendy rozdeliť
na dve základné témy - romantizmus
a minimalizmus.
Romantika šiat je zakomponovaná predovšetkým
v použití tkanín a doplnkov.
Stále zostávajú top favoritmi čipka, ľahučké hodváby
a mušelíny, tajomné zamaty,
kvetinové aplikácie, trblietavé
efekty... Všetko sa má ligotať a preto sa často
objavujú lesklé výšivky, aplikácie
a koráliky.

Renato Balestra

Abed Mahfouz

Ellie Saab

Dnešná uponáhľaná doba pociťuje až sentimentálnu túžbu po minulosti a nostalgicky sa obzerá
späť. Inšpirácia časom zašlým patrí vôbec
k najčastejším módnym zdrojom, a tak to bude sa-
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Ellie Saab

TRENDY

Valentino

nej. Na jednoduché línie šiat musí byť použitý materiál s dostatočným podielom elastanu alebo mechanického streču. Čaro na prvý pohľad jednoduchých šiat je ukryté v nenápadných detailoch, práve v nich je sila. Do popredia sa dostáva množstvo
malých obaľovaných gombičiek a látkové šnúrky
pletené do vrkôčika. Často sú zdôraznené ramená či výstrihy na chrbte a v kurze zostávajú látkové kvety a mašličky.
Je potešiteľné, že šaty do spoločnosti
sú opäť elegantné a krásne. Stratila sa
vulgárnosť a okázalá demonštrácia bohatstva. A najdôležitejšie je, že táto móda
ženám naozaj pristane...
Viac foto na www.modarevue.com.

Abed Mahfouz

Jack Guisso

Valentino

Trvalkami sú čierna a červená, no o slovo sa
hlásia aj nežné púdrové odtiene zelenej, ružovej,
ľadovo modrej, či levanduľovej. Splývavé línie antického štýlu patria k najhorúcejším favoritom budúcej spoločenskej sezóny. Práve tie dávajú vyniknúť hre s tkaninou. Takmer na všetkých šatách sa
uplatňujú volány, riasenie, skladanie, vrapovanie.
Takéto riešenia nedovoľujú uplatniť zaužívané
konštrukčné postupy a k slovu sa dostáva
tzv. aranžovanie na postave. Takto je možné čo najpresnejšie vystihnúť krásu ženskej postavy, pretože výhodou riasených
a splývavých šiat (často v empírovom štýle)
je, že bývajú zhovievavé
k nedokonalostiam postavy.
Čisté línie minimalistických spoločenských šiat umocňujú farby.
Posadnutosť čiernou narúša žiarivá „valentinovská“ červená, metalické
odtiene zlatej či mede-
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TRENDY
Svadobná móda 2012

M ICHAELA R AŠLOVÁ ,

ZDROJ A FOTO

Sarli

Pred oltárom
klasika aj experiment
C IBELES M ADRID N OVIAS

Španielski návrhári urobili široký záber
a navrhli rôzne formy, od jednoduchých
klasických šiat až po najmodernejšie
štýly. V zásade sa však svadobné róby poberú
dvomi smermi.
Jedným
v duchu klasiky a druhým,

Franco Quintas

Ana Torres

Tony Ward

Isabel Zapardiez

V určitom okamihu života majú ženy rovnaký sen. Snívajú o svadbe a o šatách na tento
výnimočný deň. Musia to byť šaty, v ktorých sa každá bude cítiť ako najkrajšia žena na
svete. Dizajnéri usilovne kreujú najnovšie trendy a snažia sa vytvoriť tvar, ktorý bude
lichotiť každej. Podľa španielskeho veľtrhu CIBELES MADRID NOVIAS nás v budúcom
roku čaká sezóna plná kontrastov.
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Agatha Ruiz de la Prada

experimentálnym vo farbách aj tvaroch. Dôležitosť
sa bude klásť na všestrannosť. Pre možnosť opätovného použitia samostatných častí budú šaty
vhodné aj na iné spoločenské príležitosti.
Na ,,novú“ nevestu čakajú objemové efekty
a jemné textílie. Priam architektonické návrhy sa
budú pohrávať s objemom a dosiahnu tak nezvyčajný efekt a vzhľad moderne pôsobiacich modelov. Ďalšie trendy sa budú niesť v odvážnom duchu. Najmä v prístupe k farbe. Objavia sa nové netradičné farby, napríklad čierna a šedá, i farby doplnkov môžu byť rôzne. Napríklad v odtieňoch modrej, zelenej a červenej. Popri týchto šatách sa
kontrastne objavia aj romantické a tradičné kreácie
vo farbe slonovinovej kosti a bielej. Dominantnými
materiálmi budú hodváb, tyl, mikádo, satén, mušelín a organza, obohatená Swarovského aplikáciami.
Taktiež nebudú chýbať ručné výšivky a stuhy.
Vyzerá to tak, že v budúcom roku si prídu na
svoje všetky vydajachtivé slečny. V deň
svadby, na ten veľký sviatok, budú najkrajšími ženami nielen nevesty v „bielej
klasike,“ ale aj originálnejšie
a odvážnejšie devy.

a šaty z jemných materiálov. Prevažujú veľké objemy, polovičné rukávy, mašle a čipky. Na druhej
strane prichádza nová vlna trendov s dávkou odvahy, inovatívnych strihov, v ktorých nechýbajú ani
živé a hravé farby. Žiadna fádnosť. U chlapcov naďalej pretrváva klasika s miernym nádychom námorníckeho štýlu. Popularitu získavajú aj rôzne formálne odevy, ako košele či elegantné nohavice
kombinované so športovými bundami, opäť zamerané na všestrannosť a možnosť opätovného použitia. Ani tu netreba zabúdať na doplnky. Rukavice,
topánky, brošne, medailóny a ozdoby sú dôležitými
detailmi.
Viac foto na
www.modarevue.com.

Cyntia Vila

Agatha Ruiz de la Prada

Barcarola

Ana Torres

TRENDY

MALÁ SVADBA
Prvé sväté prijímanie so svadbou úzko
súvisí, veď nie nadarmo sa mu hovorí
,,malá svadba“. A tomu sa prispôsobujú aj
módne trendy, ktoré sa neustále menia.
Prvý pohľad na rok 2012 ukazuje dva
odlišné štýly. Na jednej strane
v oblečení na sväté prijímanie rovnako ako na
svadbu prevláda klasika
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Devota & Lomba

TRENDY
Pánska spoločenská a svadobná móda

Čierna je istota
D C LUB , P RAHA ,

FOTO I FEMA

M ADRID

A ARCHÍV AUTORKY

Trendy pánskej módy odkazujú stručne: sme len odrazom súčasného
životného štýlu. Podstatná je však kvalita inovovaných materiálov
a novodobého konfekčného spracovania, ktoré najmä pánsku módu
posúvajú do nových dimenzií. Pánska móda neplytvá ozdobnosťou
ani bohatou farebnou paletou. Živšie odtiene
a výraznejšie vzory sa objavia predovšetkým na
doplnkoch, košeliach a pletených výrobkoch.
Z tohto základu vychádzajú aj trendy
spoločenských odevov na slávnostné aj
výnimočné príležitosti.

Devota & Lomba

Nardelli

Dielmar

Forma spoločenského obleku vychádza z tradícií a klasiky, ktoré moderné
technológie formujú do výslednej štíhlej siluety. Saká budú jednoradové
na 1 – 3 gombíky, s úzkymi chlopňami, malým golierom a dvomi rozparkami v jeho zadnej
časti pre väčšie
pohodlie.
Rovno strihané
nohavice budú
mať podľa nových kritérií úzku
manžetu.
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TRENDY
nič nepokazí. Je to napokon aj jedna z verzií, na ktorú vsadila mladá
a avantgardná móda. Nemôžeme zabudnúť ani na dvojradovo zapínané verzie
oblekov, ktoré sú teraz tak trochu na pokraji módneho záujmu. Na slávnostné príležitosti sa však veľmi dobre hodia.

SVADBA JE MIMORIADNA
ŽIVOTNÁ UDALOSŤ
Ako pre koho, ale keď sa muž rozhodne pre tento závažný životný krok, okrem „chomúta“ si rád oblečie aj patričný, nadmieru
slávnostný oblek. Tu je voľba trochu voľnejšia a trendy nie príliš záväzné. Je možné zvoliť prísnu klasiku v podobe žaketu,
smokingu alebo fraku v čiernej alebo svetlej – striebristej
farbe, šedomodrej, bielej, smotanovej aj béžovej alebo vo
farbe korešpondujúcej s róbou nevesty. Trendy ponúkajú
rad ďalších alternatív.
Oblek vychádza zo súčasnej neoklasiky a má jej charakteristické prvky. Voľba materiálov však stavia túto kategóriu do nového svetla – prepožičiava jej vznešený ráz.
Často sa využíva efekt matu a lesku, niekedy sa lesklá plocha použije len na chlopne alebo golier. Saká môžu využiť
možnosť zväčšených dimenzií nie-ktorých partií alebo predĺženú dĺžku. Jednou z možností je úzky šálový golier alebo
stojačik. Slávnostný charakter obleku dodajú aj vesty
z rovnakého materiálu ako oblek, s hodváb-nou výšivkou, žakárovým vzorom alebo potlačené. Z doplnkov sú stále žiadané
viazanky s veľkým netradične viazaným uzlom.
Všeobecne platí, že trendovým vzhľadom, kvalitou materiálu
a kvalitou spracovania svadbu „unesie“ každý ženích, i keď nie vždy
mu to vyjde na prvý raz.
Viac foto na www.modarevue.com.

Renato Balestra

Pignatelli

Hannibal Laguna

Slávnostný ráz dodajú odevu vysoko kvalitné odľahčené materiály
s podielom vlny, hodvábu, kašmíru či alpaky. Lesk je dôležitým
efektom slávnostných verzií a využíva sa celoplošne v podobe listrov, šatungov, mohérov, ale aj saténov alebo ako vzorový efekt
do prúžkov. Ale aj matné krepy a jemne zrnité väzbové variácie
v poréznych a splývavých typoch budú žiaducimi kvalitami.
Vzorových námetov nie je zase tak veľa. Pruhy v mate a lesku, klasické mini motívy a hladké kvality prevládajúce nad niťovými
prúžkami.
Ani farbami spoločenské obleky nehýria. Čierna je
istota, antracitová má výhody všestranného uplatnenia, tmavá modrá je módna, striebristá, béžová, ale
aj smotanová sú tiež vhodnými odtieňmi pre túto
kategóriu odevov, najmä v letných mesiacoch.
Košeľa bude mať klasickú štíhlu formu, farbu,
ktorá je v súlade s oblekom a ďalšími doplnkami. Nevylučujú sa ani kontrastné variácie, hodvábne kravaty môžu mať klasický eternelový
vzor, klubové pruhy, zaujímavú potlač a vždy
nádherný lesk. Nesmú pôsobiť tvrdo a vulgárne.
Kto siahne po klasických bielo-čiernych variáciách, zrejme
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Anita

TRENDY
Spodná bielizeň na rok 2012

Náladová bielizeň
D C LUB , P RAHA ,

FOTO ARCHÍV AUTORKY A

G ETTY I MAGE

Sporý odev, nazývaný spodná bielizeň, má veľmi intímny charakter.
No napriek tomu mení svoje nálady, štýly a farby podľa sezón tak,
ako to robí celý módny svet. Jej formy sa v mnohých prípadoch
odvíjajú od celkového vzhľadu módy na danú sezónu.
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Olaf Benz

Etam

Etam

Bielizeň má však aj svoje špecifiká – musí dokonale sadnúť a spĺňať často
aj podpornú funkciu. Niekedy telo figurálne tvaruje, inokedy potláča prirodzené
krivky, či vzdušne zahaľuje siluetu. Hlavne je
nevyhnutné, aby bola intímna bielizeň
v ideálnej rovnováhe s fyziológiou ľudského tela, aby spĺňala funkciu druhej kože a mala
aj iné potrebné užívateľské vlastnosti vrátane ľahkej údržby. Na poprednom mieste je
kvalita. Tá sa začína pri vláknach
a následne textíliách
spĺňajúcich najvyššie kritériá. Patria
sem najjemnejšie
bavlnené pleteniny s prídavkom
elastických komponentov, „vyšľachtené“ celulózové
vlákna a syntetické

TRENDY

Manstore

vlákna s ideálnymi vlastnosťami na tento účel. Tkaniny a pleteniny ľahké ako
dych, a predsa kompaktné, s transparentnými, lesklými aj trblietavými efektmi.
A nakoniec všetky tie filigránske funkčné a ozdobné doplnky, ktoré výrobku
dodajú šmrnc a krásu. Trendy na rok 2012 budú mať niekoľko námetov
a polôh.

ZBLÚDILÁ DIVA
Táto veľmi atraktívna skupina síce čerpá čiastočne z klasiky, ale ponecháva si priestor i na podmanivý šteklivý vzhľad. Charakteristickými prvkami sú
zmyselnosť a vášeň. V štíhlych, niekedy zavinovacích alebo rozviatych siluetách sa často využijú čipkové a vyšívané vsadky. Nočné kabátiky budú zvodne
transparentné. Presadia sa najmä kvetinové vzory vo forme potlačí, aplikácií, či
čipky. Farby budú pracovať prevažne s fuksiovou, zelenou a žltou do odvážne
kolorovaných potlačí a nebudú chýbať ani telové, tehlové a fialové odtiene.

KÚZELNÉ DIEVČA
Provokatívnu nočnú bielizeň v kombinácii s „baby“ štýlom zdobia detaily,
ktoré by sme prisúdili skôr prefíkanej žene, než stelesnenej nevinnosti. Tomuto
námetu však nechýba humorná poetika. Prináša celú škálu bielizňových
„kúskov“ od miniatúr až po nočné úbory. Bielizňové šaty sa budú podobať popoludňajším koktejlkám, pyžamá sa zahalia do športovo mladistvej nálady, či
zmyselného ducha. Nevyhnutné budú sýte odtiene purpurovej, medenej
a plamenne červenej. Jasná ružová zase osvieži tkaniny ľahké ako dych, či už
z najjemnejšej bavlny, chemických a syntetických materiálov alebo z hodvábu.

DOKONALÁ ŽENA
V tejto triede pôjde predovšetkým
o precíznosť. Spájajú sa tu najmodernejšie odevné technológie s inovačnými textíliami, ktoré často nariasené a splývavé kopírujú postavu, no napriek tomu bude viditeľný i dotyk architektonických konštrukcií.
Nebude im chýbať mäkkosť a sviežosť. Pozor
na farby – šedá, okrová, zelená a ľadová dajú
tejto strohej téme športovo elegantný štýl.

Etam

Dimitri

Etam

DIVOŽIENKA
Nie je potrebné hľadať inšpirácie
v imaginárnom svete, sama príroda nám
ponúka nevyčerpateľný zdroj nápadov
a námetov. Ide o veľkolepé farebné divadlo plné kompozícií a detailov. Tentoraz nás
motívy zavedú do amazonského pralesa.
Nielen florálne námety a aplikácie, ale aj
motýle a vtáky prinesú jagavé efekty,
energiu a kreativitu. Farebná paleta sa tu
bude točiť okolo mnohých odtieňov zelenej,
tmavohnedej, béžovej, ale aj červenej
a oranžovej.
Viac foto na www.modarevue.com
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TRENDY
Plážová móda na leto 2012

N INA P ROVAAN , FOTO M ERCEDEZ B ENZ F ASHION W EEK B ERLIN /D AN &C ORINA L ECCA
MBFW M IAMI /G ETTY I MAGES BY F RAZER H ARRISON

Luli Fama

Pripravme sa na
explóziu farieb
A
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Poko Pano

Tak ako odevné trendy, aj trendy plaviek a opaľovačiek sa inšpirujú
v nedávnej minulosti. Hitom sú päťdesiate a šesťdesiate roky minulého storočia a potom sedemdesiate roky. Inšpirácie módou päťdesiatych rokov nesú v sebe silný nádych nostalgie a sú rozoznateľné na prvý pohľad. Spodný diel má málo vykrojené nohavičky
a často siahajú až do línie pásu. Starostlivo tvarované podprsenkové košíčky budú mať masívne ramienka. Neprehliadnuteľné
sú predovšetkým použité materiály a ich vzory, kde
najtypickejší je výrazný dvojfarebný prúžok, potom drobné káro alebo nežné kvetinové vzory,
a samozrejme bodky - to všetko v jasných,
primárnych farbách.
Inšpirácie sedemdesiatymi rokmi minulého storočia prinášajú vo svojej dobe také
preklínané minimalistické trojuholníkové
opaľovačky, často háčkované, alebo sa
aspoň tváriace ako háčkované. Tu prevláda jednofarebné riešenie v sýtych
letných farbách.
Fantazijné potlače ovládajú skoro
polovicu ponuky plaviek
a opaľovačiek na leto 2012.
Plavky a opaľovačky stále viac
dopĺňajú šatky, pareá, zavinovacie sukne, kaftany alebo veľké kazakové tričká. Použité
materiály na prvý pohľad nevnímame, ale práve pri
plážovom oblečení sú veľmi dôležité. Plavkový úplet je
väčšinou vytvorený z nylonu so stále sa zvyšujúcim podielom elastanu. Kvalitné plavky sú spravidla podšité farebne neutrálnym materiálom, ktorý má ešte vyšší podiel
elastanu ako vrchný materiál, čím sa dá dosiahnuť mierny
efekt stiahnutia a tým aj tvarovania postavy.
Plavky a opaľovačky v retro štýle päťdesiatych rokov minulého storočia síce vyzerajú na prvý pohľad ako verné kópie originálov, ale je to len zdanie. Aj tu sú použité tie najnovšie materiály
s prímesou elastanu.
Viac foto na www.modarevue.com.

