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PRÍHOVOR

Azda jeden z najdôle-

žitejších faktorov úspe-

chu podnikania v súčas-

nosti je marketingová

propagácia. Prostriedkov

k nej existuje naozaj neúrekom a zostáva len

zvoliť si ten správny a najefektívnejší. Stále

viac frekventovým výrazom aj pri tejto téme sa

stáva pojem „sociálne siete“, hovoro zaužívaný

pôvodný názov „social media“. I keď sa tieto

dostali už do roviny extrémne invazívneho

článku v našom nielen profesionálnom, ale

najmä súkromnom živote, realita nasvedčuje

tomu, že práve v podnikaní nadobudli status

vysokých hodnôt. Sociálne siete nemali nikdy

taký silný potenciál ako dnes. Ako príklad

postačí nedávny Milánsky týždeň dizajnu, pre-

biehajúci súčasne so svetoznámym veľtrhom

nábytku Salone del Mobile, o ktorom sa dočíta-

te v tomto vydaní. Podľa údajov monitorujúcej

spoločnosti Blogmeter bolo v priebehu tohto-

ročnej edície podujatia na sociálnych sietiach

publikovaných 428 000 správ. Dovedna

14 miliónov interakcií predčilo akékoľvek oča-

kávania, pričom najvyšší záujem (2,6 miliónov)

bol zaznamenaný počas prvého dňa, keď i via-

cero značiek vysokej módy zverejnilo na

Instagrame svoju produkciu zameranú na

dizajn. Rýchlosť prenosu informácií a okamžitá

spätná väzba sú faktory, ktoré by mali presved-

čiť, prečo by sociálne siete nemali chýbať

u toho, kto chce dnes na trhu uspieť.

Podriadiť stratégie vlastného biznisu tenden-

ciám a prostriedkom hromadného charakteru,

najmä keď fungujú prospešne, nemusí byť

zlým ťahom.
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Zo súčasnej ponuky padá voľba predovšetkým na 
modifi kované viskózové vlákna v najrôznejších kombi-
náciách s prírodnými i syntetickými produktmi. Jem-
nosť vláknových vstupov zaručí tvorbu veľmi ľahkých 
a vzdušných typov tkanín a pletenín, často obohate-
ných leskom, jemnou štruktúrou alebo transparentnos-

ťou. Zo vzorov je treba vyzdvihnúť drobnú geometriu, 
kára, pruhy a prúžky a hru priesvitu, námety potlačí sa 
sústredia na kvetinové a fantazijné motívy.

Tvarová nápaditosť tejto kategórie nepozná medze. 
Popri klasických košeľových typoch s golierom 
a manžetami na rukávoch, bude aktuálny celý 
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Dámske blúzky a košele na rok 2017

Súzvuk farby, 
štýlu i kontrastu
D-CLUB, FOTO: IMAGE.NET, MBFW MADRID, ARCHÍV AUTORA

Blúzky, topy, košele či tuniky..., skrátka súčasti odevov, ktoré pokrývajú hornú časť tela, teda 
trupu. Toľko snáď defi nícia. Aj keď sa dámske šaty už dlhší čas snažia preraziť akúsi módnu 
kliatbu, napriek trendom sú práve blúzky praktickejšie pre uponáhľaný život. Dajú sa ľahko meniť, 
kombinovať, ale hlavne zaručujú jednoduchú dennú údržbu aj vďaka využitiu nových materiálov.
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rad strihových riešení so širokými rukávmi, viazačkou 
v krčnej partii, ozdobným žabó na prednom dieli, ale 
aj odvážnou asymetriou, štylizáciou americkými prie-
ramkami alebo spadnutými ramenami. Veľmi jemné 
materiály dovolia relatívne objemné strihové riešenie, 
ktoré potom vytvára efektné nariasenie materiálu 
do pásovej partie, či sa splývavo vlní okolo tela.

Ozdobnými efektmi budú rôzne kontrastné 

či lesklé lemy, ozdobné zapínanie, 
zámiky a sklady na prednom diele, 
rôznorodé kombinácie materiálov, 
zdobenie výšivkou alebo čipkou.

Farebná paleta bude pestrá 
pre jednofarebné kvality aj 

pestro tkané či pletené 
typy a odohrá sa v rámci 
módnej farebnosti, ktorá 
sa sústredí na pastelový 
rad, živé tóny, zaujímavý 
neutrál a bielu, striebristú 
aj čiernu farbu. Kombiná-
cie v námetoch potlačí 
využijú kontrasty aj 
variácie tón v tóne.

Je potrebné zdôrazniť, 
že tento typ odevov je 
kombinačný a treba ho 
vnímať v súvislostiach 
s celkovou skladbou 

outfi tu, či už ide o farebný 
súzvuk, štýlovú príslušnosť 
alebo kontrastný šok.

TRENDY
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Hľadisko nie príliš ľahkej údržby bolo eliminované 
nekrčivými a nežehlivými úpravami košeľových kva-
lít, vylúčené boli aj nepriedušné materiály, tie nové 
z veľkej časti na báze jemnej česanej bavlny dostali 
odľahčenú hmotnosť, nové štruktúry povrchov 
a lesk, no najmä získali vďaka fi nálnym úpravám 
veľmi príjemné pocitové vlastnosti. Pánske košele, či 
už slávnostné, denné, biznis, športové alebo dizaj-
nové, letné i zimné majú skrátka pánsky sexy náboj 
pre blízku aj vzdialenú módnu budúcnosť.

DOMINOVAŤ BUDÚ
• Typy pre biznis a denný štýl sa sústredia na 

jemný popelín, drobné väzobné štruktúry a tvily, 
predovšetkým v bielych a čisto modrých odtieňoch, 
ktoré dopĺňa šedá a akcenty červených tónov od 
ružovej po burgundskú. Zo vzorových námetov to 

budú klasické jemné prúžky, kára a potlače veľmi 
drobných geometrických alebo fantazijných motívov 
v dvojfarebnej variácii. Nechýba ani kompozícia 
s malou prímesou elastických vlákien.

Pánske košele na rok 2017

KOŠELE na biznis, deň, 
šport i slávnostné udalosti
JČ, FOTO: ARCHÍV AUTORA

Bez košele si snáď pánsky šatník ani nedokážeme predstaviť. Hoci už boli v neďalekej minulosti 
zaznamenané „pokusy“ túto odevnú súčasť obmedziť či zlikvidovať, vždy sa vrátila a je tu v plnej 
kráse.
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• Šport – znovu sa objavia bavlnené fl anelové 
kvality v ľahšom vyhotovení na klasické športové 
košele a v „ťažších“ hmotnostiach na vrchné typy. 
Vlasová úprava bude ľahko prekrývať plátnovú či 

keprovú väzbu. Objaví sa tu rad kár a kociek, 
či tartanových kár v stredných veľkostiach. 
Farebnosť bude sýta s dôrazom na modré 
a šedé odtiene s farebnými akcentmi.

• Denimové nálady – športovo ladené košele 
na tému denim v „opranej“ verzii v hladkých či 
štrukturálnych väzbách.

Nové námety potlačí sa inšpirujú 70-tými rokmi 
a sú interpretované ako zväčšené drobné geomet-
rické výrazné kresby do makro vzorov. Nové 
sú tiež digitálne či fi lmové potlače inšpirované 
obrazmi zimnej krajiny.

• Slávnostné košele – okrem špičkových bavl-
nených tkanín sa tu uplatní aj hodváb či zmesi 
s viskózou, prípadne acetátovým hodvábom pre 
lesklý efekt v drobných motívoch tón v tóne. 
Dominantnou farbou tu bude biela a ľahko zafar-
bené pastelové odtiene.