Aqua Di Lara

Lena Hoschek

Farba, farba, samá farba – to je to prvoradé v trendoch plážového oblečenia
na rok 2012. Tohtoročná plážová sezóna už dosť naznačila, ale naozajstná
explózia krásnych optimistických farieb a fantazijných potlačí sa ešte len
chystá. Tie budú dominovať nad tvarmi, ktoré naozaj nič nového neprinášajú.
No aký tvar by sa ešte dal vymyslieť na takom malom kúsku odevu?

TRENDY
Úplety na jeseň a zimu 2011/2012

Leto tu večne nebude
FOTO

MBFW, G ETTY I MAGES /P ETER M ICHAEL D ILLS , F RAZER H ARRISON
Rena Lang

N INA P ROVAAN ,

Hrejivé úplety patria neodmysliteľne do zimnej sezóny – teplý mäkký sveter a dlhokánsky
šál. Možno práve preto sa svetre a šály objavili veľmi často na prehliadkových mólach,
a nielen u výrobcov športového oblečenia.

Jill Stuart

General Idea

Schumacher

Hrubo pletené kabátiky aj krátke bundičky so zaujímavými vzormi často dopĺňali kožušinové goliere aj manžety. Taký sveter môže byť súčasťou aj
veľmi elegantného šatníka. Dlhý šál, prevažne pruhovaný, ozdobí nielen
športové a elegantné, ale aj avantgardné modely. Pokračuje veľký
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Rena Lang

Nicole Miller

Perry Ellis

boom pletených jednofarebných plášteniek a ponč, ale aj klasických s fantazijnými
vzormi kár alebo záplat.
Klasické pulóvre a vesty vo vyšších cenových kategóriách sú vyrobené z veľmi
jemných úpletov, najčastejšie zo stopercentnej vlny a často aj vlny s prímesou kašmíru. Zaujmú rafinovaným členením aj farebnými kontrastmi. Na scénu sa vracajú
pulóvre s vysokými rolákovými goliermi, objavia sa vo všetkých kategóriách. Veľmi
príjemné zmesi vlny a polyesteru s prímesou elastanu, obľúbené pre ľahkú údržbu,
sú ideálne na dlhé pulóvrové šaty. Tieto nachádzame v dvoch základných typoch.
Prvé, inšpirované 70. rokmi minulého storočia, majú jednoduchý priliehavý strih
a väčšinou nemajú výrazné vzorové efekty. Naproti tomu šaty vychádzajúce z módy
80. rokov minulého storočia sú objemné, hýria farbami a vzormi. Pulóvrové šaty,
vracajúce sa na výslnie po viac než dvadsiatich rokoch, majú šancu stať sa módnym hitom jesene a zimy 2011/2012.
Viac foto na www.modarevue.com.

Schumacher

TRENDY

MÓDA REVUE 3/2011

17

POZVÁNKA

SIMM ponúkne viac

Chcete vidieť
niečo netradičné?

SPRAC. DV, FOTO IFEMA

S ICH ,

Veľtrh SIMM v Madride, ktorý je pripravený na termín 1. - 3. septembra,
bude mať zónu navyše. Vo vlastnom priestore nazvanom Moon & Sun v hale
12 ponúknu domáce aj zahraničné značky pestrý výber kolekcií plaviek a plážovej módy. Medzi nimi
bude kalifornská Banana Moon, známa na polovici planéty krásnymi plavkami, kolumbijský Phax, rakúska Casa di Stella s doplnkami a tiež brazílsky špecialista na bikiny S.Altman.

Na londýnskych výstavách Londonedge
a Londoncentral sa 4. - 6. septembra 2011 už po
tretí raz predstavia „skalní“ vystavovatelia
v Olympia Nationall Hall svojimi najnovšími kolekciami. Návštevníci sa môžu tešiť aj na prezentácie
niekoľkých nových zaujímavých značiek.
Ide o špecializované módne výstavy, kde sa
všetko „točí“ okolo rock 'n' rollu a výstrednej módy,
zahŕňajúcej štýly punk, heavymetal, tattoo, gothic
a iné. Organizátori podujatia jednoznačne tvrdia, že
taká ponuka tovaru, aká sa objaví na spomínaných
akciách, nemá na svete obdobu.
Svoju premiéru bude mať britská nezávislá punková značka Charles of London. V jej ponuke nájdete
dámske topy, bundy, šaty, pánske oblečenie
a doplnky. Typickými ozdobami v kolekciách sú
cvoky a ikonické dezény látok. Vízie smrti
a mystiky, ohliadnutie sa za dávnou minulosťou
skutočných hrdinov i zloduchov, odkazy na dávno
minulé. Asi tak sa dá charakterizovať základná línia
značky You’re History’s, ktorá sa prostredníctvom svojej originálnej, priam mystickej kolekcie tričiek snaží
vytvoriť z nich nielen dizajnérsky alebo módny
doplnok, ale spôsob vyjadrenia a prepojenia
s dávnou minulosťou.
Premiéru bude mať aj značka Mementum Mori
z amerického kontinentu, konkrétne z Portorika.
V jej ponuke nájdete pestrú kolekciu dámskych
šiat, pánske košele, detské oblečenie. Typickým
prvkom sú niekedy až hororovo nápadité vzory,
evokujúce smrť či inšpirácie tattoo umením
Latinskej Ameriky.
Z Európy môžeme ešte spomenúť nemeckú
značku Longtime Gothic, pre ktorú účasť na výstave
Londonedge bude tiež debutom. Predstaví kolekciu
tašiek a tričiek s tradičnými gotickými ilustráciami.
Vo svojej expozícii predstaví tri značky Longtime
Gothic, Creepy Creatures a Violet.
Ak máte pocit, že vo vašom obchode chýba
niečo netradičné a váš pocit navyše napĺňa aj presvedčenie, že takýto „módny úlet“ by ocenili vaši
zákazníci, nuž, neváhajte a navštívte Londondedge
a Londoncetral.

Hitom podujatia bude prezentácia ručne šitých bikín dizajnérky Patricie Chao pod značkou Tarturaga,
k nej sa pridá aj nová značka Al Agua od výrobcu Kiff-Kiff. Inak na veľtrhu očakávajú viac ako 450 domácich aj zahraničných vystavovateľov dámskych kolekcií, pánskej športovej módy,
detskej módy, doplnkov
a obuvi na viac ako
13 000 m². Príležitosť uchytiť si niečo z trhu dostane
21 nových dizajnérov.
V rámci iniciatívy, ktorá
má priblížiť odevnú produkciu rôznych regiónov Španielska, SIMM tentoraz
vyhradil „prime-time“
Baleárskym ostrovom.
Tamojšie spoločnosti majú
dizajn zameraný najmä na
prírodné motívy aplikované
na prírodných materiáloch a do folkového štýlu, čo vyúsťuje do typického štýlu Ibizy.
Počas troch dní sa budú konať
semináre za účasti odborníkov
z renomovaných firiem a textilných
organizácií. Veľtrh bude otvorený
denne od 9.30 do 19.30 h, Ifema
Fashion showrommy až do 21.30 h.
Marketingová kampaň sa rozprúdila dávno pred septembrovým termínom, ale či návštevnosť prekoná
februárový 53%-ný rekord, budeme
si musieť počkať až do vyhodnotenia veľtrhu.

LONDONEDGE . COM

Idex Group a Ptak podpísali
dohodu o podpore Off-Price Show
Organizátor popredného výpredaja módnej konfekcie Off-Price Show a obchodné centrum Centrum Targowe Ptak, jedno z najväčších veľkoobchodných
módnych centier vo východnej Európe, podpísali významnú dohodu o spolupráci na podporu budúceho ročníka Off-price Show v Poľsku.
Off-Price Show je jednotkou na európskom trhu
vo výpredajoch skladových módnych kolekcií
a pronto módy. Na britskom trhu je etablovaný
10 rokov, viac ako 15 rokov pôsobí v americkom
Las Vegas, tohto roku sa po tretí raz bude konať
v Poľsku a od roku 2012 aj v Španielsku.
Centrum Ptak je situované na okraji Lodže, tretieho najväčšieho mesta Poľska, ktoré je tradičným
centrom tamojšieho textilného priemyslu. Vzniklo
pred 20 rokmi a je v ňom sústredených viac ako
2 500 predajcov módnej konfekcie. Centrum Ptak
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priláka ročne 4,5 milióna návštevníkov a je najväčším
centrom tohto typu vo východnej Európe, vybavené
výbornými dopravnými spojeniami, vrátane medzinárodného letiska vzdialeného len 20 kilometrov.
„Sme nadšení touto dynamickou spoluprácou,
ktorá je dôsledkom prirodzeného vývoja našich plánov v Poľsku. Sťahujeme Off-Price Show Poľsko
z Varšavy do Lodže, aby sme využili dominantné
postavenie centra Ptak na módnom trhu východnej
Európy. Je tu výborná lokalita, výborné miesto
a výborní spolupracovníci. Budúcnosť Off-Price

Show v Lodži vidíme veľmi nádejne a tešíme sa na
ďalší rozvoj aktivít s centrom Ptak”, vyslovil sa
Buzz Carter, riaditeľ podujatia Off-Price Show.
Kontrakt uvítal aj viceprezident spoločnosti Ptak
Kazimierz Cwikla: „Vítame spoluprácu Off-Price
Show s centrom Ptak ako súčasť pokračujúceho
rozvoja tohto centra v Poľsku. Naše plány rozvoja,
vrátane prvotriedneho výstavného zariadenia
v centre, sú štartom pre dôležitú spoluprácu so
spoločnosťou Idex Group na uskutočnenie módneho podujatia”.

POZVÁNKA

Veletrhy módy STYL a KABO
jsou opět tady s řadou novinek!
Mezinárodní veletrhy módy vstupují již do svého
38. ročníku a opět přichází s novinkami a inovacemi.
První novinkou je termín konání. Tentokrát od neděle
do úterý od 21. do 23. srpna. Změna termínu veletrhu
STYL je vedena snahou zpřístupnit jej majitelům
a personálu butiků a maloobchodních prodejen, kteří
se mnohdy během týdne nemohou na akci vypravit.
Pro ty by měla být návštěva doslova povinností!!
V neděli 21. srpna 2011 bude stát registrační vstupenka pouze 40,- Kč. V pavilonech P a V je pro
návštěvníky připravena další novinka – zdarma tlumočnický servis, který je určen obchodníkům ke zjednodušení komunikace se zahraničními vystavovateli.

se přihlásily i značky a vystavovatelé, kteří se zde prezentují poprvé a jsou zárukou vysoké kvality předváděného zboží. Volnostylové oblečení představí FASHION ME z Rakouska a UAB CITY ONE z Litvy, mladou
módu JUSTR předvede italská Ranieri Group z Boloně.
Z Německa se představí světoznámá značka pánské
módy WILVORST, stejně jako dámská móda BARBARA LEBEK a společenské šaty PREMODE COUTURE
z Vídně. Pánskou a dámskou konfekci předvede také
česká značka NORAFASHION, dámskou pak poprvé
i česká W LINIE. Kožené a dámské oděvy přiveze
z Řecka GOMORE TRADING. Branži spodního prádla
obohatí nová značka FEST společnosti Enterprise
AIST z Ruska, punčochové zboží poprvé představí
litevská značka SPARTA i český výrobce HOZA, s.r.o..
PLEAS předvede kolekci prádla značky SCHIESSER,
BELTGUYS z Polska zase opasky.
Noví vystavovatelé se objeví i v pavilonu P
Brněnského výstaviště, ve kterém bude probíhat veletrh obuvi a koženého zboží KABO. Novinkou bude
australská značka obuvi BLUNTSTONE FOOTWEAR,
stejně jako SZOPR ALEKSANDAR ze Srbska. Módní
kabelky zde představí poprvé i značka JK VERSLAS
z Litvy a VERDE z České republiky. Poprvé se budou
prezentovat také španělské značky FERMIN GROUP
s dámskou obuví a E FERRI interbags s obuví
a kabelkami.

PREZENTACE VÝROBNÍHO
PROCESU – EVROPSKÝ UNIKÁT
LINGERIE & BEACHWEAR BUDE
V SRPNU OPĚT DOMINANTNÍ
Na veletrhu STYL bude opět dominující branže
Lingerie & Beachwear - jediná odborná přehlídka spodního prádla, plavek, plážového oblečení
a punčochového zboží v České a Slovenské republice.
Její součástí bude opět přehlídkové molo s prezentací
nových kolekcí na sezonu jaro − léto 2012. Přehlídky
Lingerie & Beachwear SHOW budou probíhat 3x
denně na přehlídkovém mole v pavilonu F a navíc
budou doplněny exkluzivní kolekcí plážového oblečení
a plavek vytvořenou studenty a návrháři VOŠ a SUPŠ
Brno pod vedením pedagogů Petra Kaloudy a Marcely
Čapkovičové na téma: „SWIMWEAR IN THE CITY“ –
bezstarostná atmosféra plážového města na veletrhu
v Brně, která řeší otázku: „Jaké oblečení zvolit pro
cestu z pláže do města nebo na večerní párty?“
Kolekce jsou vytvořeny z materiálů a doplňků společností: ALTRA, PLEAS, YKK, SILK&PROGRESS, doplněných o bižutérii a bižuterní komponenty firem GLASS
MOTIV a ODVARKA BIJOUX.

V pavilonu F bude pro odborné návštěvníky
i vystavovatele připravena unikátní instalace s názvem
„La Manufacture“ aneb „Jak vzniká dámská podprsenka od A do Z“. Součástí této evropské unikátní prezentace výrobního procesu spodního prádla – podprsenky − bude instalace tří profesionálních šicích
strojů různého určení a typu, na nichž bude v průběhu
konání veletrhu profesionální šička předvádět vybrané
výrobní operace, abychom obchodníkům přiblížili
náročnost výroby této intimní části spodního prádla
ženy. Tuto nevšední součást doprovodného programu

veletrhu STYL připravili organizátoři veletrhu ve spolupráci s odborným garantem – firmou ALTRA, a.s.

SPECIÁLNÍ PŘEHLÍDKY
NÁVRHÁŘŮ
Zajímavou novinkou budou v neděli a v úterý přehlídky kolekcí etablovaných českých a slovenských
návrhářů - TOP DESIGNER STARS – MEN a TOP
DESIGNER STARS - WOMEN! Své kolekce představí
v neděli 21. 8. 2011 bývalí vítězové soutěže TOP
STYL DESIGNER Marcel Holubec, Pavel Jevula, Petr
Kalouda, Lukáš Kimlička a Brice Mensah. V úterý 23.
srpna 2011 to budou návrhářky Eva Brzáková, Iveta
Řádková, Mária Štraneková, Miroslava Talavašková
a Lada Vyvialová. Uprostřed veletržního termínu v pondělí 22. srpna 2011 se uskuteční unikátní přehlídka návrháře Vladimíra Staňka, který představí
novou českou pánskou konfekční značku STINAK
s autorskými doplňky. Přehlídka má název: PRODUCER WANTED! - Hledáme výrobce pro novou českou
konfekční značku STINAK! Více informací
o doprovodném programu najdete na:
www.styl.eu nebo www.kabo.cz .

NOVÉ ZNAČKY NA VELETRHU
Zájem o účast na srpnovém veletrhu projevily nové
a významné značky, zejména ve střední a vyšší cenové hladině nabízeného zboží. Vedle tradičních značek
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REPORTÁŽ

Vienna Fashion Night
V IEDEŇ /S ILVIA C HMELÁROVÁ

Na júnovom podujatí Vienna Fashion Night na známej viedenskej ulici Graben prezentovala voľnočasová platforma
mycentrope.com po prvý raz módnu šou špičkových dizajnérov z regiónu Centrope. My sme boli pri tom...
Etablované dizajnérske hviezdy, ale aj sľubní nováčikovia z regiónu štyroch krajín Centrope - Česka,
Maďarska, Slovenska a Rakúska prezentovali nespútanú a kreatívnu módu. Slovensko reprezentovali svojimi originálnymi návrhmi Lenka Sršňová, Izabela
Komjati a Andrea Martiny. Viacero medzinárodných
úspechov má za sebou Hana Havelková, ktorá spolu
s Tatianou Kovaříkovou a Zuzanou Veselou tvorili reprezentačnú „trojku” z Čiech. Ideálnym pozadím projektu bola aj charitatívna zbierka pre UNICEF vo forme
výnosu z predaja nákupných tašiek Charity Bags.
Predávali sa po päť eur v približne stovke módnych
butikov či obchodných domov, ktoré sa zúčastnili na
Vienna Fashion Night a počas akcie ponúkali až do
22. hodiny špeciálne zľavy, šampanské, ale aj modely
z limitovaných aktuálnych kolekcií. Vďaka tejto akcii
mohli organizátori odovzdať detskému fondu šek na
15 000 eur.