• Voľný čas – do tejto kategórie prechádza aj 
časť typov na denné nosenie. Košele budú 
z bavlnených priadzí, tie jemnejšie budú deko-
rované potlačami, väčšinou s námetmi drobnej 
geometrie, nebudú chýbať pruhy a prúžky, kára, 
jemné rastrovanie a kocky. Kára môžu mať aj trochu 
väčšiu veľkosť a pre ich módne zdôraznenie bude 
použitá jemná buklé priadza a melanžové farebné 
efekty. Nové farebné podnety budú v sýtych tónoch 
s inšpiráciou v škótskych tartanoch.

TRENDY
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FORMY – košele majú napospol štíhlu formu 
a umiernené dimenzie manžiet a golierov, ktoré sú 
v niekoľkých ustálených podobách, ako otvorené, 
uzavreté a prepnuté špičky, niekedy aj so stojacím 
golierom, u slávnostných typov ako stojačik s pre-
hnutými špičkami pre umiestnenie motýlika.

DROBNÉ DETAILY – sú dôležitou nadstavbou súčas-
ných košieľ, či už sú to nezvyčajné gombíky, obšitie 
dierok, prešitie švov, zvýraznenie légy, ale predovšet-
kým kompozície podšitia golierov, sediel a manžiet 
kontrastným materiálom či farebnou kombináciou 
vzoru. To je hra s dizajnom, ktorá prináša do tohto 
sektoru vizuálne príjemné obohatenie.
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Všetko začína pri materiáloch: jemnú vlnu môžu obo-
hatiť luxusné živočíšne vlákna, jemné umelé kožušiny 
sú hrejivé a ľahké, tie pravé potom luxusné, zmesové 
kombinácie fantazijných tvídov zaujmú svojim mód-
nym štýlom, zateplené syntetické variácie sú praktické 
a teplé. Dôležité sú fi nálne úpravy, ktoré dodajú tkani-
nám hustý vlasový povrch alebo len ľahké počesanie či 

zaplstenie. Väzobné variácie prinesú zaujímavé štruktú-
ry, tvídy fantazijné farebné kombinácie, kožušiny majú 
vysoký hladký alebo kučeravý vlas, kože majú lesklý 
alebo štruktúrny povrch.

Výrazným módnym ukazovateľom bude farba, v no-
vej sezóne bude zastúpená jednak vo výrazných sýtych 
odtieňoch zlatej, cyklámenovej, fľaškovozelenej, modrej, 
tyrkysovej, oranžovej. Opozitom budú svetlé pastely 
a neutrálne farby, nebude chýbať ani čistá biela, čierna 
a námornícka modrá.

Formy budú veľmi rôznorodé, ale silueta si 
väčšinou zachová štíhly charakter. Klasické typy 
dlhých plášťov budú prepásané či asymetricky 
zapínateľné. Krátke kabátiky budú mať klasickú 

alebo predimenzovanú fazónu, stojací alebo položený 
golier, niekedy s dvojradovým, inokedy jednoduchým 

zapínaním – to budú kabátiky s dĺžkou do polovice 
stehien s uni sex náladou. Krátke bundičky typu 
bomber budú obľúbené mladou generáciou prá-
ve tak, ako zateplené prešívané typy do pása 
s kapucňou či objemným golierom. Nemožno 

Dámska ťažká konfekcia na jeseň a zimu 2017/2018

Zahalia do tepla 
 JČ, FOTO: IMAGE.NET, MBFW MADRID, STEFANIA ALESSANDRO/GETTY IMAGES – WHITE

Dámske vrchné odevy - plášte, kabátiky, paletá, bundy, bundičky musia splniť mnoho súčasných 
požiadaviek. Tou zásadnou je určite funkcia, ktorá zaistí ochranu pred nepriazňou počasia, 
priedušnosť, prijateľne odľahčenú hmotnosť. Ideálna by bola nešpinivosť (tak vysoké hightech 
parametre si však zatiaľ módny spotrebiteľ ani nenárokuje), ale požiadavka ľahkej údržby 
v dnešnom uponáhľanom svete je na mieste. To všetko sú vlastnosti dôležité, ale oku skryté. 
Módny spotrebiteľ požaduje predovšetkým vlastnosti vizuálne a pocitové. Estetika je samozrejme 
daná módnym vývojom, trendmi a vkusom. Príjemný dotyk materiálov a pohodlná forma odevu je 
už dnes základnou normou.
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zabudnúť ani na športový charakter predĺžených búnd 
a parky pre voľnočasové aktivity i denné nosenie 
a zateplené nylonové typy. Objavia sa aj krátke kožúšky 
a dlhé kožušinové plášte s kapucňou.

Grafi cké prvky sa minimalizujú, dôraz sa kladie na 
výrazné gombíky, kožušinové goliere, nakladané 
výrazné vrecká či zaujímavé riešenie strihových 
konštrukcií.

Na záver je nutné dodať, že plášte, kabáty 
a bundy síce zahaľujú a zakrývajú spodné 
vrstvy, ale sú základnou a neoddeliteľnou sú-
časťou celkového outfi tu, ktorý dotvorí konečný 
módny vzhľad a dojem!

TRENDY
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Ale je tomu skutočne tak aj v módnom priemysle, 
kde odľahčené kvality hrajú prím, či už sú to tie na 
báze klasiky alebo tie nové technické, syntetického 
charakteru. Svoju úlohu tu iste zohráva aj široké 
rozpätie módneho zamerania, v ktorom sa presúva 
klasika do rezortov športu a outdoorového sektoru, kde 
aj individualita jedinca a záujmové ciele hrajú dôležitú 
úlohu. Tam potom môžeme očakávať, aj napriek odľah-
čeniu, kompaktné a silné kvality na bundy a kabátiky. 
Nie je to ale zásadný trend.

KLASIKA
Klasický pánsky plášť čerpá inšpiráciu z britských 

tradícií ako z hľadiska materiálov, tak foriem. Len malé 
percento týchto plášťov má charakter dlhého kabáta, 
niekedy ku kolenám či do polovice lýtok. Tie sú určené 
predovšetkým na spoločenské účely, ale otázkou je, 
či je nutné mať v skrini plášť s frekvenciou využitia 
niekoľkokrát do roka. Forma zostáva klasická, väčši-
nou s jednoradovým alebo dvojradovým zapínaním 
s umiernenou fazónou a s detailmi ako je fi lcový podgo-
lier, pätky na rukávoch, všité vrecká s pätkami i našité 
vrecká. Iné typy majú šálový golier, luxusné typy golier 
z pravej kožušiny. Vždy sú so skrátenou dĺžkou zhru-
ba do polovice stehien, alebo 10-15 cm nad kolená. 
Vlnárske či priamo vlnené tkaniny môžu byť obohatené 
aj ďalšími luxusnými vláknami a majú jemný vlasový 
povrch alebo výraznejšiu štruktúru väzby. Znovu sú 
objavené tvídy, a to v pomerne bohatom farebnom aj 

rustikálnom vyhotovení. Farby si ponechajú tiež klasic-
ký charakter, dominujú šedé, modré a hnedé odtiene 
(tie predovšetkým u tvídov), ale aj čierna. Jednofareb-
né kvality môžu byť obohatené melanžovými efektmi, 
zo vzorov sa objaví káro, rastrovanie, kocky, niekedy aj 
so živšími efektmi.