Na výstave sme oslovili Dr. Andreasa Hopfa zo
spoločnosti Central Danube GmbH , ktorá stojí za projektom mycentrope.com. Ide o novú webovú službu projekt štyroch krajín regiónu Centropa. Obsah stránky
je spracovaný v origináli v krajine pôvodu a na webovej stránke sú informácie zobrazované v nemeckom,
slovenskom, českom a maďarskom jazyku.
Čo je zmyslom a hlavnou náplňou mycentrope.com?
„Región Centropa, v ktorom žije 15 miliónov obyvateľov, sa stále viac a viac prepája. Na jeseň 2010
vzniklo médium – mycentrope.com, ktoré zodpovedá
potrebám tohto životného priestoru a jednoznačne prezentuje, aké krátke sú v skutočnosti vzdialenosti
v rámci týchto stredoeurópskych krajín a ako blízko
sú si – a to nielen geograficky - Rakúsko, Slovensko,
Česko a Maďarsko. Stránka mycentrope.com chce
sprostredkovať práve tento „zážitok bez hraníc,“ vrátane všetkých dôležitých informácií o trávení voľného

Magická Pitti cesta
F LORENCIA /D C LUB
Výstava Pitti Uomo ve Florencii je jedna z prvních veletržních aktivit sezóny (určena pro období jaro − léto 2012). Již v půlce června otevřela své brány středověká pevnost Fortezza da Basso
a zahájila tím oslavnou edici dnes už velmi tradičních veletrhů pánské módy pod souhrnným názvem Pitti Immagine Uomo. Ta byla již
po osmdesáté, a tak se slavilo vlastně nepřetržitých 40 let konání
tohoto veletrhu, kdy z malé výstavy v paláci rodu Medicejských,
Pitti, vyrostla tato velkolepá a z profesního hlediska důležitá akce,
která nemá obdoby. Je vysoce specializovaná a přitom velmi tématická. Najdeme tady tradici, klasiku, typy oděvů pro volný čas, mladou a jeans módu, street styl, zavedené a nově objevené značky,
i názory studií i návrhářů na vývoj do budoucna. Na veletrhu byla
velmi živá obchodní atmosféra navzdory nepříznivým politicko-ekonomickým prognózám italské ekonomiky. Právě tato mezinárodní
akce určuje módní vývoj v pánském odívání na řadu dalších sezón,
jde ruku v ruce s moderním životním stylem, na kterém se přímo
podílí.
Téma výstavy tentokrát byla „MAGICKÁ PITTI CESTA“. Cesty
a cestování provázely celou akci a vyskytovaly se v klasickém slova smyslu, ale i jako pomyslná spojnice mezi historií a budoucností,
uměním, jednotlivými zeměmi a etniky, lidmi a moderními technologiemi. Pro každou cestu a příležitost je určen jiný, ale v každém případě nadčasový, příjemný a funkční oděv. Také město žilo oslavami, byly využity historické prostory a veřejná prostranství pro módní
přehlídky, prezentace výrobků, hudební představení a výstavy.
Trendy se zaměřily na klasiku, neformálnost a avantgardu –
všechny směry však vychází z tradic. Klasika bude charakterizována lehkostí a přírodním vzhledem s dotykem „opotřebovanosti“.
Stranou všech formalit je téma s jednoduchým vzhledem pro muže,
který má v oblibě námořní sporty i motorismus a rychlé tempo
městského života. AVANTGARDA – avantgardní muž cílevědomě
buduje svůj šatník, ve kterém se setkává vintage náboj
s dokonalým krejčovským řemeslem a ruční prací.
Nové veletrhy rychle vznikají, ale mnohé také stejně rychle zanikají. Pitti si už 40 let drží stále vysokou i stoupající kvalitu, a to mu
slouží ke cti.
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času aj s filtrom pre špecifické záujmy používateľov.
Okrem toho sú na www.mycentrope.com neustále napínavé hry s možnosťami výhier a exkluzívne turistické zájazdy, ktoré sa dajú rezervovať len cez
www.mycentrope.com.”
Ako vznikla myšlienka zorganizovať prehliadku?
„Móda je dôležitou témou voľného času
a mycentrope.com je o trávení voľného času v tomto
regióne. Oslovili sme teda dizajnérov spomínaných štyroch štátov a z pôvodnej „mycentrope fashion show“
vznikla Vienna Fashion Night.“
Majú naši dizajnéri šancu zúčastniť sa podobnej akcie
v budúcnosti?
„Už dnes môžem potvrdiť, že aj budúci rok si toto
skvelé podujatie zopakujeme. Slovenskí i českí dizajnéri sa môžu prostredníctvom www.mycentrope.com
prihlásiť a tí s najkreatívnejšími návrhmi dostanú šancu prezentovať svoje modely opäť v centre Viedne.“

Arcolor - festival mladé
módy 2011
N INA P ROVAAN ,

FOTO ARCHIV

Poslední červnový víkend ožily ulice centra Prahy originální módní přehlídkou, již třetího ročníku festivalu mladé módy Arcolor. Organizátorka a návrhářka Pavla Gerschonová představila svoji kolekci
„Harmonic“, jejíž spojovacím prvkem
modelů je struktura skládání připomínající tvar harmoniky. Modelky jezdily
metrem a procházely pražským centrem za hudebního a tanečního doprovodu. Tisíce návštěvníků města se tak
staly účastníky festivalu Arcolor. V kavárně NoD pak probíhaly další módní
přehlídky a prodej modelů.
Letos byl v rámci festivalu vyhlášen první ročník mezinárodní soutěže
ArFashion designer pro oděvní návrháře do 35 let. Porotci, uznávaní odborníci ve svém oboru, zvolili devět finalistů, a ti představili své kolekce na
závěrečném večírku v experimentálním prostoru NoD.
Ocenění odborné poroty získala
Alžběta Presová a její kolekce ŠOK
OK!
„Chtěla jsem nechat ženu v dojmu,
že obléká černou, ale zároveň jí umožnit vychutnat si ten okamžik, kdy se
za ní muž ohlédne a je šokován změnou barevnosti jejích šatů," řekla
Alžběta o své kolekci.
Na příštím ročníku Arcoloru se tak
v ulicích Prahy budou modelky procházet právě v jejích modelech.
Viac foto na www.modarevue.com.
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Budúcnosť skrytá v inováciách
F RANKFURT

NAD

M OHANOM /D ARINA V ITTEKOVÁ ,

FOTO AUTORKA

Máloktorý veľtrh sme si viackrát tak poctivo „odšľapali,“ ako trojicu veľtrhov Techtextil, Texproces a Materialvision v nemeckom Frankfurte
nad Mohanom. Obťažkaní kilami propagačných materiálov sme si cestou domov triedili v hlave množstvo nových informácií a rozhodovali sa,
ktoré z nich môžu byť pre čitateľov časopisu nášho zamerania najviac podnecujúce. Či už pre nevyhnutný celkový prehľad textilného trhu
alebo na osobnú návštevu veľtrhu.
Nový veľtrh Texprocess, ktorý sa konal koncom mája tohto roku, priniesol veľa zaujímavých podnetov, no
najmä ukázal, že vývin je v neustálom pohybe. Bolo
zrejmé, že najmä novinkami, či inovovanými produktmi
vystavovatelia chceli upútať pozornosť návštevníkov.
A tých nebolo málo – ani návštevníkov ani noviniek.

Rozhodnutie rozšíriť existujúce dva veľtrhy o tretí bolo
teda rozumné a s oživujúcim sa trhom od minulého roku poskytli dobrý výhľad do budúcnosti tohto odvetvia,
a to aj napriek masívnemu zvyšovaniu cien, ktoré sa
však dalo skôr či neskôr aj v tomto sektore s istotou
očakávať.
Leitmotívom výstav bol človek ako stredobod textilných inovácií. Záujem sa tiež sústredil na vysoko špecializované výrobky, ktoré by mali smerovať
k vybudovaniu nových atraktívnych odbytových trhov
práve pre Európu. Rozhodujúcu úlohu tu zohráva interdisciplinárna spolupráca textilného priemyslu napríklad
s bionikou, nanotechnológiami a výskumom materiálov,
ktorá by druhotne mala viesť k zlepšeniu situácie
v ľahkom stavebníctve alebo medicínskej technike.
Vo vývine nových produktov najviac rezonuje trvanlivosť materiálov a ich vylepšenie doplnkovými vlastnos-

Spoločný stánok českých vystavovateľov
Tí, ktorí sa o odbor technických textílií zaujímajú, vedia, že dva z trojice spomenutých veľtrhov Techtextil
a Materialvision nie sú novými hráčmi, avšak v trojici
s nováčikom Texprocess poskytli ucelenejší pohľad do
problematiky vývinu spektra produktov a širokých možností využitia technických textílií v najrôznejších priemyselných odvetviach, či už išlo o úplne nové alebo inovované materiály, doplnkové produkty pri ich výrobe, stroje alebo techniky spracovania a povrchových úprav.

Vyšívacia linka

Příroda - nevyčerpatelný zdroj nápadů

Inovace textilní tvorby
D C LUB
Historicky sloužila příroda lidstvu a slouží dodnes. Mimo jiné jako fenomén, který
stojí za napodobení i v době nejmodernějšího vědeckého pokroku a moderních technologií. Příroda si dokázala vytvořit neuvěřitelné útvary a struktury, které se snaží člověk kopírovat. Má ovšem prostředky jak inspiraci zdokonalit. Přesto se musíme stále
jen divit!
Uměle vyrobená textilní vlákna vznikala v počátcích jako napodobeniny vláken
z přírodních zdrojů. Postupně se vyvíjela jejich geometrická stavba a konstrukce,
vždyť co jiného je podélná texturace, než napodobení obloučků u vlny nebo stužky
u bavlny. Ale i příčný průřez různých tvarů je převzat z přírody. Dutá vlákna pro svou
lehkost a tepelně izolační vlastnosti zase připomínají vlákenné přírodní produkty
s dutinami uprostřed.
Chemie je na tom podstatně lépe a umí divy, mikrovlákenné struktury dýchají
a chrání, do výchozí vlákenné látky - polyméru lze zabudovat mikročástečky s nositeli
nových vlastností - ionty stříbra pro odpuzování bakterií, speciální mikrokapsle, která
se otvírají a uzavírají podle potřeb přehřívajícího se, či zimou třesoucího organismu.
Regulují teplotu, podobně jako borová šiška reaguje na teplotu prostředí. Keramické
částečky nepropustí UV záření, sorbční vlastnosti některých látek umožňují pohlcovat
pot, nebo vytvářet na povrchu film, který vstřebává škodliviny z ovzduší − mnoho
vlastností lze dnes naprogramovat.

ťami, napríklad antibakteriálnymi účinkami, protipožiarnymi, ohrievacími alebo ochladzujúcimi vlastnosťami,
samočistiacim efektom a inými nápaditými funkciami.
Zaujímavý bol pomer vystavovateľov z Česka
a Slovenska – jediný slovenský a v spoločnej expozícii
28 českých spoločností. Počet návštevníkov z našich
krajín nemáme potvrdený, málo ich však nebolo. Hovorí
to o tom, že odbor technických textílií sa dotýka skoro
všetkých odvetví a s dobou treba kráčať.
Veríme, že výberom informácií, ktoré sme už uverejnili na www.modarevue.com a ďalších v ťažiskovej téme tohto čísla trafíme klinec po hlavičke a poskytneme
vám aspoň niektoré z tých najzaujímavejších.
Viac foto na www.modarevue.com.

Když do této alchymie nahlídneme ještě hlouběji, zjistíme, ze nejnovější nanotechnologie − čarování s vlákny, které pouhým okem nevidíme, umí navrstvit na textilii
(a nejen na ní) ochranný kryt, ale textilie přitom dýchá a propouští vlhkost v plynném
skupenství, struktura je kompaktní, neproniknou do ní ani bakterie natož špína, či jiná
tekutina. Chemie zná vlákna, která transformují vlhkost do dalších vrstev s využitím
pro sport a prádlo, chemie umí vytvořit vlákna s vysokou elasticitou...
A to ještě nejsme u toho, kdy se do vláken a potažmo do oděvu vkládá mikroelektronika, která hlídá, navádí, upozorňuje na negativní vlivy pro nositele – zvýšený
tlak, ztrátu orientace a pod.
Mnohé ze současných sportů by nešlo provozovat s vrcholnými výkony, kdyby
nebylo vyvinuto vhodné oblečení a vybavení, které posouvá pomyslnou metu a je
produktem nových výzkumů a technologií. Jeden případ za všechny je diskuze kolem plavkových oděvů olympioniků. Pro některé byla vyvinuta textilie, provrstvená
jemnou šupinkovitou fólií, napodobující rybí kůži s voduodpudivými vlastnostmi, která přinesla nějaký ten zlomek sekundy k dobru. Odborná komise tyto kombinézy zakázala, výkony díky nim byly mimo současné regule.
Příkladů by se jistě našlo mnoho. To ovšem neznamená, že bychom šmahem zavrhly přírodní produkty. Naopak, vážíme si jejich vlastností, hlavně těch výborných,
které jsou příznivé pro lidskou pokožku a pro téměř nenapodobitelný omak a také
vzhled. Vlna, bavlna, len a přírodní hedvábí jsou a budou velmi luxusními přírodními
produkty, se kterými je třeba v oděvní výrobě nadále počítat. Kompromisem pak
jsou směsi, kdy lze naprogramovat optimální vlastnosti i cena výrobku podle skutečných potřeb uživatelů.
Mnohé z těchto inovací bylo předvedeno na frankfurtském veletržním komplexu
TEXPROCESS A TECHTEXTIL v květnu tohoto roku. Tyto veletrhy ukazují směr novodobých textilií s vysokým funkčním a technickým potenciálem.
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Česi to myslia s technickými
textíliami prevažne vážne
F RANKFURT /D ARINA V ITTEKOVÁ ,

FOTO AUTORKA

Májový veľtrh Techtextil vo Frankfurte nad Mohanom bol skvelou príležitosťou na stretnutia
odborníkov z celého sveta. O názory na problematiku technických textílií a smerovanie
textilného priemyslu v budúcnosti sa s nami podelil prof. Ing. Jiří Militký, prodekan
Technickej univerzity v Liberci.
Textilný a odevný priemysel sa v posledných rokoch
v dôsledku nadmerných ázijských dovozov, technicky zastaraného
vybavenia a ďalších ekonomických vplyvov dostal v Česku a na
Slovensku do akéhosi vzduchoprázdna. Myslíte si, že technické
textílie sú cestou, ktorou by sa textilný a odevný priemysel mal
uberať v budúcnosti?
„Je to trochu zložité. Sú dva typy výrobcov
a obchodníkov a mohli sme ich vidieť aj medzi vystavo-

čas ohúria. Ale to je aj ich stratégia. Nakupovať novinky
a predať ich a potom sa zamerať na ďalšie a takto zarábajú. A potom sú tu firmy, ktoré to myslia vážne.
Ja som si všimol dva prístupy - západný
a východný. Západný je zameraný na techniku. Sem
patria firmy, ktoré by mohli posunúť techniku dopredu –
nanotechnológie, nanoporézne materiály a pod. Firmy
s „východným“ prístupom sú zamerané na filozofiu, ezo-

„Technická univerzita v Liberci sa orientuje na technické textílie, väčšina projektov
je zameraných na nové materiály a nové technológie. V mnohých odboroch sa študenti učia
a pracujú priamo s technickými materiálmi, takže spojitosť tu je úzka,“ hovorí prof. Militký.
vateľmi na veľtrhu TECHTEXTIL. Niektorí sa naozaj snažia ukázať novinky, ktoré naznačujú cestu, akou sa textilný priemysel možno skutočne bude uberať, no sú
i takí, ktorí už desať rokov vystavujú tie isté produkty
stále na rovnakej úrovni. Firmy, ktoré prinesú novinky
za každú cenu, bez overenia ich vlastností, možno na-

Zmenia sa
konfekčné
veľkosti?
S PRAC . D V ,

ZDROJ

HIT

Ľudia s konfekčnou veľkosťou môžu mať napriek
takmer identickým rozmerom rôzne tvary
a diferencie postavy. V rámci výskumného projektu
„3D Formkörper“ vyvinuli vedci z Výskumného ústavu textilných inovácií v Hohensteine (Hohenstein
Institut für Textilinnovationen e.V.) v spolupráci
s Technickou univerzitou v Drážďanoch virtuálne
tvary spodnej polovice ľudskej postavy vychádzajúc
z rôznych tvarov a typov postáv.
Pri tvorbe mierok konfekčných postáv sa doposiaľ prihliadalo na hornú polovicu tela, najmä na obvod hrudníka. Ten však často logicky nesúvisí
s veľkosťou pásu a bedrovej časti. V rámci projektu
po prvý raz vyhodnotili proporcie tela na základe bedrového obvodu a preniesli do inovatívnych konštrukčných základov pre nohavice. Následne sa vykonali rozsiahle 3D analýzy tela, pretože jeho tvar
a držanie má zásadný vplyv na tvar nohavíc.
Z týchto analýz odborníci vyvodili proporčné virtuálne 3D typy postáv spodnej časti tela ženských postáv a vypracovali metodiku na 3D konštrukcie nohavíc. Konečné výsledky výskumu budú zverejnené
na jeseň tohto roku.
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teriku a náboženstvo. Sú to napríklad produkty typu „pite čaj, budete mať energiu“ a sú v ich odbyte úspešní.
O týchto produktoch však mnohí technici veľmi pochybujú.“
Vystavovalo 28 českých firiem. Do ktorej skupiny podľa vás
patria?

Sú dva typy firiem. Také čo chcú predať za každú cenu
a také, ktoré to s technickými textíliami myslia vážne,
hovorí prof. Militký.
„Podľa mňa české firmy patria medzi tie, ktoré to
myslia vážne s realizáciou. Hoci to stále nie je stopercentné. Je to preto, lebo mnohé z nich žijú pod tlakom,
aby vyvinuli nejaké novinky za každú cenu, ibaže nemajú čas na ich overenie. Väčšina z nich má však veľmi dobrý základ a mnohoročné skúsenosti. V tom sa
odlišujú od tých, ktoré dnes robia jedno a zajtra druhé.“
Myslíte si, že v Česku a na Slovensku sú vhodné podmienky,
aby firmy, ktoré nemajú úspech v obchode s klasickými odevmi
a textilom, hľadali nové uplatnenie v oblasti technických textílií?
„Nemyslím si to. Na výrobu aj predaj technických
textílií treba mať skúsenosti. Obchodníci hľadajú dodávateľov práve medzi tými, ktorí majú skúsenosti. Ja by
som sa toho trochu obával.“

Ako sa zbaviť nepotrebných odevov?
F RANKFURT

NAD

M OHANOM /D ARINA V ITTEKOVÁ

Už pri vstupe do prvej haly frankfurtskej trojice veľtrhov Techtextil, Texprocess a Materialvision sme narazili na jediného slovenského vystavovateľa, firmu SK-TEX, s.r.o. z Bratislavy. Je dodávateľom vlákien a vláknin získaných spracovaním textilných a vláknových odpadov a produkuje tiež primárne vlákna pre textilné a iné technické aplikácie. Ako
nám povedal hlavný manažér spoločnosti Ing. Miroslav Futrikanič, firma sa zaoberá komplexnou recykláciou textilu
a vlákien, čo považuje za ekologicky najlepší spôsob likvidácie textilných a vláknových odpadov.
Nie je žiadnou novinkou, že textilný a vláknový odpad sa recykluje a z neho sa vyrábajú izolačné materiály, ktoré
sa používajú predovšetkým v stavebníctve. Podľa Futrikaniča je však novátorským prínosom firmy, že tieto materiály
obohacuje o novú vlastnosť - nehorľavosť. Takto upravené by ich chceli dodávať aj do automobilového priemyslu.