Pánske plášte, zvrchníky a bundy na jeseň a zimu 2017/2018

PRÍJEMNE v chladnom období
D-CLUB, FOTO: GETTY IMAGES MBFW MADRID, STEFANIA  ALESSANDRO/WHITE

Kde sú časy, kedy aj silný zdravý chlap stonal v zime pod ťarchou ťažkého kabáta či kožuchu. Už si to po rokoch inovácií ani nedokážeme predstaviť, 
snáď len vďaka hmlistým spomienkam či historickým dokumentom. Všetko je ľahšie, všetko sa skracuje – je nová doba. Ako by sme to už niekedy 
počuli..., konkrétne v ikonickej snímke Postřižiny podľa predlohy Bohumila Hrabala.
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AVANGARDA
Táto kategória nepozná hranice, nájdu sa tu extra-

vagantné potlačené typy, rustikály práve tak, ako aj 
ostro farebná hladká kompaktná bavlna či syntetická 
tkanina. Nájdeme tu dlhý kabát po päty aj asymetrický 
havelok, patria sem aj pomerne „ťažké“ bundy záujmo-
vých „chlapských“ celkov, motorkárske kožené typy 
popri sofi stikovaných bomberoch z jemnej jelenice či 
útle „baloňáky“ vo forme trenčkotu. A všetky sú vyso-
ko módne a všetky vyžadujú kompletizáciu s ostatnými 
odevnými súčasťami a doplnkami do aktuálneho 
outfi tu.

PARKY
Outdoorové a mestské predĺžené bundy nad kolená 

s otvorom v páse na stiahnutie, prípadne s otvorom v 
spodnom okraji, ktorý môže byť predĺžený do oblého 
tvaru s rázporkom. Sú väčšinou obohatené kapucňou. 
Vrchným materiálom budú bavlnené kvality alebo syn-
tetické hladké tkaniny. Podšívka je z ľahko počesaných 
farebných kvalít, umelých alebo aj pravých kožušín, 
môže byť so zateplenou, ľahkou prešívanou odnímateľ-
nou vložkou. Kapucňa alebo golier sú často vybavené 
kožušinou. Zapínanie je na zips a cvoky. Netreba dodá-
vať, že tieto praktické bundy sú technicky spracované 
nielen vnútornou funkčnou fóliou, ale aj množstvom 
potrebných vreciek, vrátane technických noviniek, ako 
je solárne dobíjanie drobných prístrojov.

ZATEPLENÉ BUNDY
Celá škála zateplených prešívaných nylonových 

búnd do pásu alebo predĺžených do bočnej či sedacej 
línie sú ľahké ako dych a možno ich zložiť do minimál-
neho balíčka. Sú to veľmi technické typy, ktoré ochrá-
nia a nezaťažujú a sú vhodné do všetkých mestských 
prevádzok i do prírody. Farebná škála je veľmi pestrá, 
často v kontraste s vnútornou stranou, možno ich nosiť 
aj obojstranne.

TRENDY

AUTO KABÁTIKY
Obľúbená téma do mestskej premávky, do auta aj 

na vychádzky. Sú to slušivé, praktické skrátené plášte, 
s dĺžkou kúsok pod sedaciu líniu. Využijú vlnárske 
tkaniny všetkých typov, ale aj kompaktnú bavlnu s 
ochrannými parametrami. Niekedy takmer nahrádzajú 
sako.
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 V KAŽDOM PRÍPADE JE MOŽNÉ UŽ TERAZ 
S ISTOU REZERVOU TRENDY PREDPOVEDAŤ
Je nezvratným faktom, že sa na nových textíliách vo veľkej miere prejaví pok-

rok v technikách a technológiách s doteraz nevídanými možnosťami, a to nielen na 
ich vizuálnych vlastnostiach, ale na omaku, štruktúrach a predovšetkým funkčných 
a technických parametroch. Tieto faktory zohrávajú významnú úlohu v móde a idú 
ruka v ruke s novými odevnými formami. Aj keď ide o významný jav, nachádzame tu 
aj protiváhu v podobe návratov k prastarým remeselným technikám a klasickým ná-
metom. Aj tie sú väčšinou predkladané s novými technickými parametrami, a tak má 
aj stará anglická klasika odľahčenú hmotnosť. Iným príkladom sú potlače s etnickými 
a historickými námetmi na veľmi jemných voáloch. Skrátka, vyspelé textilné techno-
lógie sa tu miešajú so starou dobrou klasikou a často siahajú pre inšpiráciu do nevy-
sychajúcej studnice tradícií. Ďalšou témou, ktorá sa v módnych prognózach viditeľne 

prejaví, je ekologicky zodpovedná výroba textílií pre udržateľnú budúcnosť krajiny. 
Má veľmi často „natur“ polohu, alebo sa zaoberá recykláciou textílií a opätovným 
zvlákňovaním umelých produktov.

 AKÁ BUDE SEZÓNA JAR – LETO 2018 
Z POHĽADU TKANÍN?
Bude mať svieži vzhľad s dômyselnými námetmi a otvorí priestor pre inováciu, 

obrazotvornosť a vyvážený optimizmus. Rôznorodé experimenty budú riadiacim mo-
torom kreativity a motiváciou pre rôzne „múdre“ textilné riešenia. Textílie a ich dekor 
sa bude vo veľkej miere riadiť jednoduchosťou obohatenou vizuálnymi a pocitovým 
zmyslami. Bude to hra medzi reálnym a vymysleným svetom. Odevy z týchto materiá-
lov budú objektmi túžby, fantázie i rozmaru.

Odevné materiály na jar a leto 2018

PRVÉ VÍZIE
D-CLUB, FOTO: ARCHÍV AUTORA

Prvé dojmy v medziľudských vzťahoch sú dôležité, prvé vízie predkladaných farebných, kvalitatívnych a vzorových námetov na novú sezónu potom 
podstatné. S potrebným predstihom, ktorý umožní korekciu, je už načrtnutá móda blízkej budúcnosti. Rokmi prepracované a nemenné pravidlá hry 
v rozsiahlom svete módneho priemyslu sa termínovo nemenia. Sme rok pred obchodnou sezónou jar - leto 2018 a už máme predstavu, ako bude 
sezóna približne vyzerať. Približne preto, že celý krehký módny svet už dlhšiu dobu pravidlá nedodržiava a móda tak má stále viac tvárí. Je rozvinutá 
do mnohých segmentov ako reakcia na úzku špecializáciu a na „live“ štýl súčasných moderných ľudí. Drobí sa ďalej potom podľa ich záujmového 
zamerania.

MÓDNE NÁPADY SEZÓNY

Všetko je JEMNÉ
Téma využije všetky možné odľahčené štruktúry 

a rôznorodé kombinácie umelých a prírodných vlá-
kien. Znovuobjavené sú kúzla rastlinných produktov 
v najjemnejších modifi káciách. Výskum sa sústredí 
na techniku „papierového“ pokrčenia a dokonalý 
digitálny prenos botanických námetov. Pre odevný 
sektor je to tvorivý priestor s nepatrne prehnanými 
objemami, voľnosťou ramenných partií a možnosti 
sprostredkovania pohybu vzduchu medzi telom 
a odevom.
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Všetko je v POHYBE
Téma sa pohráva s porušením pravidiel gravitácie a zachy-

tením sily okamihu. Jemná transparentnosť a maximálne od-
ľahčenie si vyžiada všetko jemné od vláknových vstupov cez 
priadzové elementy, až po tkáčsku a pletiarenskú technológiu. 
Dynamika pohybu je nenútená, má letnú ľahkosť, splývavosť a aj 
penový objem. Farby sú fi ltrované, akoby rozmazané a kultivova-
ná vizuálna jednoduchosť prinesie pocit radosti.

SO ŠTÝLOM
Módna scéna bude obohatená každodenným folklórom multi-

kultúr, miest a ulíc, ktoré kumulujú veľkú energiu a módny náboj. 
Inšpirácia bude čerpaná z úhľadnej elegancie, línií architektúry a vib-
rácií veľkomestského života. Téma je zacielená na súčasnú mestskú 
exotiku s ostro strihanými formami a plne farebnou fantáziou, ktorá 
ponúka spontánnu zmes dámskych a pánskych odevov.

S PRIRODZENOSŤOU
Téma ponúka expanziu objemu, zväčšené väzobné efekty, odvážnu 

prácu s objemom a jeho tvárnosťou. Necháva voľnosť tvarom a ich veľ-
kolepému rozvoju do casual výrazu. Ten sa rozvinie v unisex polohe, 
transformovanej do príjemného štýlu street, umenia a remesiel.
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Trendy obuvi na jeseň a zimu 2017/18

Stret dizajnu, 
funkčnosti a minulosti
ZDROJ: SARTIA, SPRAC. FILIP STAŇO,  FOTO: MESSE DUESSELDORF/C. TILLMANN

Inšpirácia „country“ námetmi, sofi stikovanosť a vplyv 70-tych a 80-tych rokov predstavujú kľúčové elementy na nadchádzajúcu sezónu obuvi na jeseň 
a zimu 2017-2018. Pre obuv tejto sezóny je charakteristická šetrnosť k prírode, funkčný a pohodlný štýl, prírodné a recyklovateľné materiály. 

Maskulínne štýly a dizajny ovplyvnené prostredím armády sú populárne ako pre 
mužov, tak pre ženy. V klasickejších líniách sa objaví použitie hodvábu a opulentných 
dekorácií pri stredne vysokých podpätkových topánkach a členkovej obuvi. Inšpirácie 
dobou 70-tych a 80-tych rokov spolu s kinematografi ou 50-tych rokov sa odrazia vo 
vyhotoveniach topánok kombinujúcich súčasnosť a minulosť, v dámskych kolekciách 

obuvi prichádzajú na scénu super štíhle i štvorcové podpätky, páni sa obujú do moka-
sín, objaví sa zdobenie v štýle francúzskych švov. Športová obuv  si osvojí rafi novaný 
štýl zaostrený na komfortnosť ako na zvršku topánky, tak i na podrážkach.

Nové kolekcie obuvi sú vyhotovené v piatich inšpiratívnych líniách: Prirodzenosť, 
Opulencia, Funkčnosť, Mestský štýl a Nostalgia. 

PRIRODZENOSŤ
Táto línia pre ženy prináša nezvyčajné štýly spojené s funkcionalitou. Témy 

inšpirované „country“ dýchajú anglickým vidiekom a v kolekciách pre mužov aj 
ženy využívajú hlavne tweed. Pre mužov aj ženy sa priame tvary a línie kombinujú 
s ovčou kožou a vodeodolnými syntetickými materiálmi. Základné „military“ vply-
vy možno badať ako v pánskej, tak v dámskej kolekcii.
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OPULENCIA
Tento trend je venovaný modelom v klasických a sofi stikovaných dizajnoch, používa opulentné a teplé 

materiály. Prevláda hodváb a kože s možnosťou leštenia najmä v grenadínovej (granátové jablko), tmavočer-
venej, modrej, čiernej, šedej a striebornej farbe.

Grandiózne dekorácie, pracky, stredne vysoké podpätky, uzavreté päty a  rafi nované štýly je možné vidieť 
okrem iných najmä u sandálov, topánkach na podpätku, mokasínach, členkových topánkach s pružným 
pásom na bokoch (chelsea).

TRENDY
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FUNKČNOSŤ
Dizajny tohto štýlu sú diskrétne. Výrazné štýly sú obetované v prospech  jednoduchosti. 

Využité sú recyklované prírodné materiály vytvárajúce unikátny vzhľad. Dôraz je kladený na 
praktické detaily. Hrubšie podrážky, podpätky s konštrukciami, jemné ale sofi stikované detaily 
sa odrážajú v súdobom a zároveň v časom neobmedzenom vzhľade. Kolekcii dominujú tmavšie 
a tlmené farby.

MESTSKÝ ŠTÝL
Športová obuv si osvojila rafi novaný štýl zaostrený na komfortnosť ako zvršku topánky, tak podrážky. 

Pri konštrukcii je kladený dôraz na jemné detaily, ako napríklad švy a panely, ktoré sú využité na predstavenie 
farieb alebo materiálov. Pre chlapcov je charakteristická zvýšená obuv a pre dievčatá detaily ako šnúrky, elastany 
a zaťahovačky. Použité materiály sa pohybujú v spektre od opulentných až po maximálne inovatívne.
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NOSTALGIA
Minulosť a súčasnosť  sú kombinované v tejto línii spolu s virtualitou realitou, nezvyčajnými, 

luxusnými, minimalistickými a maximalistickými štýlmi. Dizajny sú inšpirované 70., 80. rok-
mi v kombinácii s postretro ideami súčasnosti a minulosti, a paralelne prinášajúcimi moderný 
„feeling“ podporený technológiou a špeciálnym zameraním na kinematografi u 50-tych rokov. 
Pre dámy sú pripravené klasické topánky na vysokých štíhlych podpätkoch a štvorcových pod-
pätkoch v nových  vyhotoveniach. Do pánskej obuvi prichádzajú mokasíny a francúzske švy. 
Kľúčovými elementami sú hadia a krokodília koža spolu s pogumovanou a matnou konečnou 
úpravou.



Když se řekne E.daniely, má většina českých žen 
se zájmem o módu, jasnou představu. 
Tato módní značka působí na českém 
trhu už od roku 1991 a oblékla si ji 
nejedna významná dáma. Mnohé 

zákaznice zachovávají E.daniely 
věrnost dodnes. Z těch nejzná-

mějších jmen můžeme zmínit 
například herečku Elišku Balzero-

vou, která si nedávno v krásných 
černých šatech se zlatou krajkou 
vyrazila na Českého lva nebo 
vždy elegantní dámu Chantal 
Poullain. S E.daniely jsou spojená 
i další jména krásných českých 
žen, za všechny Olga Menzlová či 
Taťána Kuchařová.

Salón E.daniely spolupracoval 
mimo jiné také na uniformách, 
které si oblékli čeští sportovci 
na zahajovací ceremoniál letních 
olympijských her v brazilském 
Riu a ze stejné dílny pochází ná-
stupní uniforma pro Londýnské 
olympijské hry, slavné gumáky 
nevyjímaje.

Po 26 úspěšných letech 
na trhu si ovšem i tato 

značka zaslouží nový 

vítr. Nedávno převzala fi rmu žena s jasnou vizí. Nová 
spolumajitelka Marcela Linhartová Trávníčková sice 
už menší změny postupně zavádí, ale ty nejzásadněj-
ší změny teprve přijdou. Těšit se mohou nejen stáva-
jící zákaznice, ale v plánu je přilákat i novu generaci 
žen, které se nebojí elegantní a neotřelé české módy. 

Původně jste v módní branži nepracovala, co vás k tomuto 
oboru přivedlo? Proč zrovna E.daniely?

Móda je pro mne, jako asi pro většinu žen lá-
kavým, někdy až vysněným oborem a když přišla 
možnost podílet se na rozvoji značky, tak jsem ani 
chvíli neváhala. E.daniely je značka skvělých návrhá-
řek Evy Janouškové a Daniely Flejšarové, která má 
tradici, kvalitu a styl. Každá žena si tady najde ten 
svůj kousek šatníku.

Firma loni oslavila úctyhodné pětadvacáté výročí. Můžete 
se ohlédnout a připomenout některé zajímavé momenty?

Za těch 25 let se E.daniely představila na mnoha 
veletrzích od Brna, Düsseldorfu, Mnichova až po 
Paříž. Na veletrzích jsme sklízeli úspěchy a dostali 
četná ocenění. Oblékali jsme první dámu našeho 
státu paní Livii Klausovou. Vytvářeli jsme kostý-
my pro Petru Janů nebo Magdalenu Koženou na 
vystoupení v Carnegie Hall. A pro zajímavost: 
všichni si asi vzpomenou na záběr odha-
leného dekoltu Aleny Šeredové, který 
běžel mnoho let ve znělce večerních 
zpráv na Primě. Pocházel právě 
z naší přehlídky.