Dve prvenstvá
jednej firmy
F RANKFURT /D ARINA V ITTEKOVÁ ,

FOTO AUTORKA

Prostějovská firma AMF Reece bola pôvodne americká,
no po zmene vlastníckych vzťahov je z nej dnes česká
spoločnosť. K výrobe špeciálnych šijacích strojov má inovatívny prístup s cieľom zachovať tradičnú kvalitu produktov značky Reece. Veľtrh Texprocess bol pre firmu príležitosťou na prezentáciu dvoch šijacích strojov. Jeden je nositeľom prvenstva tým, že najrýchlejšie vyšíva gombíkové dierky. „Viete, v dierkovačkách sa ťažko dá vymyslieť niečo nové. Kedysi boli rôzne tvary dierok, no dnes sa už nerobia. Možno v budúcnosti... Táto naša, ES 505, urobí za minútu
2700 otáčok, čo je zatiaľ najviac spomedzi existujúcich dierkovačiek. Jej prínosom je, že je produktívnejšia“, hovorí
Ing. O. Florus z firmy AMF Reece. Druhý šijací stroj, inovovaný model EBS, je zaujímavý tým, že ako jediný na svete
prišíva gombíky ručným stehom, čo už posúva výrobok do inej kategórie. „Je síce pomalší ako klasický retiazkový
steh, ale jeho prednosťou je práve to, že napodobňuje ručný steh. Dokonca aj omotáva stopku gombíka ako sa to robí pri ručnej práci“, vysvetľuje O. Florus.
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Drahé osvetlenie
DV,

FOTO ARCHÍV

Mačacie zlato alebo technický pokrok? Túto otázku si položil asi každý, kto si
prezeral ponuku firmy Novanex na veľtrhu Texprocess. Na interaktívny žiariaci svetelný outfit firma využíva odev formou stavebnicového systému. Do spodných šiat
zakomponuje svetelnú techniku s 32 LED lampičkami a miniaturizovanou platničkou spojov. Svetelné vzory môžu byť rôzne a môžu sa meniť pri pohybe urýchľovacím systémom. Firma ponúka dva svetelné programy, ale môže vyhotoviť aj nové
podľa požiadaviek klienta. Technika je určená pre účinkujúcich na pódiách
a podujatiach.
Cena spodných šiat je „umelecká“ - 900 €, dajú sa však aj prenajať za 175 €
na deň. Vrchné šaty sa podľa požiadaviek klienta zhotovujú za 250 €.

Plavky podľa
vzoru tučniak
F RANKFURT /D ARINA V ITTEKOVÁ ,

FOTO AUTORKA

Nový druh nepremokavých plaviek so špeciálnou povrchovou úpravou
podrobili v minulom roku prvým praktickým testom vedci výskumného
inštitútu v bavorskom Höhensteine (Höhenstein Institut in Bönningheim).
Špeciálny povrch robí tenučký ultraľahký textilný materiál super hydrofóbnym, čo znamená, že
vo vode zostáva nepremokavý a suchý. Vzduch
viazaný medzi vláknom nemôže byť vytlačený
a vytvára tak tenučké vzdušné vankúšiky, čím význačne znižuje odpor trenia pri plávaní. Tento
princíp sa v prírodnej faune vyskytuje pomerne
často, napríklad u vtáctva alebo tučniakov.
Podľa prvých ohlasov novinka prevýšila očakávania. V porovnaní s doterajšími plavkami sa
zistili zreteľné výhody v odpore vody, ktoré sa
v konečnom dôsledku prejavili na výkonoch plavcov lepšími časmi. Plavky zostali aj po dlhších tréningoch plavcov úplne suché.
Dôležité pritom je, že nové plavky v prevažnej
miere zodpovedajú pravidlám Medzinárodnej plaveckej federácie FINA. Tá ešte v roku 2009 zaKlasické plavky
viedla prísnejšie normy na špeciálne povrchové
materiály hi-tech plaviek, keď sa aj zásluhou nich
v roku 2008 enormne zvýšil počet európskych a svetových rekordov. Podľa pravidiel FINA plavci nesmú mať pokrytú šiju,
plecia a členky, materiál plaviek nesmie byť
hrubší ako 1 milimeter a vztlak vyšší ako
1 newton na 100 gramov.
V nepremokavých plavkách by sa plavci
mohli predstaviť prvý raz na olympiáde
Hydrofóbne zloženie
v Londýne.

www.anita.com

Styl · 21. – 23.08.2011 · Brno – Výstaviště, pavilon F
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Plošticiam hrozí vyhnanstvo
Z DROJ HI,

SPRAC . DV

V USA zaznamenávajú najväčší výskyt ploštíc za posledných päťdesiat rokov. Ich premnoženie hrozí kvôli
masovému cestovaniu a turizmu aj v Európe a ostatných častiach sveta. Ploštice sú nočný hmyz živiaci sa
ľudskou krvou a na pesticídy nereagujú. Uvádza to prof. Dr. Dirk Höfer, vedúci nemeckého Inštitútu pre hygienu
a biotechnológiu v článku publikovanom v časopise Höhenstein Impulse.
Pomocnú ruku ponúkli vedci Inštitútu pre hygienu
a biotechnológiu, ktorí vynašli spôsob ako bojovať proti
plošticiam aspoň v domácnostiach a hoteloch.
Vychádzajú z faktu, že ploštice sa zdržiavajú v blízkosti
ľudí, majú rady teplo a vlhké prostredie matracov
a v týchto podmienkam sa rozmnožujú veľmi rýchlo.
Vedci zmenili životné podmienky v matraci tak, že plošticiam ani len nenapadne sa v nich zapelešiť. Využili pritom

stavovať, matrac je možné využiť aj ako vyhrievanú deku.
Vedci dúfajú, že mnoho ľudí bude mať pomocou tohto
matraca nerušený spánok bez štípancov od ploštíc
a alergických reakcií na ne. Teraz hľadajú firmu, ktorá by
sa ujala výroby a distribúcie špeciálnych matracov.
„Keďže ploštice sú veľmi mobilné, nesmú dostať príležitosť zahniezdiť sa v kobercoch alebo čalúnení,“ varuje
prof. Höfer.

Sila zeme a energia
svetla v odeve

Farba,
ktorá nikdy
nevybledne
F RANKFURT / DV ,

citlivosť ploštíc na teplo a sucho, ktoré sú pre ne nepriateľským prostredím.
Do matraca vložili v určených odstupoch výhrevné
prvky, ktoré dvakrát týždenne vyhrejú matrac na 55° C
a znížia jeho vlhkosť pod 40%. Použitím špeciálneho sieťového zdroja vedci vylučujú akýkoľvek nepriaznivý dopad na človeka, ako zásah elektrickým prúdom alebo
vznik škodlivého elektrosmogu. Keďže teplota sa dá na-

F RANKFURT / DV ,

FOTO :

HTCD

Nová metóda vývoja textilu firmy HT
Concept diffusion využíva zem a svetlo.
®
Nazýva sa GOLD Reflect´ Line a je to biokeramický spoj, určený na využitie
v textilnej sfére. Spojenie tridsiatich metaloxidov sa dokáže zohriať na 1600º C a jeho
unikátnou vlastnosťou je, že pohlcuje slnečné
žiarenie a uvoľnené telesné teplo a premieňa
ho na dlhovlnové infračervené žiarenie.
V medicíne a medzi vedcami známi Urgujovia v Mongolsku už po stáročia
využívajú dlhovlnové infračervené žiarenie – zakryjú sa pieskom s vysokým
obsahom metaloxidov a užívajú si blahodarné účinky na organizmus.
Odevy s GOLD Reflect´ Line® majú priniesť nositeľovi mimoriadnu pohodu
v podobe vyššej aktivity svalov, zlepšenia telesnej rovnováhy a rýchlejšieho zotavenia sa po fyzickej námahe.
Medzi ďalšie pozitívne účinky patrí lepšie odstránenie toxínov pri fyzickej námahe, ale aj pri nečinnosti, ľahšia výmena buniek s väčším prísunom výživných látok
a kyslíka a odbúranie napätia svalov.

FOTO AUTORKA

Nemecká firma Pro-Belting zaoberajúca
sa výrobou textilných vlákien vyvinula nové
materiály žiarivej žltej farby, ktoré ani časom nevyblednú. Na veľtrhu Techtextil
v roku 2009 získala táto novinka Cenu inovácie. Ide o látku, aká sa používa na profesionálnom ochrannom oblečení požiarnikov,
policajtov, vojakov a iných profesionálov,
ktorí musia byť pri práci dobre viditeľní.
Materiál má samozrejme okrem farby aj
všetky vysokotechnické vlastnosti kladené
na profesionálne oblečenie. Tohto roku prezentovala firma vo Frankfurte materiály
oranžovej a červenej farby s rovnakými
vlastnosťami.

Čo na seba pred narkózou?
Z DROJ HI, D R . A NJA G ERHARDTS ,

FOTO

HI

Deň čo deň sa tisíce pacientov podrobuje operáciám a ani netušia, aké nebezpečenstvá na nich
číhajú. Napríklad podchladenie, ktoré zvlášť pri dlhých operáciách môže pacientovi spôsobiť
vážne komplikácie. Anestéziou sa totiž výmena látok tlmí a tým klesá aj teplota tela.
Preto vznikla myšlienka vyvinúť textilný tepelný systém, ktorý by pacienta pred operáciou, v jej priebehu i po
nej udržiaval v teple. Na výskumnom projekte sa zúčastnila aj nemecká spoločnosť Strickstoff-Fabrik Rolf Mayer
GmbH & Co.KG.
Výhrevné prvky textílie pozostávajú z elektrovodivého
vlákna, ktoré je schopné prenášať teplo. Spolu má systém šesť modulov, jeden na hrudník, jeden na brucho
a po jednom na ruky a nohy. Priliehavosť textílie a nastavenie modulov na telo minimalizuje únik tepla do okolia.
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„Odev“ sa môže pacientovi obliecť už pred narkózou, pretože je zostavený z jednotlivých častí tak, aby sa dalo odkryť potrebné operačné pole. Pozostáva z vonkajšej
vrstvy a vnútorných textilných výhrevných častíc. Celý
systém spĺňa všetky požiadavky kladené na textílie používané v operačných sálach. Odev sa dá sterilizovať a použiť znovu. Ďalšou jeho výhodou je schopnosť sa rýchlo
zohriať. Do troch minút sa dokáže vyhriať na teplotu 38º
C. Potom sa vypne a keď dosiahne minimálnu nastavenú
teplotu automaticky sa znovu zapne.
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Osobný chladiaci
systém

Svetelné vesty
pre policajtov

F RANFURT /D ARINA V ITTEKOVÁ ,

F RANKFURT / DV ,

FOTO

FOTO

TITV

Policajti na križovatkách to pri zabezpečovaní plynulosti dopravy nemajú ľahké, najmä v zlom počasí a za tmy. Na ich ochranu vyvinuli Vysoká škola umení v Berlíne
a Inštitút pre špeciálne textílie a flexibilné materiály (TITV) v Greizi interaktívnu policajnú vestu. Na veľtrhu Texprocess získala táto novinka prestížnu cenu Avantex za inovatívny prínos.
Práve do nepriaznivých poveternostných podmienok a pre zhoršenú viditeľnosť na
cestách je určená ochranná vesta Tex-vest. Pomocou interaktívnej vesty môžu dopravní policajti podporiť pohyby ramenami zreteľnými a viditeľnými svetelnými signálmi.
Na veste sa objaví zeleno svietiaca šípka ukazujúca smer doprava alebo doľava alebo
červený STOP signál.
Technická výzva bola v prenose pohybov rúk do svetelných symbolov do textílie.
Pohybom ramien sa prenesie signál do jednoduchej štruktúry dispeja a prejaví sa ako
svetelný signál na veste. Len s tromi textilnými prívodmi sa na veste môže zobraziť až
šesť symbolov.

AUTORKA

No, vyznajte sa v tom! Jedno vodu odpudzuje, druhé sa ňou napĺňa. Švajčiarska
spoločnosť Unico predstavila novú vysokotechnickú textíliu s chladiacim systémom.
Využíva sa na oblečenie kozmonautov pri
vesmírnych misiách a pre vojsko. Ukazuje
sa však, že novinka nie je veľmi vhodná na
každodenné použitie – je príliš objemná.
Firma neuvádza, na aké účely látku vyvinula, ani o koľko sa zväčší hmotnosť odevu

po nasiaknutí vodou.
Unico na odev použilo
membrány z textilného
priemyslu. V nepremokavej, ale zároveň priedušnej vrstve sa nachádza dutina (niečo ako
igelitové vrecúško), ktorá
sa naplní 30 – 60 ml vody. Zatiaľ čo sa
z vonkajšej strany voda
odparuje, na vnútornej
vrstve, ktorá je na tele,
sa vytvorí príjemný chladiaci efekt. Telo sa dá
takto do hodiny ochladiť
o 4°C. Ak sa voda vyparí, dá sa znovu doliať
podľa potreby.
V každom prípade –
vyskúšali sme a funguje
to.

+44 (0) 1162 898 249
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Oslovil vás už robot?
S ICH ,

FOTO

B ENDER R OBOTICS

Zaujať a prilákať zákazníka do predajne, jedným slovom dať o sebe
vedieť. To je nepochybne cieľom každého majiteľa prevádzky, aby v spleti
konkurencie v obchodných centrách lepšie predal svoju kolekciu. Každý pritom využíva rôzne marketingové „ťahy“ – rozdáva letáky, dáva bonusy, ponúka špeciálne nočné nákupy pre registrovaných klientov, zákaznícke karty,
LCD obrazovky vo výklade i v predajni... A čo by ste povedali na robota,
ktorý sa prihovára kupujúcim?
Reč je o novom mimoriadne účinnom reklamnom médiu, ktorým je robot Advee.
Výrobcom tejto novinky je česká spoločnosť Bender Robotics, s.r.o. , ktorá za ňu
získala rad ocenení v súťaži POPAI Awards 2010, hlavnú cenu v kategórii noviniek
a vyspelých technológií a ceny za materiálovú a technickú inováciu a za kreativitu.
V súčasnosti sú vyrobené dva prototypy Advee, koncom roka sa spustí výroba a ak
budú pozitívne ohlasy klientov, v budúcom roku sa rozšíri. „Advee je úplne nové
reklamné médium, svojím luxusným vzhľadom, autonómnym pohybom a vtipnými
komentármi upúta pozornosť každého zákazníka a zapôsobí na neho hlbokým dojmom“, hovorí Marek Beneš z Bender Robotics, s.r.o. a dodáva: „Jeho využitie vidíme
najmä na eventoch, kongresoch, konferenciách či výstavách.“ Advee pôsobí ako živý
tvor, zákazníkovi sa prihovorí a vedie s ním vtipné dialógy. Komunikácia s ním je
atraktívna pre akúkoľvek cieľovú skupinu. Disponuje zásobou stoviek predtlačených
farebných letákov s aktuálnymi reklamnými informáciami, ktoré môže vytlačiť.

Bratislavskí zákazníci sa s robotom Adveem mohli stretnúť napríklad počas prezentácie spoločnosti Mercedes v obchodnom centre Aupark. Samozrejme, najväčší úspech
mal u najmladšej generácie, ale určite vyvolal veľký záujem aj zrelších zákazníkov.
Nás zaujímalo, či by prezentácia hovoriacim robotom prilákala zákazníkov aj do predajní s módnym tovarom. „Nepochybne áno. Zvyčajne každý, kto príde do OC má predstavu, čo si potrebuje kúpiť, ale to ešte neznamená, že má vybranú aj predajňu. Ak
však stretnete Advee, jednoznačne vám v interakcii objasní, čo by bolo pre vás najlepšie alebo aká kampaň v ktorej predajni prebieha. Navyše
vám zábavným kvízom umožní lepšie sa zoznámiť so
značkou. Súčasťou kvízu je spravidla aj jeho úspešné zvládnutie, Advee vám potvrdí, že ste ho
absolvovali. Dokladom môže byť kupón na
zľavu alebo reklama na uvedenie novej kampane. Som presvedčený, že pre zákazníka je takáto prezentácia viac, ako keby mu nejaká hosteska venovala leták“ poznamenáva M. Beneš. Cenu
prenájmu reklamného robota Advee sme sa nedozvedeli, ale boli sme ubezpečení, že je porovnateľná
s inými marketingovými nástrojmi.
Stretnutie s robotom Advee na konferencii Retail
Con v Bratislave sme zvládli úspešne, porozprávali
sme sa, aj kvíz sme uhádli... Advee si síce naše
stretnutie asi pamätať nebude, my však určite
radi „oprášime“ starú známosť v niektorých
z obchodných centier či už na Slovensku alebo
v Čechách.

Výber talianskej módy mieri do Paríža a Atén
Z DROJ : IT . FASHIONMAG . COM ,

SPRAC .