PREDSTAVUJEME
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Nový směr v E.daniely 
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ROMANA SVOBODOVÁ, FOTO: JAN KOLMAN

Když se řekne E.daniely, má většina če
se zájmem o módu, jasnou pře
Tato módní značka působí na
trhu už od roku 1991 a oblék
nejedna významná dáma. M

zákaznice zachovávají E.d
věrnost dodnes. Z těch n

mějších jmen můžeme 
například herečku Elišk

vou, která si nedávno v k
černých šatech se zlato
vyrazila na Českého lva
vždy elegantní dámu Ch
Poullain. S E.daniely jsou
i další jména krásných č
žen, za všechny Olga M
Taťána Kuchařová.

Salón E.daniely spolu
mimo jiné také na unifor
které si oblékli čeští spo
na zahajovací ceremon
olympijských her v bra
Riu a ze stejné dílny p
stupní uniforma pro L
olympijské hry, slavn
nevyjímaje.

Po 26 úspěšnýc
na trhu si ovšem 

značka zaslou

Uprostřed nová spolumajitelka E.daniely Marcela Linhartová Trávníčková
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Prozradíte, jaké změny jste již ve fi rmě podnikli a co 
teprve chystáte?

První věc, kterou jsme nutně museli podniknout, 
bylo zahájit komunikaci se zákazníky přes sociální 
sítě. Nyní je možné nás sledovat přes Facebook, 
Instagram a Twitter.  Každá žena si tak u nás může 
najít svůj oblíbený kanál, který není pouze tím pro-
dejním, ale příjemným odpočinkem při posezení 
u kávy. Připravujeme také blog, módní newsletter.

V současné chvíli je stěžejním úkolem dostat 
návrhářskou módu k zákaznicím do všech koutů 
naší země a dále i do těch okolních. 

Je něco, čemu hodláte zachovat přízeň i nadále, co 
například značku E.daniely provází od počátků?

Od počátků máme mnoho krásných zákaznic, 
které nám zůstávají věrné. Pro ně dvakrát ročně 
pořádáme módní přehlídku. Na mole například 
zpívala Tereza Černochová nebo v roli modelky 
vystoupila Olga Menzelová. Letos na podzim to bude 
už 52 přehlídka. 

Na jaké typy žen se E.daniely v současnosti zaměřuje?
E.daniely je módou pro úspěšnou ženu jakéhoko-

liv věku a postavy. Děláme ženu krásnou, sebevědo-
mou a v neposlední řadě skvěle a hlavně pohodlně 
oblečenou pro všechny příležitosti. Našimi modely 
uspokojíme bankéřku, učitelku nebo třeba soudkyni.   

Jak dalece se budou na změnách podílet návrhářky Eva 
Janoušková a Daniela Flejšarová? Spolupracujete i nadále?

Eva s Danielou samozřejmě zůstávají ve fi rmě 
jako stěžejní návrhářky. Jejich práce je neodmysli-
telně spjata s E.daniely. Momentálně jsme navázali 

spolupráci s Fakultou designu a umění Ladislava 
Sutnara na Západočeské univerzitě v Plzni. Chceme 
studentům a studentkám dát možnost vyzkoušet 
svůj talent v praxi a pokud se budeme dívat hodně 
do budoucnosti, tak si potom vychovat nástupce 
našeho návrhářského dua. Studentům však budeme 
otevírat již nyní možnost prezentovat 
své výrobky před reálným zákaz-
níkem.  

Kde všude se mohou ženy s vaší 
značkou setkat? A jaké máte další plány?

Galerie E.daniely sídlí od 
úplného začátku mezi Národ-
ním divadlem a Goethe insti-
tutem Na struze 1. Tam nás 
naše zákaznice samozřejmě 
najdou i dnes a nic se na 
tom nemění. Novinkou je 
distribuce do jednotlivých 
krajů. Takže nás teď 
najdou v Ostravě, Plzni, 
Opavě, Nymburku a dal-
ších městech. Cílem je být 
dostupný v každém krajském 
městě pro naši širokou škálu 
zákaznic, kterou jsme doposud 
obsluhovali jen v Praze. Vydali 
jsme se cestou distribuce do 
multibrandových obchodů, 
kde jsme takovou pomyslnou 
třešničkou na dortu. 
V dalších letech chceme 
zavítat na trhy 
v okolních zemích.   
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Zleva Daniela Flejšárová, režisérka Pavlína Moskylaková, herečka Eliška Balzerová, 
Chantal Poullain a Eva Janoušková
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V ostatnom čase sa to na Facebooku hemží selfi es známych 
osobností vo Vašich modeloch. Nedávno to bola Dominika Cibul-
ková, raper Rytmus či miss Kristína Činčurová. Čo bol podľa Vás 
moment, ktorý naštartoval značku Michael Kovacik?

Na Slovensku to bol Ples v Opere 2014, kedy mala 
módna fotografka Petra Ficová moje šaty. Vtedy to na 
Slovensku prepuklo, všade sa o tom písalo. Potom sme 
sa s Peťou zhodli neskromne, že o jej šatách sa písalo 
najviac. V Čechách to bola súťaž o titul Miss 2013, kde 
som prvýkrát vôbec šil troje šiat pre bývalé fi nalistky. 
Ako profesionálny stajlista som nenašiel žiaden model, 
ktorý by som chcel požičať. Tak som si tu našiel kraj-
čírku a ušili sme to podľa mojich predstáv. To bola prvá 
zmienka, kedy sa písalo: „šaty Michaela Kováčika“. 

A čo bolo pred tým?
Predtým mojich návrhov nebolo tak veľa. Po stred-

nej škole som odišiel do Prahy, išiel som študovať 
žurnalistiku a médiá, z ktorých mám teraz magisterský 
titul. Ale chcel som robiť s módou. Na začiatku som 
nemal ambíciu byť návrhárom, ani som k tomu nebol 
vedený. Návrhár musí nádherne kresliť a potom sú tu 
nejaké štandardné postupy. Začal som sa teda venovať 
stajlingu, robil som rôzne fotenia, spolupracoval som 
s Anetou Vignerovou (Miss ČR 2009). Ona bola moja 
prvá mediálne známa osobnosť, ktorú som obliekal. 
Dva roky na to som si povedal, žeby som mal navrhnúť 
niečo už aj sám. Mal som pocit, žeby som to aj vedel.

A tak ste si jedného dňa nakúpili látku a strihli ste ju pre 
missky...

Áno, bolo to tak. 

Vedeli ste kresliť?
Umelecký nadaný som, tak som zobral papier, 

nakreslil som, išiel som za krajčírkou a jednoducho som 
trávil s ňou čas. Spolupráca nefunguje tak, že ja niečo 

ELA DEKÁNKOVÁ, FOTO: ARCHÍV MICHAELA KOVÁČIKA 

Michael Kováčik sa pred siedmimi rokmi presťahoval z Čierneho Balogu do Prahy a začal 
študovať žurnalistiku. Dnes oblieka najznámejšie slovenské a české celebrity a na konte má 
päť kolekcií. S mladým módnym návrhárom sme sa rozprávali o netradičných začiatkoch 
kariéry, spolupráci s celebritami aj o využití sociálnych sietí.

Michael Kováčik 
– slovenský minimalista
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Michael Kováčik 
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Dizajnér sa 
nebráni ani odváž-
nejším modelom

Kolekcia  jeseň/
zima 2017 je ušitá 
z prírodných luxus-
ných materiálovKolekcia jeseň – 

zima 2016

Čierna farba je pre 
návrhára typická
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nakreslím na milimeter presne a ona to už len ušije. Ja 
dám svoj návrh, nakúpim materiály, vysvetlím predsta-
vu, urobí sa nejaký základ a ja za ňou stále chodím. 
Podľa mňa dnes nie je dôležité všetko vedieť urobiť 
sám. Ale je dôležité vedieť si to zariadiť. Pomohol mi 
dokument Dior a Ja o Rafovi Simonsovi. Tam je krásne 
ukázané, že Raf nekreslí. On vôbec nevie kresliť! Má len 
svoju predstavu.

Aký veľký tím ľudí máte okolo seba?
Šije pre mňa päť ľudí v ateliéri v Brne a takisto mám 

dve krajčírky v Prahe a ešte u nás na strednom Sloven-
sku dve dielne. Čiže všetko je to externe. Ale keď to 
spolu zrátam, tak za rok využijem služby 10 ľudí.

A kto sa Vám stará o marketing a komuni-
káciu s médiami?

To je vec, ktorú robím ja. Byť dnešným návrhá-
rom je o tom, že jednak produkt vytvoríte a potom 
ho musíte predať.

Vaše aktivity na Facebooku sú skutočne na vysokej 
úrovni. Dá sa cez túto sociálnu sieť predávať aj drahý 
luxusný výrobok?

Určite áno. Instagram a Facebook sú 
pre mňa najlepšou reklamou. Vydám album, 
dám ho sharovať a  hneď mám na to reakcie. 
Samozrejme, títo ľudia ešte nemajú predsta-
vu o cene modelov. Takže, povedzme, 70 % 

percent už neodpíše, ale 30 % záujem má, takže 
stále to je úspešné.

Pri spolupráci s celebritami, ide vždy o pro-bono ušitie 
modelu? Prezraďte nám, ako to funguje na pozadí?

Ja to robím tak, že mám veci, ktoré robím v rámci 
vlastného PR a za reklamu, a sú veci, ktoré sú platené. 
Ale dnes už v úplne inom pomere, ako to bolo na 

začiatku, kedy som bol rád aj za peknú fotku. Teraz si 
vyberám. Každý mesiac mi píšu missky a modelky. 
V Čechách to funguje na princípe výmeny viac ako 
u nás na Slovensku. Ale už som sa naučil hovoriť nie.

Vytvorenie večerného modelu však stojí kopu peňazí...
Človek do toho musí investovať, to nejde inak. Keď 

to budete mať doma v skrini alebo keď to dáte do 
časopisu, nikdy to nemá taký efekt ako keď niekto má 
šaty oblečené na akcii. Ale treba si vyberať a najmä 
poznať mediálny status celebrity – či o dotyčnej aj nie-
čo napíšu. Môže sa vám páčiť, ale čo ak je pre médiá 
totálne nezaujímavá?

Druhá vec je, že takéto šaty robím vždy s nejakým 
úmyslom. Ak spravíte priemerné šaty, tak tiež nemôže-
te čakať, že budete v štyroch módnych políciách.

V rozhovore pre Refresher.sk pred dvoma rokmi ste spomínali 
tri základné činitele pre úspech. Bol to talent, kontakty a vytrva-
losť. Vnímate to rovnako aj dnes?

Nemôžete byť zavretí doma. Pochopil som, že ak 
chcete značku predať alebo dostať do povedomia ľudí, 
tak musíte byť s ľuďmi aj v kontakte. Znamená, že ide-
te na rôzne spoločenské podujatia, akcie, idete aj tam, 
kde sa vám ísť nechce. Ale stretnete stajlistov, fotogra-
fov, modelky, sú tam redaktorky z módnych magazínov. 
A s tými ľuďmi musíte udržiavať vzťahy. 

A vytrvalosť?
Prvé roky je to niečo neskutočne náročné. Keďže 

fungujem na princípe kolekcií a teda nešijem len pre zákazníka, ktorý si už objednal, tak je veľký tlak na 
predaj. Už som to chcel aspoň 300-krát zabaliť, pretože 
raz to nejde, potom sú dva mesiace úplne ticho, nič sa 
nedeje a potom si kúpite magazín a tam vidíte konku-
renciu. Ale človek musí vydržať. Musí.

Mávate také stavy ešte aj dnes?
Ale nie, to by som už klamal. Už to robím tak dlho, 

už som to posunul niekam ďalej a viem, žeby to by bola 
úplná hlúposť. Niekedy mám toho plné zuby, ale reálne 

nad koncom neuvažujem. Tak dva roky dozadu 
ešte áno.

Máte sponzorov?
Na začiatku mi pomohla rodina. Ale sponzora 

som nemal. Keby som chcel mať autorskú pre-
hliadku, asi by to bez sponzora nešlo. V ostatnej 
kolekcii mám napríklad 40 modelov a je potrebné 
aspoň polovicu predať, aby sa mi to vrátilo.

Bol Michael Kováčik vždy minimalistom?
Vždy. Keď som začínal v roku 2013, všetky 

šaty boli honosné a prezdobené a ja som bol 
asi prvý, ktorý robil jednoduché strihy. Možno 
to bude aj v tom, že toto robiť viem. Neviem 
robiť veľké brokátové róby, nemám na to 
vôbec cit. Robím to, čo viem sebavedomo 
predať. Ale zas nechcem zaspať dobu. Áno, 

treba mať vlastný rukopis, ale musím sledovať, 
čo sa deje na trhu, aké sú nové strihy.

PORTRÉT
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MICHAEL KOVÁČIK
Rodák z Čierneho Balogu má 26 rokov, po strednej škole sa 
presťahoval do Prahy a začal študovať žurnalistiku na Uni-
verzite Jána Amosa Komenského. V súčasnosti žije a tvorí 
v hlavnom meste Českej republiky už siedmy rok, je známy 
svojimi spoluprácami s mediálne známymi osobnosťami ako 
Dominika Cibulková, Rytmus, miss SR Kristína Činčurová či 
Karolína Chomisteková, česká speváčka Monika Bagarová 
či Miss ČR Aneta Vignerová. Pre návrhára je typickým ru-
kopisom minimalizmus, strihovo odvážne modely, luxusné 
prírodné materiály a práca s odtieňmi čiernej.

Bordový kabát dnes nosí raper Rytmus

Miss ČR Aneta Vignerová stojí pri Michaelovi 
od začiatku

Pražský 
týždeň módy

Nová kolek-
cia bola plná 
metalických 

farieb
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Výborný strategický ťah organizátorov zabezpečuje 
konanie štyroch významných veľtrhov z oblasti módy 
v jednom čase. Po konfekcii, ktorú si prezriete na 
MOMAD Metropolis, môžete voľne pokračovať na 

Bisutex s doplnkami a bižutériou, Intergift s darčekmi 
a suvenírmi a na MadridJoya, ktorá vystavuje hodinky 
a šperky.

Len oblečeniu venovaných 15-tisíc metrov štvor-
cových obsadili kolekcie na jeseň a zimu 2017/2018, 

ako aj aktuálne fast-fashion edície na jar a leto 2017.
Tento rok sa obrovský výstavný priestor členil na sedem 
tematických sekcií: Urban&Young, udržateľná móda, 
koža a kabáty, aktuálna móda, luxusné značky, now! 
s ponukou rýchlej módy a vyhradené miesto pre even-
ty a prehliadky. Zatiaľ čo sme skúmali aktuálne trendy 
medzi predajcami, konali sa módne fóra a workshopy. 
Žiaľ, ani tento rok nebolo zabezpečené anglické tlmo-
čenie, avšak podľa názvov sa domnievame, že nám 
mohli uniknúť zaujímavé informácie. Na druhej strane 

máme pocit, že úroveň angličtiny plošne vzrástla a že 
vystavovatelia sú lepšie pripravení na komunikáciu so 
zahraničnými obchodníkmi. Možno to súvisí s celkovým 
smerovaním veľtrhu, ktorý sa snaží čoraz viac otvárať 
zahraničným nakupujúcim. Tento rok sme počas udalos-
ti stretli obchodníkov z Chile, Kolumbie, Kostariky, Írska 
a Spojeného kráľovstva, Grécka, Libanonu, Litvy, Mexi-
ka a tiež nakupujúcich z Českej republiky, ktorí sa nám 
posťažovali, že butiky v Česku vymierajú. Španielsky 
trh však zažíva exportný rozkvet a medziročne stúpol 
o 9 percent. I keď zatiaľ nie je španielska móda (okrem 
fast-fashion gigantov) na Slovensku veľmi rozšírená, 
pri podobnom raste môžeme čoskoro očakávať viac 
z Pyrenejského polostrova aj u nás.