S ICH

Talianska spoločnosť OVS Industry bola založená v roku 1972 a za takmer 40 rokov
existencie si vydobyla pevné miesto v predaji dámskej, pánskej i detskej módy
a doplnkov v rámci svojich monobrandových predajní, a to nielen v Taliansku. Hovorí sa,
že takmer štvrtina talianskych spotrebiteľov nakúpi aspoň raz za rok výrobky zo siete
OVS (známa aj pod komerčnou značkou Oviesse). Dnes predstavuje počet predajných
miest po celom Apeninskom polostrove úctyhodné číslo – 500 predajní. OVS Industry

pokračuje v expanzii aj v európskom priestore, svoje prvé predajne firma otvorila vo
Francúzsku a Grécku a prinesie tak do týchto krajín najnovšie trendy talianskeho štýlu,
výber kolekcií oblečenia pre mužov, ženy a deti za konkurencieschopné ceny. V gréckej
metropole Aténach otvorili Taliani predajňu s rozlohou 600 m2 začiatkom mája, francúzski zákazníci sa mohli s novými kolekciami tejto značky zoznámiť už koncom apríla,
v novootvorenej predajni (850 m2) v nákupnom stredisku Le Aubervilliers Millenaire
v blízkosti Paríža.
Foto na www.modarevue.com

Vedeli ste, že...

Luxusná ZOO na vašich prstoch

Z DROJ : R ETAIL

Z DROJ : A LO . CZ , S ICH

BOOK , SPRAC .

S ICH

... obchodné domy vznikali na prelome 18. a 19. storočia v réžii rodinných tradícií? V roku 1908 založili bývalí
spolužiaci Jaroslav Brouk a Josef Babka spoločnú firmu
a začali s výstavbou obchodných domov. Na tú dobu išlo
o moderné predajne so samoobslužným predajom, ba
i zásielkovou službou... Na Slovensku vznikol zásluhou spoločnosti Brouk a Babka prvý obchodný dom, dnes známy
ako Obchodný dom Dunaj na Námestí SNP v Bratislave.
...Biela labuť je názov známeho pražského obchodného
domu? Jeho otvorenie v roku 1939 vzbudilo veľkú pozornosť, pretože bol vybavený aj mnohými vymoženosťami,
na tú dobu v Čechách nepoznanými, ako eskalátory, klimatizácia, kúrenie vedené v strope. Unikátmi, a to doslova
európskymi, boli potrubná pokladničná pošta a automatizovaný zber odpadu. Neobvyklé bolo aj reklamné osvetlenie,
ktorému dominovala osem metrov vysoká otáčajúca sa
neónová labuť. Na dlhý čas bola Biela labuť jediným
obchodným domom v Prahe s ponukou širokého sortimentu tovarov.
Foto na www.modarevue.com
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Dizajnéri klenotníckej značky
ALO diamonds, ktorá už niekoľko rokov pôsobí aj na slovenskom a českom trhu, sa
nechali inšpirovať zvieratami a pri niektorých šperkoch
aj japonskými komiksmi. Vytvorili limitovanú kolekciu, v ktorej nájdete prstene
v tvare hada, koňa, myši, labute, opice alebo
korytnačky. Ak
teda túžite po súkromnej „prsteňovej ZOO“,
máte šancu založiť si ju, potrebujete na to len zopár prstov
a o niečo viac peňazí...
Viac foto na www.modarevue.com

MÓDNE FÓRUM

SÃO PAULO
a DISCOVERING
poprvé na českém
a slovenském trhu

JEANS

Legenda džínsov má po úspešnom
návrate pozitívnu bilanciu

Discovering

Holandská značka SÃO
PAULO působí na světovém
trhu s dámskou módou od
roku 1992. Od podzimu
2011 se bude prodávat
i v České republice a na
Slovensku. Modely jsou
exkluzivní a přitom cenově
dostupné, se sofistikovanými detaily na každém kousku oblečení. Návrháři značky myslí na všechny typy
postav, konfekční velikostní
řada je 34 - 46.
Kolekce na podzim nabízí dlouhé i krátké luxusní
a pohodlné svetry se zipem,
elegantní šaty z viskózy
a bavlny na každou příležitost, šatové sukně ve tvaru
A. Velké oblibě se těší zvířecí potisky, které se objevují

SÃO PAULO

TS, B. ZINDELOVÁ

Po úspešnom návrate v roku 2009 sa značka
H.I.S. dnes spokojne obzerá dva roky dozadu
na obchodnú bilanciu s džínsami.
Spotrebitelia privítali návrat značky
veľmi pozitívne. Základné kompetencie značky H.I.S. spočívajú v mimoriadne dobre uliatom strihu. Rozsiahly program nazvaný ako Jeans-NOS-Programm
(tovar stále na sklade) má tri rôzne skupiny „Fit“ –
Modern Fit, Regular Fit a Comfort Fit. Odlišujú sa rôznou výškou pása, tvarom nohavice aj povrchovou úpravou. Každý rok značka pripraví štyri sezónne kolekcie
nohavíc a vrchných dielov k aktuálnym módnym témam.

H.I.S. Women na jar a leto 2012

na výrazných šatech,
topech a bundách, vše
doplňují detaily z pravé
kůže či její imitace.
V sezoně jaro/léto
2011 skončila značka
COVERED specializovaná
na dámské pláště
a bundy, která působila
pod módním domem
Bandolera. Pro český
a slovenský trh tak bylo
třeba najít adekvátní
náhradu. Tou se stala od
sezony podzim/zima
2011/12 značka
Discovering. Na holandském trhu je zastoupena
již 25 let, jde o stabilní
rodinnou firmu, která si
obzvláště zakládá na kvalitě zpracování. Modely
nabízejí pro každou sezonu bohatou škálu střihů,
barev i materiálů a využívají pravé kožešiny.
Viac foto na
www.modarevue.com

Tričká a blúzky budú mať v tejto sezóne nové svieže
farby - koralovú, strednú modrú a dymovú mätovú.
Kombinovať sa budú so svetlými farebnými a prírodnými odtieňmi béžovej alebo bielej. Silným trendom tejto
sezóny budú nadmerné veľkosti s netopierími rukávmi, aplikovanými na rôznych variantoch blúzok
a tričiek. Do skupiny „musím mať“ patria aj tričká
a blúzky s letnými motýlími a kvetinovými potlačami, ktoré sa dajú dobre
kombinovať napríklad
s cargo nohavicami.
Cargo a chinos budú aj
na budúce leto dôležitou módnou
témou. Džínsová kolekcia prinesie mnohé inovatívne materiálové kvality umožňujúce vysoký
užívateľský komfort a stabilitu tvaru. Aj bootcuty sa dostávajú v denime do popredia
a v povrchovej úprave ponúkajú svetlé
a stredné stupne vyprania.

H.I.S. Men na jar a leto
2012
V letných pánskych kolekciách bude
z farieb dominovať sivá, nočná modrá, zelená, biela, kaki a béžová. Na letných tričkách
v týchto farbách budú rôzne potlače a aplikácie súvisiace s témou cestovateľ –
„Traveller“. Na výber budú výstrihy do
véčka, guľaté aj polokošele, aktuálne budú
tiež T - Shirts s našitými náprsnými vreckami. V pánskych košeliach zas bude široký
výber rôznych nenútených károvaných druhov. Aj v pánskych nohaviciach budú chinos dôležitým trendom, na teplejšie dni
zas športové 5-vreckové chinos bermudy.
V povrchových úpravách dominujú
svetlé až stredné tóny vyprania.
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Vyznáte sa
v názvoch?
V odborných textoch i ponukách odevných
firiem sa často používajú pomenovania, ktoré
pochádzajú z angličtiny a ktoré návrhári zvolili
podľa toho, z akých inšpirácií pochádzajú. Práve
preto, že mnohé sú stručné a nedajú sa jednoznačne preložiť alebo sa ich opisné výrazy
v našom jazyku neudomácnili, používajú sa v originálnom tvare. Vieme sa v nich orientovať?
BOOT CUT
Džínsový strih, ktorý sa mierne rozširuje od
kolien. Inšpirácia pochádza z amerického „divokého
západu.“ Pôvodne ich nosili kovboji a vďaka širšiemu strihu dole mohli natiahnuť nohavice cez čižmy.

CARGO NOHAVICE
Džínsy so širokým strihom a charakterom pracovného oblečenia (workwear). Typické pre cargo
nohavice sú našité veľké vrecká.

CHINOS
Letné bavlnené nohavice spravidla z keprovej
tkaniny, určené na voľný čas. Sú voľnejšie
v bokoch s viacerými záševkami, od kolien až po
členky úzke. Nohaviciam husto riaseným v sedle
a bokoch sa hovorí aj háremové. V kombinácii
s blejzrom alebo vhodným pulóvrom sú spoločenskejšie ako džínsy.

FANTAZIJNÉ POTLAČE
Naturalistické napodobeniny kvetín, ovocia, vodných živočíchov a rastlín, ale aj vidieckej a mestskej
krajiny a v neposlednom rade hry s optickým klamom.

POP UP STORE
Výraz pochádza z anglického výrazu pop up, čo
znamená zjaviť sa znenazdania. Pop up store je vlastne koncept dočasného predaja, ktorý sa otvára spravidla na jeden mesiac (môže byť aj na dlhšie) vo veľkých prázdnych priestoroch väčších mestských osídlení. No môžu to byť napríklad aj galérie, priestory
v obchodných domoch alebo administratívne centrá.
Príkladom je London Fashion Bus, ktorý začal jazdiť
po celej Veľkej Británii už v roku 2003 a predával
1400 kusov tovaru od 40 návrhárov. Princíp spočíva
v tom, že kolekcie známych značiek aj mladých dizajnérov sa predávajú v určitom časovom obmedzení.
Spotrebiteľ má takto pocit, že kupuje niečo výnimočné a málokto si takúto príležitosť nechá ujsť. Tento
spôsob predaja existuje asi od roku 2003 a rozšíril
sa aj na iné komodity, ako bytové doplnky, krmivo
pre zvieratá, dokonca aj letenky. Je to tiež vhodný
spôsob na otestovanie predaja nových produktov. Na
svoje si tu prídu aj realitné kancelárie, ktoré takto
využijú neobsadené plochy. Termíny predaja sa oznamujú prostredníctvom webových stránok alebo osobných e-mailov v prípade, že je zákazník registrovaný
v nákupnom klube alebo internetovom obchode.
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Prémiová značka outdoorovej
a lifestylovej módy
P ANDA

PRODUCTION , KRÁTENÉ

Charakteristickým symbolom značky Bushman je
rešpekt (od slova RESPEKT) k prírode, ekológii, kvalite, spoľahlivosti a nárokom zákazníka. Od svojho
založenia nikdy nepoľavila zo svojich princípov a jej
výrobky sú stelesnením šetrnosti k prírode a prírodným materiálom. Vo svojich kolekciách má štyri
základné rady, a to Original Outdoorwear, Original
Lifestyle, Bushman for Ladies a Bushman accessories. Pre jednotlivé výrobky tejto značky je charakteristická decentná farebná škála, ľahkosť a vzdušnosť strihov. Obchodná sieť Bushman má dnes 25
predajní v Českej republike a svojich priaznivcov už
aj v ôsmich značkových predajniach na Slovensku.
Viac foto na www.modarevue.com

Pripime si na smoking
Smoking oslavuje 150 rokov. Jeden z najúspešnejších módnych nápadov s „rodiskom“ v Británii sa
preniesol do 21. storočia a pri príležitosti svojho okrúhleho jubilea predstavuje ďalšie nové nápady.
Inovátorom sa stala London College of Fashion (LCF),
ktorá patrí k popredným univerzitám poskytujúcim
vzdelávanie v oblasti módy a návrhárstva. LCF priťahuje kreatívne talenty z celého sveta, ktoré vďaka
spolupráci s medzinárodne uznávanou spoločnosťou
Henry Poole & Co a významným dodávateľom luxusných tkanín, spoločnosťou Dormeuil, vytvorili nový
imidž smokingu 21. storočia. Výsledné dielo poputuje
do zahraničia a nevynechá ani pop-up v londýnskom

Harrods a Tuxedo Park v New Yorku, kde sa čierne
sako nosilo ako prvé v Amerike. Odevom nebudú
chýbať ani ich charakteristické prvky, ako britská
excelentnosť, módnosť a sofistikovaný štýl.
Fanúšikmi týchto smokingov sú aj významné osobnosti ako supermodelka Marie Helvin, hudobník Mr.
Hudson, Gordon Richardson (TopMan) a klenotník
Robert Tateossian. Little Black Jacket - ako sa tento
projekt nazýva, tak ponúkol vzácnu príležitosť pre študentov z rôznych odborov a kurzov od návrhu dizajnu
až po film a fotografiu. Stali sa tak súčasťou tohto
významného smokingového výročia.
Foto na strane 11 – Pignatelli.

PUMA v štýle Karibiku
TS 2 MEDIA

CZ ,

Z UZANA K ANISOVÁ

Módna návrhárka Cedella Marley je po Alexandrovi
McQueenovi, Sergiovi Rossim či Husseinovi Chalayanovi ďalšou
z osobností módy, ktoré nadviazali spoluprácu so športovo lifestylovou značkou PUMA. Tentoraz nejde o limitovanú kolekciu, ale
návrh športového oblečenia jamajského národného tímu na budúCedella Marley
coročné olympijské hry v Londýne.
Nové modely oblečenia budú nosiť všetci členovia atletického tímu, vrátane trojnásobného olympijského víťaza
a najrýchlejšieho muža planéty Usaina Bolta. Sám jamajský šprintér voľbu návrhárky podporil a vyjadril sa, že si nevie
predstaviť povolanejšieho človeka na túto zákazku, ako dcéru kráľa reggae.
Na tvorbu kolekcie budú použité hi-tech materiály a jednotlivé kusy oblečenia špeciálne pre atlétov sú navrhnuté
tak, aby umocnili špičkovú výkonnosť povestných jamajských hviezd. Cedella Marley sa pri unikátnych dizajnoch
nechala inšpirovať živými farbami a vzormi z Jamajky, rovnako ako svojimi africkými koreňmi. Návrhárka je presvedčená, že originálne atletické oblečenie vzbudí pozornosť celého sveta, ktorý bude s napätím sledovať, či sa Boltovi na
OH 2012 v Londýne podarí prekonať svoje vlastné svetové rekordy v oboch kráľovských bežeckých disciplínach na
100 a 200 metrov. Kolekcie Cedelly Marley sa predávajú v obchodných domoch po celých Spojených štátoch. Jej
módna značka Catch A Fire, pomenovaná podľa prvého albumu jej otca Boba Marleyho, debutovala v roku 2001
a predstavila oblečenie v bohémskom štýle, charakterizované výraznými farbami a potlačami. Ako sama priznala,
vytvorenie olympijského oblečenia pre národný tím považuje za obrovskú česť a projekt, o ktorom sa jej ani nesnívalo.
Partnerstvo PUMY s Cedellou Marley, najstaršou dcérou slávnej jamajskej dynastie, ešte viac podčiarkuje a upevňuje
vzťah značky ku karibskému národu s bohatým kultúrnym dedičstvom a celosvetovým vplyvom v hudbe i atletike.
Viac foto na www.modarevue.com

MÓDNE FÓRUM

VÝSTAVY A VEĽTRHY
Slovensko
13. 9. 2011 Celoslovenské kontrakty PSKA (Košice)
14. 9. 2011 Celoslovenské kontrakty PSKA (Nitra) – odevy, textil,
galantéria, doplnky
9. 11. 2011 Celoslovenské kontrakty PSKA (Košice)
10. 11. 2011 Celoslovenské kontrakty PSKA (Nitra) – odevy, textil,
galantéria, doplnky
www.pska.sk

See more at

Česká republika
21. − 23. 8. 2011 Styl a Kabo (BVV Brno) – odevy, textil, metráž,
obuv, galantéria
www.bvv.cz
13. − 14. 9. 2011 Obchodné dni Tori (Olomouc) – textil, odevy, koža, obuv
20. 9. 2011 Obchodné dni Tori (Praha) – textil, odevy, koža, obuv
8. − 9. 11. 2011 Obchodné dni Tori (Olomouc) – textil, odevy, koža, obuv
www.tori.cz
Zahraničie
1. − 3. 9. 2011 SIMM (Madrid) – dámske, pánske odevy, metráž,
kožušiny, doplnky
www.simm.ifema.es
2. − 5. 9. 2011 Eclat de Mode (Paríž) – šperky
www.bijorhca.com
3. − 6. 9. 2011 Who’s Next - Streetwear (Paríž) – móda mladých
www.whosnext.com
3. − 6. 9. 2011 Prêt-à-Porter (Paríž) – dámska móda
www.pretparis.com
4. – 6. 9. 2011 London Edge (Londýn) – výstredná móda
www.londonedge.com
5. − 8. 9. 2011 CPM (Moskva) – pánska, dámska, detská móda
www.cpm-moscow.com
6. − 8. 9. 2011 Moda Shanghai (Šanghaj) – obuv
www.aplf.com
6. − 8. 9. 2011 All China Leather Exhibition (Šanghaj) – koža
www.aplf.com
7. − 9. 9. 2011 GDS (Düsseldorf) – obuv, doplnky
www.gds-online.com
11. − 13. 9. 2011 Modacalzado + Iberpiel (Madrid) – obuv a kožené odevy
www.semanapiel.ifema.es
13. − 15. 9. 2011 Milano Unica (Miláno) – textil
www.milanounica.it
16. − 20. 9. 2011 London Fashion Week (Londýn) – veľtrh módy, prehliadky
www.londonfashionweek.co.uk
18. − 21. 9. 2011 Micam shoevent, (Miláno) – obuv
www.micamonline.com
18. − 21. 9. 2011 Mipel (Miláno) – tašky a doplnky, galantéria
www.mipel.com
20. − 22. 9. 2011 Expofil (Paríž) – priadze, úplety
www.expofil.com
20. − 22. 9. 2011 Le cuir á Paris (Paríž) – koža, kožušiny
www.lecuiraparis.com
20. − 22. 9. 2011 Mod' amont (Paríž) – galantéria, odevné doplnky
www.modamont.com
20. − 22. 9. 2011 Premiere Vision (Paríž) – materiály
www.premierevision-pluriel.com
20. − 22. 9. 2011 Indigo (Paríž) – textil
www.indigo-salon.com
21. − 27. 9. 2011 Milano Moda Donna (Miláno) – prehliadky návrhárov
www.cameramoda.it
23. – 26. 9. 2011 MI Milano prêt à porter – talianski módni návrhári
www.mimilanopretaporter.fieramilano.it
24. − 26. 9. 2011 Touch!, neoZone and Cloudnine (Miláno) –
dámske odevy, doplnky
www.pittimmagine.com
28. – 30. 9. 2011 Fashion Access (Hongkong) – koža, doplnky.
www.aplf.com
18. – 20. 10. 2011 Lineapelle (Bologna) – koža, obuv doplnky
www.lineapelle-fair.it
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POSTREHY

Zaostrené na shopping centrá... a nielen na ne
P RIPRAVILA

A REDAKČNE SPRACOVALA

S ILVIA C HMELÁROVÁ

V rubrike POSTREHY sme vám už priblížili mnohé konkrétne obchodné centrá, informovali o vzťahu kamenný verzus internetový obchod, priniesli štatistiky najdrahších
nákupných ulíc sveta...Tentoraz sa naše štatistiky zameriavajú na slovenský a český trh. Dozviete sa kde a koľko obchodných centier „stojí“, alebo sa chystá v dohľadnej dobe
vybudovať, ako je to u nás s outletmi, ktoré prežili a ktoré sa len chystajú „žiť“. Aké sú nákupné zvyklosti českých a slovenských zákazníkov, kam chodia míňať svoje výplaty?
Aj na túto otázku dostanete odpoveď, možno aj podrobnejšiu, ako ste dúfali. Na shopping centrá sa pozrieme aj tzv. z druhého brehu a hoci slávia jubilejné 80. výročie , nie je
dôvod k oslave. Aspoň to tvrdí Milan Štefanec z občianskeho združenia Nesehnutí a je celkom možné, že po prečítaní jeho argumentov s ním budete plne súhlasiť. Informácie
na týchto stranách vám prinášame aj v rámci našej spolupráce s českým vydavateľstvom Centers Publishing, s.r.o., ktoré bolo organizátorom odbornej konferencie Retail Con
konanej v Prahe a Bratislave. Práve účasť našej redakcie na bratislavskom mítingu nám pootvorila „bránu“ k zaujímavým informáciám, ktoré sme mali šancu vstrebať za
niekoľko hodín. Veď posúďte sami...