Veľtrh konfekcie MOMAD rastie 
a s ním aj španielsky export
ELA DEKÁNKOVÁ, FOTO: AUTORKA

Viac než 900 značiek sa zišlo začiatkom februára na najväčšom módnom veľtrhu v Španielsku. 
MOMAD Metropolis v Madride hosťoval viac než dvojnásobok vystavovateľov oproti minulému roku 
a prilákal desiatky zahraničných nakupujúcich.

PAŘÍŽ jako první nastínila 
vize nové módní sezony

Kde jinde by se mělo konat setkání odborníků a mód-
ních specialistů s první vizí nové sezóny než v Paříži, 
která patří mezi hlavní metropole módního světa. Dva-
krát do roka, v září a v únoru, na veletrhu PREMIÉRE 
VISION představí výrobci z celého světa své nové ko-
lekce textilií a doplňků, specialisté pak ztvární podklady 
do linky módních trendů. Je to akce velkolepá a zájem 
o ni je mimořádný. Nikde jinde není tolik nových ma-
teriálů pohromadě! Oni vlastně svým způsobem určují, 
jakým směrem se bude každá další sezóna ubírat.

Veletrh je dnes členěn na jednotlivé samostatné cel-
ky a každý z nich má své jedinečné zaměření:
Premiére Vision FABRICS, oděvní materiály – textilie
Premiére Vision YARNS, vlákna a příze – velmi technická 
část s nabídkou a představou ještě o půl roku dopředu
Premiére Vision ACCESSORIES – doplňky od knofl íků přes 
zdrhovadla, kovové součásti až po zdobné elementy
Premiére Vision DESIGNS – nejvíce kreativní součást, která 
je velkolepou nabídkou návrhů na tisky a dámské 
oděvy z tkanin a pletenin ztvárněných v měřítku 1:2
Premiére Vision LEATHER – nabídka kožených i textilních 
materiálů na oděvy a doplňky.
To jsou ty zásadní obory, následují ještě menší oddělení

KNITING SOLUTION – pletařská část, která se zabývá 
ztvárněním dílů nebo celých oděvů na novodobých 
elektronicky řízených pletařských strojích.
UPPER JEANS WEAR – nabízí vše kolem jeans programu.

Z uvedeného seznamu je zřejmé, že tady vlastně nic 
nechybí pro sestavení oděvních kolekcí podle zaměření 
jednotlivých výrobců či tvůrců. A to všechno na jednom 
místě, na výstavišti Paris Expo Villepinte na severový-
chodním okraji města. Ale vraťme se k náplni veletrhu. 
Kromě základní náplně je tu i řada doprovodných aktivit. 
Především jsou to tzv. trendová fóra rozeseta po celém 
výstavišti jako ostrůvky nových námětů společně s ba-
revnými nápady a jejich kombinacemi. Jsou v každém 
dílčím oddělení, jsou v každém oborově založeném úse-
ku a dávají přehled o tom nejlepším a nejnovějším. Je tu 
inspirační projekce, pořádají se semináře a konference, 
je tu dán prostor tvůrcům neobvyklých kreací. Na ve-
letrhu je mnoho k vidění, slyšení a poznání, ale pokud 
jdete za obchodem, moc toho nestihnete, pokud jdete za 
inspirací, pak se doslova nabijete tvůrčí energií.

Z expozic a exponátů vyzařuje snaha přinést nové 
nápady, které jsou často umožněné novodobými tech-
nikami a technologiemi, jsou to tedy novinky především 

na bázi technologií. High-tech typy se vyznačují nebýva-
lými funkčními vlastnostmi, jeans přináší mnoho barev-
ných a kvalitativních kategorií, šatové tkaniny a úplety 
jsou splývavé a často lehčí než vzduch a vzdušné. Nové 
objemy v neobvykle pletených oboustranných typech 
umožní tvárné zpracování, struktury přinesou zajímavé 
povrchy a pohyb, zdobené typy mají často složité deko-
ry, tisky pak mnoho pestrých námětů.

Mnohá témata jsou ekologicky zaměřená, některá 
se soustředí na etnické rukodělné výrobky a umělecká 
řemesla.

Sezóna jaro a léto 2018 podle Premiére Vision bude 
mít optimistický charakter, živou barevnou paletu a nes-
číselné množství vzorů, struktur, průhledů, dekorů 
a kvalit. Ukazuje cestu k novým kolekcím, které budou vy-
tvořeny výběrem návrhářů, tvůrců a zkušených obchodní-
ků. Ale hlavně posouvá módní tvorbu o kousek dopředu.

Navzdory opodstatnělých mimořádných opatřeních 
a neustálých prohlídek tašek se člověk cítil uprostřed 
„hadrářské“ nádhery úplně bezpečně.

JČ, FOTO: ARCHÍV AUTORKY

Ela Dekánková (reportérka Móda Revue) s predajky-
ňou udržateľnej módy

Španielskej slow-fashion móde dominuje korok

MOMAD tento rok hosťoval viac než 900 značiek

Výstaviště hlídali koníci



REPORTÁŽ

 MÓDA REVUE máj 2017 25

Protože paralelní aktivity v této specializaci nejsou 
zcela obvyklé, pár slov k historii: zhruba před 25 léty 
si zachovával Premiére Vision svou výlučnou pozici 
a pečlivě vybíraní vystavovatelé pocházeli zejména 
z řad západoevropských zemí. Tato selekce vedla 
k vytvoření paralelní aktivity, zpočátku v hotelu, po-
sléze v Kongresovém centru na La Defense a nyní 
již stabilně víc jak desetiletí na velkém výstavišti 
a pod správou frankfurtských veletrhů. Dnes je to 
především záležitost asijská, která se svou nabídkou 
už dávno nezaostává za tou evropskou. Textil se pře-
sunul z velké části do Asie a Čína, Pákistán, Indie, 
Turecko, Korea a další tamní země měly spoustu času 
zdokonalit se v kreativitě, nakoupit strojní vybavení 
a naučit se technologie. Jejich nabídka je velkolepá 
ve všech odvětvích pánského a dámského sektoru. 
Snad jen ta zdobnost a kombinace jsou někdy po-

dřízeny tamějším zvyklostem a sortiment není vytří-
ben, vybrat se však rozhodně dá, a to velmi dobře. 
Nesmíme také opomenout cenové relace, které jsou 
přeci jenom výhodnější než na Premiére Vision. Díky 
německé správě je na Texworldu zaveden řád, přeh-
lednost a připraven velkolepý doprovodný program. 
Trendová fóra jsou samozřejmostí, veletržní správa 
dodává zdarma zajímavou publikaci na téma módní 
vývoj, přehlídka tvorby několika pařížských škol už 
je tu normou veletrhu, expozice oděvní tvorby z high-
tech materiálů je zajímavou ukázkou technického 
vývoje oděvů, koutek nových technik a technologií 
umožní nahlédnout do nejnovějšího světa techniky, 
předvádění digitálních tiskacích strojů pak zajímavým 
pohledem na soudobé tiskařské možnosti. Další akti-
vitou jsou konference na různá téma, třeba ekologic-
ká, a také módní přehlídky.