Shoping centrá a retail parky v číslach
Z DROJ : R ETAIL B OOK ,

SPRAC . SICH

Všetci sa tešili na výstavbu shopping centier, ktoré sa z predmestí mali postupne sťahovať do centier miest. Vďaka pokroku mali byť krajšie ako tie prv
postavené. Ibaže dnes už je zrejmé, že radostné očakávania boli predčasné. Česko a Slovensko sa medzitým potichu stali krajinami retail parkov.
SHOPPING CENTRÁ V ČESKU
Na území ČR je 81 shopping centier, z nich 28 % (23 shopping centier) je v Prahe.
Plánovaných českých shopping centier v reálnych kontúrach je 61, z toho na Prahu
pripadá 20 projektov. Pokiaľ by sme však počítali aj s projektmi, ktoré dosiaľ nemajú
vydané platné územné rozhodnutia či stavebné povolenia, môže byť v ČR do siedmich
rokov viac ako 150 centier. V súčasnosti sa shopping centrá nachádzajú v 26
českých mestách. Tento počet sa nijako dramaticky nezvýši. Nová výstavba bude sieť
skôr zahusťovať. Jediné mestá, kde shopping centrá zatiaľ nie sú, ale čoskoro budú,
sú Frýdek Místek a Havířov.

SHOPPING CENTRÁ NA SLOVENSKU
Na Slovensku sa v súčasnosti nachádza 53 shopping centier v 20 mestách.
Takmer 21% z celkového počtu pripadá na hlavné mesto Bratislavu, kde je dnes otvorených 11 centier. Najmenším slovenským mestom s „pravým“ shopping centrom je
Štúrovo s počtom obyvateľov 10 807. Aquario Shopping Center Štúrovo s rozlohou
3 500 m2 prenajatej plochy patrí k najmenším v celej sieti Aquarií. V Bratislave je plánovaných ďalších deväť nových shopping centier, vrátane nasledujúcich fáz výstavby
už existujúcich objektov. Celkovo sa shopping centrá nachádzajú v 22 mestách
a v najbližšom čase sa tento počet rozšíri ešte o Ružumberok, Levice, Lučenec či
Prievidzu. Reálne kontúry výstavby v najbližšej dobe má 26 centier, ak by sa však
postavili všetky centrá, pre ktoré sú už nakúpené pozemky, tak by Slovensko malo do
siedmich rokov viac ako 100 obchodných centier.

OBCHODNÉ DOMY
Majitelia obchodných domov, ktorí ohlasovali ich revitalizáciu už v roku 2007, sa
v súčasnosti zdráhajú určiť bližší termín realizácie obnov. Dôvodom je malý záujem
nájomcov o tento typ retailovej plochy. Nové obchodné domy sa mimo hlavného

Medzi pražskými shopping centrami dnes trvá cesta mestskou dopravou
menej ako 30 minút, autom sa samozrejme od jedného centra k druhému
dopravíte rýchlejšie. V Brne je interval cestovných poriadkov MHD medzi
jednotlivými shopping centrami kratší až o päť minút.
mesta neplánujú. Kým najmenším českým mestom, kde je otvorený obchodný dom
Prior sú Dačice s počtom obyvateľov 7 786, na Slovensku sú to Zlaté Moravce
(13 097 obyvateľov) s OD Tekov. V Česku je aktuálne dovedna 46 obchodných
domov v 36 mestách, v SR 34 obchodných domov v 19 mestách.

RETAILOVÉ PARKY
Retail parky dominujú čo do počtu, obsadenosti miest a dokonca sú aj najobľúbenejšie. Low cost projekty s nižším nájomným a nízkymi prevádzkovými nákladmi
získali vďaka tomu aj priazeň nájomcov a laická verejnosť si ich často mýli so shopping centrami.
Existujúce retail parky v ČR už atakovali hranicu miest s počtom obyvateľov 10
tis., pretože trh je jednoducho nasýtený. Najmenším českým mestom, ktoré má svoj
retail park je Chrastava so 6 123 obyvateľmi, na Slovensku je to Púchov s 18 539
obyvateľmi.
V ČR dnes existuje 121 retail parkov v 72 mestách, naplánovaných je ďalších 44
a pozemky sú alokované pre zhruba 35 retailových parkov. Pokiaľ by došlo k realizácii
všetkých projektov, mohlo by byť na území ČR aj 200 objektov. Pravdepodobnejší je
však odhad, že do piatich rokov ich bude dovedna 173. Na Slovensku je 32 retail parkov v 23 mestách. Čo sa týka ďalšej expanzie, reálne kontúry má už 25 nových retail
parkov a za predpokladu, že by sa zrealizovali všetky plány developerov, Slovensko by
toto číslo zavŕšilo na počte 80.

Lesk a bieda outletov
Z DROJ

A ILUSTRAČNÉ FOTO :

R ETAIL B OOK ,

SPRAC .

Nie všetky obchody môžu mať svoj outlet, čo často
súvisí aj s marketingovou stratégiou výpredajov.
Výrazy pre outlet sú rôzne, a to podľa usporiadania
nájomných jednotiek alebo typov obchodov, a tak sa
stretávame s výrazmi shopping villages, outlet stores,
factory outlet či designer outlet. Ekonomicky najúspešnejším outletom je známy Designer Outlet Parndorf,
ktorý komunikuje s primárnou spádovou oblasťou
Viedeň – Budapešť – Bratislava.
Čo sa týka outletov v Českej republike, ich postavenie je zložité. V roku 2007 sa ich plánovalo viac ako
desať, ak do tohto počtu zahrnieme plánované projek-
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S ICH
ty a aj konverziu už vtedy slabšie fungujúcich shopping centier. Prvý outlet, Freeport, žiaľ nenaštartoval
už pri otvorení očakávaný úspešný koncept outletov.
Centrum dodnes trpí nevyhovujúcou dopravnou
dostupnosťou a jeho pozícia sa zhoršila po vstupe ČR
do schengenského priestoru.
Keď sa pripravoval projekt českej šterboholskej
Fashion arény, veľa nájomcov sa obávalo, že klasický
outlet odláka kvôli outletovým cenám klientov
z rovnako vzdialených shopping centier a zníži tak
prosperitu bežných obchodov. Preto tu vznikal skôr
hybridný projekt, čo však v konečnom dôsledku

neubralo na jeho úspešnosti a pôvodné obavy sa ukázali ako neopodstatnené. Žiaľ, Fashion arénu už nenasledovali žiadne iné projekty ani konverzie, i keď
dokončený bol aj outlet za Ruzyňou v Prahe. Avšak
developer tohto projektu skončil v konkurze. Neslávne
dopadol aj ďalší outlet (Outlet Loket – Exit 66), ktorý
mal byť otvorený v roku 2009. Dodnes po ňom stoja
na 66. kilometri českej diaľnice D1 iba betónové
stĺpy.
Na Slovensku sa vo veľkom začali plánovať outlety zhruba pred tromi rokmi. Momentálne sú v hre dva
projekty, a to D1 Outlet Bratislava pri Senci a One
Fashion Outlet pri Trnave. Je zrejmé, že dva outlety
tak tesne blízko seba by asi neobstáli, ktorý z nich
však presvedčí budúcich nájomcov o svojich pozitívach, ukáže čas. Okrem týchto outletov sa plánuje
ešte jeden v lokalite Košice - Prešov.

POSTREHY

Z vítaného hosta
nechtěný soused
P ROJECT & P ROPERTY

Stránky odborního štvrtletníku Project & Property plní informace
o developmentu. Ještě však za svou devítiletou působnost nedali prostor
„té druhé straně“ - kritikům z řad široké veřejnosti. Jednu ze skupin
kritiků formuje velmi hlasité občanské sdružení Nesehnutí,
reprezentováno Milanem Štefancem.
PP: Jak vnímáte vývoj nákupních formátů?
MŠ: „Nákupní centra k nám do země v roce 1991 doplula obdobně jako
kolonizátoři na nově objevený kontinent. Nabízela neznámé druhy zboží, pokrmů
či nápojů, podstrojovala je v míře do té doby neznámé, jako bonus přidávala
k nakupování různé atrakce. Do doby než zlikvidovala svoji konkurenci ohromovala i neskutečně nízkými cenami. Stejně jako námořní kolonizátoři i my domorodci v té době nová nákupní centra v naší zemi srdečně vítáme, stříhají se
pásky, organizují se veselice na počest nových prodejen, objevují se první boule
z nákupních frontů slevových akcí. Jen tu a tam se objeví menší skupina nespokojenců, snažící se bránit svá území před marketovou expanzí.“

„V roce 2010 oslavily supermarkety 80 let od svého zrození v USA.
České supermarkety slaví v roce 2011 dvacáté narozeniny. Zatímco
v případě člověka jsou obě jubilea pádným důvodem k oslavě, je co slavit
v případě super, hyper a dalších megamarketů?“, uvažuje koordinátor
programu Zaostřeno na hypermarkety Milan Štefanec.

PP: Proč se dle vašeho názoru objevují nespokojení?
MŠ: „Po nějaké době se totiž z toužebně vítaného hosta stává nechtěný soused. V oblasti potravin velké řetězce obsadily více než 80 % trhu a zničily konkurenci v podobě malých a snadno dostupných prodejen a postupně snižují
i pestrost nákupní sítě pro zákazníka. Dusí výrobce a producenty, kterým díky
svému postavení na trhu mohou diktovat ceny a s tlakem na jejich snižování snižují i kvalitu zboží. Zdokonalily své reklamní triky natolik, že výzkumy udávají, že
93% zákazníků nekoupí v hypermarketu co si naplánovalo, ale nakupuje impulsivně, tedy pod vlivem reklamy. Sledují své prodejní zaměstnance kamerou i na
WC, výrobky pro ně nezřídka vyrábí novodobí otroci na druhém konci světa.“
PP: Jak hodnotíte výstavbu nákupních formátů jako takovou?
MŠ: „Za posledních sedm let velké řetězce v ČR zabraly svojí rozlohou území
o velikosti devíti set fotbalových hřišť. Výstavbě více než 60 % nových marketů
padly za oběť stromy. Nové prodejny se často stavějí nejen v rozporu s přáním
obcí a jejích obyvatel, ale i v rozporu se zákony. V některých městech způsobily
vylidnění center měst, jen v Brně za poslední 4 roky zkrachovalo podle analýz
města kvůli překotné výstavbě obchodních řetězců na 500 obchodů. Není tedy
s podivem, že podle dalších výzkumů je v dnešní době proti stavbě dalších
nových velkých shopping center přes 81 % obyvatel České republiky.“
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PP: Myslíte, že situace v zahraničí je jiná?
MŠ: „Co velká nákupní centra dávají i berou, znají na západ od našich hranic
dobře a proto ve většině evropských zemí jejich chování výrazně regulují. Cílem
je, aby si zákazník skutečně mohl vybrat v pestré nabídce různých typů obchodů různé druhy zboží, aby města byla místem k životu, aby ti co něco pěstují či
vyrábějí, měli jak a kde kvalitní zboží prodávat. Bez jasných pravidel pro velké
řetězce se svým způsobem vracíme zpět do doby, kdy si můžete vybírat unifikované, ne vždy kvalitní zboží v unifikovaných prodejnách v unifikovaných městech. Chceme se však vracet?“
gsh1102_MR_88,5x261_Slow_ST.indd 1
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Kde nakupovat?
C ENTERS D ATA , A. Š ANTOROVÁ
Čekáte, že nyní dostanete seznam českých nových
shopping center? Proč? V zahraničí je větší výběr, kvalitnější a co víc – především levnější zboží. Tak vypadá
výsledek celorepublikového průzkumu nákupních míst
českých spotřebitelů, který v průběhu roku 2010 provedla společnost Centers DATA. Z průzkumu mimo jiné
vyplývá, že kromě ceny a šíře výběru je pro většinu
nakupujících důležitá ještě jedna věc: milý a příjemný
přístup obsluhy ke každému hostu, který čeští spotřebitelé v českých prodejnách postrádají.

prodejny, tak i místní tržiště. Ostravská aglomerace má
oblíbená polská města jako Cieszyn, Bielsko-Biala či
Racibórz, Náchodsko například Kudowa Zdrój, nebo
Českolipsko Zgorzelec. Z Ústí nad Labem se nejčastěji
jezdí do Drážďan, z Českých Budějovic zase do Lince.
Je zvláštní, jak vnímaví jsou obyvatelé pohraničí obou
zemí ke kurzovým změnám, například obyvatelé Košic
si umí rychle přepočítat mezi eurem, dříve slovenskou
korunou, polským zlotým a ukrajinskou hřivnou a dříve
i maďarským forintem.

ZNAČKY A KDE JE NAKUPOVAT

NÁKUPY SPOTŘEBNÍHO ZBOŽÍ
Spotřební zboží, kromě potravin, se dnes často nakupuje na internetu. Kamenné prodejny stále často slouží
jako rádce. Četnost nákupů na internetu a v kamenné
prodejně v tuzemsku a zahraničí je odlišná u obyvatel
vnitrozemí a pohraničí.
Lidé v pohraničí jezdí k polským, německým, rakouským či maďarským sousedům nakupovat vše, od
potravin, drogerie až po oděvy, obuv, elektroniku, automobily či stavební produkty. Oblíbené jsou jak kamenné

Lidé nakupující značky tvrdí, že celosvětově proslulé
nákupní destinace v centrech měst jsou levnější než normální obchody na okrajích Prahy či Bratislavy. Většina
lidí, kteří jezdí nakupovat do věhlasných světových měst
tvrdí, že cenový rozdíl bohatě vrátí náklady spojené
s letenkou a ubytováním. Pro Čecha s průměrným platem se vyplatí zajet do Drážďan či outletu Parndorf,
ovšem co se značkového zboží týče, je lepší počkat na
slevové akce.
Nejoblíbenější shopping centrum pro bratislavské
nakupující je rakouský outlet Parndorf. Lidé z Bratislavy
častěji než ve slovenských centrech nakupují ve Vídni
nebo v Budapešti, pokud jim v otázce dáte na výběr
mezi slovenským a zahraničním centrem. Respondenti
z východního Slovenska jako oblíbená obchodní centra
většinou jmenují ta pražská v čele s Palácem Flora.
Nejvzdálenější oblíbenou destinací pro nákupy je
newyorská Pátá Avenue či Madison Avenue
a samozřejmě Bloomingdale´s, i když jejich popularita
pokulhává za oblíbenější lokalitami, které začínají
Třicátou čtvrtou s legendou Macy´s, Union Square
s obchodním domem DSW, Bergdorf Goodman.
V Londýně mezi nejexponovanější hight street, kde
jsou zároveň i nejznámější

Etikety pro každou příležitost

Etka s.r.o. I Lojovice 76
251 69 Velké Popovice I www.etka.cz
Tel.: 323 619 060 I Emai: office@etka.cz
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shopping centra, patří Oxford Street, Regent Street,
Bruton Street, Piccadilly či Knightsbridge, případně
Sloane Street. Neméně důležité jsou londýnské trhy
Covent Garden nebo Camden Town.
Střední třída jezdí nejčastěji do Drážďan - Prager
Strasse s obchodním domem Karstadt, Altmarkt Galerie
a Centrum Galerie. V drážďanské Galerii Altmarkt tvoří
průměrná návštěvnost z ČR 3 %, což je 1 200 až 1 500
Čechů. O víkendech se počet návštěvníků zvyšuje
a před Vánocemi roste ještě více. České zákazníky mají
v Altmarku rádi, neboť vykazují vysoký průměrný
nákup.
Zvláštní je, že Paříž, vnímaná jako město módy, stejně jako Miláno, nejsou mezi českými a slovenskými
nakupujícími tak oblíbená jako Londýn nebo New York,
kromě tradičních povánočních slev. To se pak vyráží na
Champs-Elysées či do Galerie Lafayette. Do Francie, stejně jako do Itálie, se jezdí spíše za dobrým jídlem a pitím.
Nesmíme zapomenout ani na bližší destinace – do Vídně
se jezdí kromě Mariahilferstraße a Kohlmarkt ještě na
Naschmarkt a Flohmarkt. V Budapešti vede Centrální
tržnice na náměstí Fövám tér č. 1. Například v Arkád
Györ tvoří z celkového počtu zákazníků přes týden

POSTREHY

Maroko ponúka
zaujímavé veľtrhy
S PRAC .

Otázniky nad vašimi hlavami

DV

V marockom Marakkéši, v prekrásnom kongresovom hoteli Palmeraie Golf
Palace s pôsobivými záhradami, sa od 16. do 18. novembra tohto roku
uskutočnia dva textilné veľtrhy Maroc Sourcing a Maroc in Mode.
Maroc Sourcing by sa dal označiť aj za
akúsi kontaktnú burzu vstupných materiálov a obchodných kontaktov.
Koncentrovať sa bude na krátke dodávky na zimu 2011−2012, aktualizáciu
kolekcií na leto 2012 a kolekcie na
jeseň a zimu 2012−13.
Maroc in Mode poskytne zaujímavú
možnosť spoznať dizajnérov a módne
značky z Maroka. Predstaví sa ponukou dámskej, pánskej a detskej módy, plaviek a spodnej bielizne, denim-casualu a športového oblečenia, pančuchového
tovaru a pletenín.
Na oba príde asi 250 vystavovateľov a zatiaľ čo na Maroc in Mode budú
marocké značky, Maroc Sourcing bude miestom pre domácich a medzinárodných
výrobcov zo Španielska, Portugalska a Turecka v sortimente vrchných
a vstupných materiálov, doplnkov aj čistiarní a ich vybavenia.
Maroko posilnilo svoju pozíciu pre Európu zaujímavej destinácie na vytváranie
kontaktov v textilnom podnikateľskom prostredí. V Maroku napríklad produkujú
značky ako Zara alebo Massimo Dutti. Marockí výrobcovia pracujú efektívne, spoľahlivo a rýchlo. Ďalšou pozoruhodnou výhodou je, že vznikom európsko-stredomorskej asociačnej dohody Euromed sa rušia colné poplatky, dodávky je možné
uskutočniť do štyroch dní a výhodou je tiež rýchla dostupnosť (do 2 −3 hodín)
odkiaľkoľvek z Európy.

Dior na kapitálovom trhu

Vie mi niekto poradiť, ako správne označovať kabelky na predaj?
Pri textile je potrebných päť symbolov a pri kabelkách je to ako?
M.
Symboly na ošetrovanie obuvi a kabeliek sa neuvádzajú. Ak to
však povaha výrobku vyžaduje, je potrebné priložiť k výrobku leták
s návodom na ošetrovanie.

Športový veľtrh Ispo
Beijing v novom šate
Z TS ISPO SPRAC. DV, FOTO MESSE MÜNCHEN GMBH
Športový veľtrh ISPO BEIJING, ktorý sa dosiaľ nazýval Ispo China, čaká na
svoju premiéru nielen pod novým názvom, ale aj v novom termíne. Bude sa
totiž konať počas štyroch dní 22. – 25. februára 2012 ako kontrapunkt
medzinárodného športového biznisu. Pridať mu deň navyše sa organizátor rozhodol preto, aby vystavovatelia mohli navštíviť aj konferencie, semináre a
diskusné fóra, čo sa v pôvodnom trojdňovom trvaní len málokedy podarilo
stihnúť. Podujatie s ambíciou stať sa v ázijsko-pacifickom priestore dominantným športovým veľtrhom bude mať aj nové vizuálne stvárnenie. Inak zostáva
všetko ako bolo – veľtrh chce prostredníctvom vystavovateľov a seminárov
prezentovať najnovšie trendy športového oblečenia, výstroja a vybavenia, ako
aj najnovšie vývinové trendy ázijských a medzinárodných športových značiek.
A ešte jedna podstatná zmena - veľtrh sa bude konať na inom pekinskom
výstavisku ako po minulé roky. Areál CCNC je vraj modernejší a spĺňa najvyššie kvalitatívne parametre.

Výpredaj módy
– úžasné zíavy

23. – 24. októbra 2011, Ptak Trade Centre, RZGÓW, Poísko

ZDROJ: WWW.FASHIONUNITED.IT, SPRAC. SICH
Od zverejnenia finančných výsledkov prvého štvrťroka roku 2011 Christian
Dior zaznamenal pozitívny vývoj svojich akcií, ktoré sú na Parížskej burze kótované od roku 1991. Objem tržieb sa v Diore zvýšil o 17, 5% (5,5 miliardy eur)
oproti rovnakému obdobiu minulého roka. Za posledné tri mesiace dosiahol
obrat Christian Dior Couture 221 miliónov eur, čo predstavuje 225% navýšenia
pri konštantnom výmennom kurze. Skupina Avenue Montaigne vo svojej tlačovej správe uvádza, že Christian Dior tak spustil vynikajúci štart do novej sezóny, ktorý je pokračovaním úspešného ťaženia do konca roku 2010.

Puma očakáva trojmiliardový zisk
ZDROJ: FASHIONUNITED.IT, SPRAC: SICH
Spoločnosť Puma, ktorá je majiteľom značiek PUMA, Tretorn a Cobra Golf oznámila rekordný
zisk 77,7 milióna eur za prvé tri mesiace roku 2011. Predstavuje hodnotu 5,15 eura na akciu (v
roku 2010 predstavoval zisk za rovnaké obdobie 72,5 miliónov eur a 4,80 eura za akciu). Príjmy
sa zvýšili o 13,2% a dosiahli 773,4 miliónov eur.
Spoločnosť so sídlom v nemeckom Herzogenaurachu s pobočkami v Bostone,
Londýne a Hong Kongu očakáva, že rok 2011 zavŕši príjmami v objeme 3 miliárd
eur. „Výkon v prvom štvrťroku 2011 bol dobrý štart," uviedol prezident firmy
Jochen Zeitz a dodal: „Spoločnosti Puma sa podarilo dosiahnuť silný nárast predaja. Môžeme tým zmierniť aj negatívny dopad na predaj v dôsledku japonskej živelnej katastrofy." Spoločnosť bola založená v roku 1948, v súčasnosti je vo vlastníctve francúzskej multinárodnej holdingovej spoločnosti PPR, ktorá sa špecializuje na
maloobchod a luxusné značky. Nateraz distribuuje svoje produkty do120 krajín
sveta a má viac ako 9 500 zamestnancov.

Off-Price Show Poísko ponúka obchodníkom bezkonkurenÌné
obchody v kvalitnom výpredaji módy v sortimente:
• dámske odevy, pánske odevy & detské odevy
• športové a casual obleÌenie, móda ulice, formálne obleÌenie, pleteniny,
noÌná bielizeò, obleÌenie na voíný Ìas a pracovné obleÌenie
• dizajnérske a obíúbené znaÌky
• kvalitné neznaÌkové a vlastné znaÌkové kolekcie
• módne doplnky: bižutéria, kabelky,
kožený tovar a mnoho Ïalších
• obuv: športová, casual a módna
Navštívte Off-Price Show Poísko
na novom mieste – Ptak, popredné
veíkoobchodné a retailové
centrum v Európe, lokalizované
v meste RZGÓW, v centrálnom
Poísku a využite zíavy až do 70%
normálnych veíkoobchodných cien.

Predregistrácia už teraz
– navštívte stránku
www.offpriceshow.pl
a získajte VONÚ vstupenku.

We wspóïpracy z:
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Oživenie európskej ekonomiky
brzdí inflácia a štátne dlhy
Z DROJ G F K

Náladu európskych spotrebiteľov v súčasnosti ovplyvňuje najmä stúpajúca inflácia a vysoký štátny dlh. V Prehľade európskej spotrebiteľskej klímy (GfK
Consumer Climate Europe) spoločnosť GfK po prvý raz predkladá komplexné zhrnutie očakávaní súvisiacich s vývojom ekonomiky, inflácie, príjmov a nálad
kupujúcich v Rakúsku, Bulharsku, Česku, Francúzsku, Nemecku, Veľkej Británii, Taliansku, Poľsku, Rumunsku a Španielsku. V týchto desiatich krajinách
žije približne 80 percent obyvateľstva európskej dvadsaťsedmičky. Prieskum je založený na pravidelných mesačných rozhovoroch so spotrebiteľmi vo
všetkých krajinách Európskej únie.
Dopad finančnej a hospodárskej krízy pociťujú viacmenej všetky krajiny EÚ. Kým
vývoj v Nemecku sa v minulom roku uberal úplne iným smerom ako vo zvyšku eurozóny, Španielsko, Veľká Británia a najmä väčšina východoeurópskych krajín sa ešte
stále spamätávajú z následkov najkrutejšej recesie od 2. svetovej vojny.
Európu v súčasnosti desí strach z inflácie. Peňaženky európskych spotrebiteľov
negatívne ovplyvňujú rastúce spotrebiteľské ceny, vysoké ceny ropy a plynu.
Mimoriadne dôrazne ich pocítili obyvatelia Veľkej Británie, kde sa úroveň inflácie zvýšila z 3,3% v novembri minulého roka na 4,4% vo februári 2011. Európska centrálna
banka prednedávnom zareagovala na rastúcu infláciu zvýšením kľúčových úrokových
sadzieb - prvýkrát od začiatku finančnej krízy - o 25 bázických bodov na 1,25%.
Druhým zásadným problémom je vysoká úroveň verejného zadlženia jednotlivých
krajín. I keď do Európskeho záchranného fondu prispievajú najväčšími čiastkami práve
veľké krajiny, všetky národné vlády boli nútené poskytnúť obrovské prostriedky na
stabilizáciu a stimulovanie hospodárstva. Najvyšší štátny dlh v EÚ dosahujúci úroveň
118,9 % HDP má Taliansko.

ÚSPORNÉ OPATRENIA ZAVEDENÉ
VO VEĽKEJ BRITÁNII NA POTLAČENIE RECESIE
SÚ VÁŽNE SPOCHYBŇOVANÉ
Zo sledovaných krajín iba Rakúsko a Nemecko očakávajú, že ich hospodárstvo
bude aj naďalej rásť vyšším tempom. V Rakúsku je výsledný ukazovateľ 38,2 bodu,
v Nemecku dokonca až 49,5. Po dôraznom zvýšení ekonomických očakávaní,
o približne 60 bodov od júna do novembra 2010, ukazovateľ v Nemecku poklesol od
decembra o približne 15 bodov. Hodnoty ukazovateľa sa pohybujú v škále od -100 do
+100 bodov.
V Španielsku, Rumunsku a Rakúsku sa ukazovateľ dokonca zlepšil. Naopak,
v Česku a Bulharsku boli zaznamenané značné straty. Rumunsko sa v súčasnosti stabilizovalo na veľmi nízkej úrovni. Od polovice predchádzajúceho roka sa aj tu ekonomické očakávania zvýšili približne o 34 bodov a v súčasnosti sa držia na -37,3.
Finančná kríza znamená vážne a rozsiahle následky pre britskú ekonomiku. Súkromná
spotreba, financovaná vo veľkej miere najmä z úverov, tvorila veľký podiel na HDP.
V dôsledku hospodárskej krízy spotrebitelia aj mnohé spoločnosti stratili schopnosť
splácať svoje pôžičky, čo napokon zasiahlo celú ekonomiku Ostrovov. Ceny nehnuteľností dramaticky klesli a zároveň sa prudko zvýšila miera nezamestnanosti. Mnoho
spoločností zbankrotovalo. Očakávania spotrebiteľov klesli začiatkom roka 2009 až na
-57,8 bodu. Odvtedy sa ekonomika v priebehu roka postupne spamätávala a vo
februári 2010 zaznamenala najvyššiu hodnotu (31,4 bodu) od októbra 1997. Od minulého roka sa vláda snaží zvládnuť vysokú úroveň nového dlhu prostredníctvom prísneho programu úspor, predovšetkým vo verejnom sektore a zvyšovaním daní. Verejnosť
sa však obáva, že úsporné opatrenia vyústia do ďalšej recesie ešte skôr, ako sa krajine podarí dostať sa z finančnej krízy. Názory verejnosti na správnu politiku boja proti
recesii sa značne líšia. Časť uznáva, že vláda musí zaujať radikálny postoj a začať šetriť, kým ostatní uprednostňujú politiku bližšiu Keynesovmu prístupu, ktorá by ekonomiku stimulovala z verejných prostriedkov. Diskusia o správnom východisku z recesie je
evidentná aj v hodnotení súčasného vývoja ekonomiky. Po minulý rok a aj v prvom
štvrťroku tohto roka ekonomické očakávania dramaticky klesli až na úroveň súčasných -29,9 bodu.
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Ekonomika Českej republiky sa postupne spamätáva z ekonomickej krízy. Výrazný
podiel na zlepšení má automobilka Škoda. Je jednou z veľkých firiem, ktoré zásadne
ovplyvňujú vývoj českej ekonomiky. V prvom štvrťroku 2011 sa príjmy Škody zvýšili
o 21,4%. Napriek tomu sa celková nálada spotrebiteľov od začiatku roka výrazne
zhoršila. Súčasná vláda sa po prvý raz chystá znížiť vysokú úroveň štátneho dlhu, nie
je však jasné, či dokáže presadiť chystané reformy. Neistotu vyvoláva aj hodnotenie

Bázický bod je najmenšia jednotka na meranie výnosov dlhových nástrojov.
Jeden bázický bod je percentom z percenta, teda 0, 01%, resp. 1/100
z jedného percenta. Používa sa pri stanovení úrokovej miery a na
vyjadrenie pohybov cien rôznych finančných inštrumentov.
očakávaní vývoja českej ekonomiky v niekoľkých nasledujúcich mesiacoch. Verejnosť
má reálne obavy, či plánované úsporné opatrenia a zvyšovanie daní opäť neoslabia
pomaly sa konsolidujúcu ekonomiku a zvýšia nezamestnanosť. V dôsledku toho ekonomické očakávania od začiatku roka prudko klesajú. V januári index vykázal hodnotu
9,6 bodu, ale už v marci klesol až na -29,6 bodu. Česi navyše vnímajú plánované
reformy ako hrozbu pre ich osobnú finančnú situáciu.

PRUDKÉ ZVÝŠENIE CIEN V CELEJ EURÓPE
Vo všetkých sledovaných krajinách EÚ sa v marci potvrdili obavy zo zvyšovania
cien. Jedinou výnimkou je Bulharsko, kde po razantnom raste ceny od decembra minulého roka opäť mierne klesli až na marcovú úroveň 7,6 bodu. Kľúčovými príčinami zvyšovania inflácie sú v súčasnosti vyššie ceny potravín a energií.
Zvlášť citeľne sa zvýšenie cien prejavilo vo Francúzsku, Taliansku a Rumunsku.
Očakávania rastu spotrebiteľských cien vo Francúzsku sa v marci zvýšili o 12,4 bodu
na súčasnú hodnotu 46,9, najvyššiu hodnotu za posledných 20 rokov.
Ukazovateľ dramaticky stúpa od augusta 2009, keď sa pohyboval na úrovni -32,3
bodu. Od hospodárskej a finančnej krízy sa francúzski spotrebitelia obávajú obrovského
poklesu kúpnej sily.
V Taliansku sa index v súčasnosti pohybuje na úrovni 11,1 bodu v porovnaní s -22
bodmi vo februári. Podobne ako vo Francúzsku, aj v Taliansku očakávali od polovice
2009 rast cien. V júli 2009 index zaznamenal ukazovateľ na úrovni -60,8 bodu. I keď
údaj cenových očakávaní je relatívne nízky, Taliani začali počas hospodárskej
a finančnej krízy omnoho citlivejšie reagovať na ceny. V decembri 2010 sa inflácie obávala asi tretina spotrebiteľov, o mesiac neskôr to bolo už 58%. Dvojpercentná inflácia
v Taliansku je však v porovnaní s inými krajinami ešte stále mierna.
V Rumunsku ukazovateľ v súčasnosti dosiahol úroveň 19,7 bodu. V polovici roka
2010 sa Rumuni museli vyrovnať s 5%-ným zvýšením dane zo zisku. V nasledujúcich
diskusiách sa zvýšili očakávania súvisiace s cenami v auguste na 14 bodov. Po ustálení tento ukazovateľ v januári klesol na -15,3 bodu. Rumuni v súčasnosti uvažujú
o ďalšom zvyšovaní daní a odvodov, v dôsledku čoho cenové očakávania v marci stúpli
o 29,7 bodu. Rumunsko získalo finančnú pomoc od MMF, ECB a EÚ, preto je tamojšia
vláda pod silným medzinárodným tlakom na zníženie štátneho deficitu. Tento vývoj
navyše sprevádza rast inflácie, ktorá v súčasnosti dosiahla hodnotu približne 6%.
Pokračovanie na www.modarevue.com
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Tatrawood Vám prináša

KVALITNÚ KOŽENNÚ
GALANTÉRIU
za skvelé ceny

Firma Ilmodo, spol. s.r.o. je česká společnost zabývající se
výrobou a velkoobchodním prodejem dámské a pánské pletáže. Na českém trhu působí od roku 2005 a její úspěšnost
dokládá neustále rostoucí počet zákazníků na území celé
České republiky a Slovenské republiky. Její specialitou je, že
na základě dohody je schopna zajistit výrobu pletáže podle
individuálních požadavků zákazníka.

Všechny modely značky ilmodo jsou zhotoveny z kvalitních
moderních materiálů. Při jejich výrobě je kladen velký důraz
na precizní zpracování a módnost - a je nutné konstatovat,
že ilmodo je značka dobré kvality za příznivé ceny. V kolekci
firmy najdete tenké svetříky, svetry a další pleteniny. Firma
pružně reaguje na poptávku a přání zákazníka a je schopna
dodat objednané zboží ve velmi krátkých dodacích lhůtách.
Firmu Ilmodo, spol. s.r.o. lze doporučit všem, kteří upřednostňují českou a kvalitně zpracovanou dámskou a pánskou
konfekci, která plně uspokojí i náročného zákazníka.

Poprad 058 01 | Alžbetina 18 | Tel.: +421527881551
Pieštany 921 01 | Kukucínová 13 | Tel.: +421337741839
Bratislava 851 01 | Einsteinova 18 | AUPARK | Tel.: +421263530761

tatrawoodslovakia@gmail.com| www.tatrawood.sk

Výroba a distribuce dámské a pánské pletáže
Ilmodo, s.r.o., Mojmírova 944,
686 01 Uherské Hradiště
email: ilmodo@seznam.cz
Tel: +420 606 934 015, +420 728 032 942,
+420 724 718 006
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Korupce je podle Čechů větším problémem
než nezaměstnanost nebo zdražování
HKČR | P ETR K OPÁČEK

V souvislosti s 10. Fórem Zlaté koruny, které se uskutečnilo 14. června pod názvem „Korupce jako ekonomický fenomén“, provedla společnost Ipsos
výzkum zaměřený na postoje lidí k problematice korupce. Výzkum ukázal, že 70 % populace vnímá korupci jako jeden z největších současných problémů
v České republice. Podle 84 % obyvatel je míra korupce v ČR vysoká a vláda nemá skutečný zájem korupci postihovat. Výzkum se uskutečnil ve dnech
5. až 10. května 2011 na vzorku 1 021 respondentů.
„Výzkum, který jsme si před Fórem dali zpracovat, ukázal, že většina lidí považuje korupci nejen za vážný problém, ale chtěli by proti korupci rázně zakročit
a vidět nějaké výsledky. Z toho by se měli poučit hlavně politici, pro které je toto
zjištění velká výzva,“ vyjádřil se k výsledkům Pavel Doležal, ředitel Zlaté koruny.
„Současná situace nenechává populaci lhostejnou. Pozitivní zprávou je, že
70 % populace podporuje boj proti korupci. Cestu k omezení korupce vidí lidé zejména v reformě státní a veřejné správy a ve zpřísnění trestů za korupci,“ komentuje výsledky Tomáš Macků, Research & Communication Director výzkumné agentury
Ipsos.

KORUPCE JAKO JEDEN Z HLAVNÍCH
PROBLÉMŮ ČESKÉ REPUBLIKY
Výzkum prokázal, že lidé považují korupci za jeden z největších současných
problémů. Tento názor mají více než dvě třetiny obyvatel (70 %), pro které představuje korupce dokonce závažnější problém než nezaměstnanost nebo zdražování.
Tyto tři společenské neduhy překonaly i rizika nestability vlády a až s velkým
odstupem následuje kriminalita. Intenzivněji vnímá problematiku korupce starší
generace 55 – 65 let (84 %) a lidé s vysokoškolským vzděláním (83 %).
Lidé jsou přesvědčeni, že aktéři korupčního jednání se vzájemně podporují a spolupracují. Myslí
si to naprostá většina dotázaných (92 %).
Korupční prostředí je podle názoru více než čtvrtiny obyvatel nejvíce rozšířeno
v politických stranách a na úřadech vyřizujících žádosti a potvrzení. Korupci se
„daří“ i na ministerstvech, naopak nejméně v sektoru bankovnictví. Nejhorší image
mají politické strany u produktivní generace 25 – 35 let, téměř třetina (31 %) z nich
uvádí, že v politických stranách je korupce nejvíce rozšířena.
Podle názoru 84 % obyvatel je v ČR vysoká míra korupce a vláda nemá skutečný zájem korupci potírat. Navzdory tomuto stavu 70 % populace zastává názor, že bojovat proti ní má smysl.
Výrazně častěji si obyvatelé Prahy, stejně jako lidé s VŠ vzděláním myslí, že

proti korupci by měli vedle státu bojovat i sami občané. Méně vysokoškoláků si
myslí, že proti korupci nemá smysl bojovat (17 %).

NÁSTROJE K POTÍRÁNÍ KORUPCE
Z výzkumu agentury Ipsos vyplynulo, že naprostá většina populace souhlasí s razantními způsoby boje proti korupci, od zabavování majetku při prokázání korupčního jednání, přes odposlechy,
ochranu klíčových svědků až po agenty provokatéry.
Největší podporu má při omezování korupce nástroj „zabavování majetku“.
Výrazněji jsou pro všechny uvedené způsoby boje proti korupci lidé ve věkové kategorii 55 – 65 let, naopak mladá generace 18 – 24 let je v podpoře těchto prostředků mírnější.
K omezování korupce v ČR podle obyvatel nejvíce přispějí systémové změny spočívající
v zásadní reformě státní a veřejné správy (29 %) a zpřísnění trestů za korupci (27 %). Důležitá
je rovněž morálka lidí (17 %) v boji proti korupci. Naopak transparentnost při financování politických stran nemá šanci korupci výrazněji omezit (4 %). Reformu státní
správy s cílem omezit korupci častěji požadují lidé ve věku 55 – 65 let (33 %).
Ženy (31 %) považují zpřísnění trestů za korupci za důležitější formu omezování
korupce než muži (22 %). Muži by na druhou stranu preferovali spíše systémovou
změnu. Lidé s VŠ vzděláním jsou skeptičtější k efektu zpřísnění trestů za korupci,
21 % z nich uvádí, že by to pomohlo korupci omezit.
Více než čtyři pětiny obyvatel (83 %) se domnívají, že boj proti korupci jsou jen líbivá politická
hesla a zároveň dodávají, že by zastupitelé a úředníci ve státní správě měli mít trestní odpovědnost
za špatná rozhodnutí při hospodaření s veřejným majetkem. Pro trestní odpovědnost za špatná rozhodnutí při správě veřejného majetku jsou častěji starší lidé ve věku 55 – 65
let (46 % rozhodně pro trestní odpovědnost) a muži (44 %). Lidé s VŠ vzděláním
(68 %) a obyvatelé Prahy (64 %) častěji než ostatní věří, že transparentnost při
zadávání veřejných zakázek pomůže korupci snížit.
„Lidé cítí rozpor mezi tím, co vláda a celkově politické strany slibují učinit v boji
proti korupci a tím, co opravdu dělají. Není pak příliš překvapivé, že populace volá
po razantních nástrojích v boji proti korupci, včetně zavedení trestní odpovědnosti
pro zastupitele a úředníky, kteří spravují veřejné prostředky,“ dodal k výsledkům
výzkumu Michal Straka, Product & Business Director výzkumné agentury Ipsos.
Více než dvě třetiny obyvatel si myslí, že korupce se nedá vymýtit a že úplatky jsou běžnou součástí života.

ÚPLATKY MEZI LIDMI
Dle aktuálního výzkumu agentury Ipsos se desetina obyvatel v posledním roce
přímo setkala s korupcí, 3 % při dotazování přiznaly poskytnutí úplatku.
Zprostředkovaná zkušenost je mnohem vyšší, o korupci ve svém okolí slyšelo
43 % obyvatel, z toho necelá desetina (7 %) korupci ohlásila. Jako důvod uvedli, že
takové jednání nepovažují za správné a nesouhlasí s ním. Pokud lidé korupci
neohlásili, bylo to především ze strachu nebo se jich případ osobně netýkal. Častěji
se setkali s korupcí muži (13 %) než ženy (7 %). Více než ostatní ohlašují korupci
mladí ve věku 18 – 24 let (14 %) a muži (10 %). S korupcí se zprostředkovaně setkali častěji obyvatelé Prahy (48 %).
Nejběžnější jsou z pohledu tzv. občanské (neinstitucionální) korupce úplatky ve zdravotnictví (57 % formou dárku, 9 % peníze). Další způsoby jsou již méně rozšířené,
4 % dotázaných daly úplatek policistovi. Dárek zdravotní sestře nebo lékaři dávají
častěji lidé ve věku 55 – 65 let (68 %).
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Bude Slovensko vstupnou bránou Číny do Európy?
Stovky čínskych firiem od bánk až po tamojšie automobilky majú už o rok uzatvárať svoje obchody neďaleko Senca. Práve tam má totiž vyrásť Európske čínske centrum, ktoré má uľahčiť prienik čínskych firiem na starý kontinent. „Centrum bude najväčšie v Európe a vytvorí priestor firmám, aby mohli expandovať a rozširovať kontakty na európsky trh,“ hovorí Vladislav Khabliev, konateľ výrobcu televízorov UMC
Slovakia, ktorý stojí za projektom. S čínskou finančnou spoločnosťou Anhui Publishing
Group nedávno podpísal dohodu, podľa ktorej má lákať čínske firmy do európskeho
centra.

VSTUPNÁ BRÁNA DO EURÓPY
Ambiciózny projekt výrazne uľahčí prienik svetovej veľmoci na európske trhy.
„V centre môže nájsť sídlo dvesto až tisíc firiem,“ tvrdí Khabliev. Už teraz centrum
počíta s prítomnosťou Bank of China, obchodov, skladov aj čínskych automobiliek.
„Bude to doslova ich vstupná brána do Európy,“ konštatuje prezident Zväzu priemyselných podnikateľov Slovenska Ivan Čarnogurský.

PRÍLEŽITOSŤ AJ PRE SLOVENSKO
Rozpočet projektu počíta so sumou 100 miliónov eur a profitovať by z toho malo aj
Slovensko. Na jednej strane priamo v centre nájdu prácu stovky ľudí, na strane druhej
investície by mali končiť aj u nás. „Zaznamenali sme záujem tamojšieho automobilového priemyslu,“ prezrádza Čarnogurský. Číňania sa pre Slovensko rozhodli kvôli
vhodnej lokalite, blízkosti hraníc i viedenského letiska.
Čínske centrum vzniklo v júli aj v Maďarsku, zďaleka však nedosahuje veľkosť
seneckého. „Projekt sa rozprestiera na 17 hektároch. Môže sa však rozširovať až na
300-tisíc štvorcových metrov kancelárskych a výstavných plôch,“ prezrádza Ivan Čarnogurský ml., riaditeľ spoločnosti Ipec Group, ktorá bude projekt developovať. Podľa
neho by sa s prácami malo začať už na budúci rok, všetko však bude závisieť od stavebných povolení.

OD CESTOVIEK PO MASÁŽE
Dôvodom, prečo centrum skončilo práve na Slovensku, boli obchodné kontakty
UMC s čínskou stranou, ale aj lokalita. „Geopoliticky a geograficky má Slovensko
ideálnu polohu. V blízkosti sú maďarské, rakúske aj české hranice, čo zabezpečí prístup návštevníkov,“ konštatovali obe strany v podpísanej dohode, pričom do karát jej
hrá aj blízkosť viedenského letiska.
Ústredným motívom centra by malo byť sprostredkovanie obchodov, pri Senci však
chcú rozširovať aj čínsku kultúru. „Chceme rozvíjať spoluprácu aj z kultúrnej stránky,“
konštatoval Wang Yafei, prezident spoločnosti Anhui Publishing Group. Komplex počíta
s prítomnosťou jazykovej školy, športového a medicínskeho centra, ale aj s masážnym
centrom. Osobitnou kategóriou majú byť čínske cestovné kancelárie. Ich hlavným cieľom bude lákať turistov na návštevu najľudnatejšej krajiny sveta.

NA BIZNIS TREBA DÔVERU
Prítomnosť centra na Slovensku by mohli využiť aj naši podnikatelia. Eduard Šebo,
ktorý ako jeden z mála Slovákov uspel v Číne a otvoril tam vinársky podnik, však upozorňuje, že to nebude jednoduché. „Kým sme urobili prvý biznis v Číne, museli sme
tam chodiť päť rokov. Všetko to stojí a padá na ľuďoch. Oni sú veľmi milí, usmievaví,
všetko podpíšu, ale urobiť nejaký biznis je veľmi problematické,“ vysvetľuje majiteľ
spoločnosti United Industries.
Tento článok uverejnil 15.7.2011 Obvodný úrad Nové Mesto nad Váhom na svojich samostatných webových
stránkach pod názvom „Číňania chcú z nás mať bránu do Európy". Do termínu uzávierky sa nám nepodarilo
získať viac informácií od priamych zainteresovaných, pretože podľa ich vyjadrenia ešte očakávajú odpoveď
z čínskej strany. Označenie Slovenska médiami za vstupnú bránu Číny do Európy však dementovala hovorkyňa
generálneho riaditeľa spoločnosti UMC Magdaléna Verešová: „V prvom rade, centrum nebude vstupnou bránou
pre Áziu do Európy, ako to bolo deklarované v bulváre, ale bázou našich podnikateľov s možnosťou nájsť správnych odberateľov v Ázii už na Slovensku a naopak.“

Prestížna značka dámskej konfekcie

„LEBEK“ z Nemecka
Vás pozýva na medzinárodnú výstavu
„STYL a KABO“
BRNO, Pavilón „V“ stánok č. 82
20. - 22. 8. 2011
Obchodné zastúpenie FAVAB s.r.o. BRATISLAVA SK
kontrakty do 2. 9. 2011 v Bratislave, Rožňavská1, tel.: 00421/2/4463 2041-2
MO predajne: Bratislava: Aupark, Polus,

Praha: Nový Smíchov, Eden,

Brno: OC Kr.pole
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Pozývame vás na veľtrh Styl v Brne, hala V, stánok 339.
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POZVÁNKA NA SEMINÁR
Trenčianska regionálna komora SOPK v spolupráci so Sekciou textilného, odevného, kožiarskeho a obuvníckeho priemyslu a Textilným skúšobným ústavom Brno
organizuje v rámci „OP CS SR - ČR 2007-2013“ projekt „Chambernett“, vzdelávací
seminár na tému:

„Reklamácie textilných a odevných výrobkov,
ich správne označovanie a údržba“
Termín konania: 8. september 2011, začiatok o 10:00 hod.
Miesto konania: Budova Allianz - Slovenská poisťovňa, Legionárska 14, Trenčín
Lektori: TZÚ, s.p. Brno - Ing. Elen Klašková, Vladimír Štork

The Wortmann group reported last year sales approaching € 950 Mio., in 70 countries world wide. Our
Tamaris store concept is currently the fastest growing shoe store-concept all over Europe carried out as
a partnership with independent retailers.

Cieľ seminára:
- zoznámiť s problematikou spotrebiteľských reklamácií a legislatívou vzťahujúcou
sa k tejto oblasti z pohľadu výrobnej/obchodnej organizácie a pri poskytovaní
služieb,
- prezentovať skúsenosti súdneho znalca,
- poskytnúť prehľad o častých typoch reklamácií a ich príčinách,
- informovať o správnom označovaní textilných a odevných výrobkov v súlade so
zákonnými predpismi a ich vhodnej údržbe,
- oboznámiť so základnými skúškami textilných a odevných výrobkov a ich interpretáciou.

We wish to appoint a new agent within this area from January 2012 onwards.

Seminár je určený najmä pre organizácie zaoberajúce sa výrobou a predajom textilných a odevných výrobkov a pre prevádzkovateľov práčovní a čistiarní.
Ďalšie informácie o seminári vrátane podmienok účasti, programu a prihlášky budú
uverejnené na stránke www.tn.sopk.sk
Kontakt:
Trenčianska regionálna komora SOPK, Ing. Ľudovít Mičuda,
tel.: 032 6525 275, fax: 032 6521 023
e-mail: micuda@sopk.sk

To help us achieve further growth in this mature area we are seeking the

Agent (m/f)
for Slowakia
This is the ideal candidate:
- Successful sales personality
- Dedicated customer service partner
- Excellent contacts within the territory
If you are a new breed of sales manager, not just selling shoes, if you ﬁt the bill, and want to join Europe’s
market leader in ladies fashion-footwear, please apply in conﬁdence, send your complete C.V. to Mr.
Alfred Pusswald.
Wortmann KG, Mr. Alfred Pusswald, Aufeldgasse 66, A - 3400 Klosterneuburg
alfred.pusswald@wortmann.com, www.wortmann.com
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Vás zve
16.8.2011 Trenčín, Galla Gallery, Mierové nám. 22
21.-23.8.2011 veletrh STYL Brno, hala V, stánek 132
celoročně PERSA a.s, U Plynárny 1002/97, Praha 10

•Moderní stahovací
spodní prádlo s vysokým
podílem vlákna LYCRA©
beauty.
•Podpírá a tvaruje.
•Maximální vytvarování
postavy při vysokém
komfortu nošení.
•Nadpasové kalhotky
se silikonovým
proužkem v pase.
7680 Předtvarovaná podprsenka
s kosticí vel. 70-95 B-E
0080 Nadpasové stahovací kalhotky
s dlouhými nohavičkami vel. 60-95

tel: +420 267 006 460
Mobil: +420 775 676 138
magdalen@persa.cz
Zastoupení pro ČR a SR:
Ing. Magdalena Petruželová

Zástupce pro ČR a SR:
EUROFASHION spol. s r.o., Kadaň
Tel.: +420 474 333 995

www.naturana.cz
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TATRAWOOD VÁS POZÝVA

DO ŠKOLY

Navštivte náš
internetový obchod
www.lamido.cz

český výrobce

Máša

452,- Czk

Mína

402,- Czk
Materiálové
složení výrobků:
92% viskóza, 8% lycra

Rádi Vás uvítáme na veletrhu STYL BRNO
ve dnech 21.8. – 23.8. 2011 na našem
stánku č. 208 , v pavilonu F.
Poprad 058 01 | Alžbetina 18 | Tel.: +421527881551
Pieštany 921 01 | Kukucínová 13 | Tel.: +421337741839
Bratislava 851 01 | Einsteinova 18 | AUPARK | Tel.: +421263530761

tatrawoodslovakia@gmail.com| www.tatrawood.sk
42

MÓDA REVUE 3/2011

Otevíraci doba v naší prodejně:
(Sebranice 11 – budova Lamida)
Po, Út, St, P 7.30 – 14.00
Čt
7.30 – 16.00