I když je nabídka fi rem na Premiére Vision kvalit-
nější, kreativnější a inspirativnější nejméně o jeden 
stupeň pomyslné škály, obchodníci a odborníci mo-
hou a také navštíví postupně obě výstavy pro srovná-
ní a eventuální výhodnější nákupy.

TEXWORLD – veletrh oděvních textilií 
a doplňků pro jaro a léto 2018 
JČ, FOTO: ARCHÍV AUTORA 

Texworld je samostatný veletrh na stejné téma, ve stejnou dobu, se stejnou náplní a pro stejnou sezónu ve stejné Paříži jako Premiére Vision. 
Je tu jen jiné výstaviště v pařížské okrajové čtvrti Le Bourget, jiná veletržní správa (Messe Frankfurt) a jiná výstavní klientela. 
Ta se rekrutuje především z řad významných asijských výrobců. 

Nábytok vo sviežich víziách
Salone del Mobile 2017, Miláno 4.4. – 9.4.2017

Ani tentokrát milánsky veľtrh nábytku Salone del 
Mobile nesklamal. Počas šiestich dní ho navštívilo 
343 602 odborníkov a laických záujemcov zo 165 
krajín. Nie sú to však len výsledné čísla, ktoré hovoria 
v jeho prospech. Do Milána prilákal nielen Salone, ale aj 
takmer 1 500 sprievodných podujatí v rámci Fuorisalo-
ne. „Bol to mimoriadne vzrušujúci týždeň, plný pozitív 
a entuziazmu zo strany výrobcov, ktorí sa predsta-
vili v tom najlepšom svetle, zo strany architektov 

a dizajnérov, ktorí sa podelili o svoje kreatívne myšlien-
ky a ostatných návštevníkov, ktorí zavítali do Milána 
v snahe spoznať inováciu na Salone a prežiť vzrušujú-
cu atmosféru mesta,” komentoval úspech Claudio Luti, 
prezident Salone del Mobile. Milánsky týždeň dizajnu 
zabodoval vo veľkom štýle. Vyberať si bolo naozaj 
z čoho a dizajn pri tejto príležitosti tak veľmi ovládol 
severskú taliansku metropolu, že jej ešte donedávna 
dominantná spojitosť výhradne s módou je už len mi-
nulosťou.

Tohtoročná edícia podujatia sa niesla v znamení 
farieb. Vystavené produkty potvrdili, že inovácie viac 
ako s tvarmi, súvisia s kvalitou materiálov a ich este-
tickým spracovaním. Nemenej výrazne sa predviedla 
elegancia, zlučujúca jednoduchosť s funkčnosťou 
a tradíciu s modernými technológiami. Predstavi-

la sa nekonečná škála interpretácií súčasného dizajnu 
a nechýbali ani jeho špičkoví protagonisti. Philippe 
Starck obohatil produkčnú zbierku “kráľa” plastového 
nábytku Kartell o líniu stoličiek Generic. Karim Ras-
hid siahol po dreve a v spolupráci s výrobcom luxus-
ných automobilov Lamborghini sa podpísal pod sériu 
nábytku Riva1920. Kolekciu exteriérových kobercov 
a podušiek z vysoko odolných materiálov Garden 

Layers navrhla pre Gan Patricia Urquiola. Milánsky 
týždeň dizajnu však nebol len prehliadkou veľkých 

mien. V početnom zastúpení sa predstavila 
i mladá tvorivá generácia. Ako príklad možno 
spomenúť expozíciu ôsmych vysokých ume-

leckých škôl z Poľska na Fuorisalone 
“Polish Design. Tomorrow is Today”. 
Odhalila sviežu víziu ponímania pred-
metov a zaujímavé projekty. Dizajn 
načerpal v Miláne naozaj kopec 
čerstvej energie. 

MILÁNO, MONIKA KOLLÁROVÁ, FOTO: ARCHÍV AUTORA

Poľský dizajn

Gan –Garden Layers

Tumidei
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Na februárových veľtrhoch STYL a KABO pred-
stavilo nové kolekcie textilu, odevov, obuvi a koženej 
galantérie celkom 283 vystavovateľov z rekordných 
20 krajín sveta. Významne pribudol aj počet zastú-
pených módnych značiek, ktorých bolo 760. Presun 
veľtrhu KABO do väčšieho pavilónu V ocenili pre-
dovšetkým vystavovatelia kabeliek, ktorí tak získali 
plnohodnotnú a priestorovo nijako neobmedzenú 
výstavnú plochu. Najviac zahraničných vystavovate-
ľov prišlo z Poľska, Nemecka a Slovenska. 

Na veľtrhu STYL sa prezento-
valo 12 fi riem zo Slovenska, 
napríklad MAG - MÓDA 
PLUS s rozsiahlou ponu-
kou dámskej konfekcie 
vo veľkostiach 36-60. 
Ďalšími slovenskými vy-
stavovateľskými stálicami 
bola žilinská Praktik móda 
a tiež spoločnosť OMEGA, 
ktorá sa už od roku 1990 
zaoberá dizajnom a výrobou 
dámskej konfekcie. 

Na veľtrhu KABO sa zúčastnilo 6 fi riem zo Sloven-
ska – opäť prišiel výrobca pánskej, detskej a dám-
skej obuvi spoločnosť Hujo, tiež fi rma 
SC + S z Bardejova, spomenúť mô-
žeme aj výrobcu dámskej, detskej 
a zdravotníckej obuvi PROTETIKA
 z Bratislavy.

Rovnako ako v minulých rokoch 
aj tentoraz bolo výstavisko 
dejiskom jediného trendo-

vého seminára so zahraničným odborníkom v Českej 
republike. Obchodníci, vystavovatelia a ďalší záujem-
covia si tak mohli vypočuť pútavú prednášku holand-
skej špecialistky Ellen Haeser o trendoch dámskej 
a pánskej módy na jeseň a zimu 2017/2018. Opäť 
sa prednášalo priamo na móle v pavilóne P a súčas-
ťou bola komentovaná prehliadka trendových outfi -
tov vybraných z kolekcií vystavovateľov. Súčasťou 
odborného sprievodného programu boli aj dve pred-
nášky na tému zdravotných rizík nevhodného výberu 
dámskej bielizne a seminár o zavádzaní elektronickej 
evidencie tržieb.

Päťdesiate veľtrhy módy a obuvi 
STYL a KABO sa uskutočnia v termí-

ne od soboty 19. do pondelka 
21. augusta 2017. Vystavovatelia 
tu budú prezentovať nové kolek-
cie určené predovšetkým 
na sezónu jar a leto 
2018.

Ak sa chcete 
zúčastniť, 
neváhajte 
s prihláškou. 

Rovnako 
ako pri 
minulých 

ročníkoch platí 
zľava zo základnej ceny 
za výstavnú plochu za 
včasné poslanie prihláš-
ky do dátumu uzávierky 
24. 5. 2017. Navyše, 
usporiadatelia veľtrhu 
pripravili pre jubilejný 
50. ročník aj špeciálnu 
narodeninovú ponuku: 
zľavu 50% z aktuálnej 
ceny výstavnej plochy 
pri objednaní ďalších m2 
nad veľkosť plochy stánku 
pri poslednej účasti.

Brnenské výstavisko ovládne 
móda po päťdesiaty krát
MK, FOTO: VELETRHY BRNO, A.S.

Už 49. ročník veľtrhov módy, obuvi a koženého tovaru STYL a KABO je úspešne za nami a jubi-
lejný päťdesiaty ročník je už v očakávaní. Táto najväčšia B2B prezentácia módneho priemyslu na 
českom a slovenskom trhu opäť prinesie jedinečnú možnosť zoznámiť sa s aktuálnymi trendmi, 
novinkami a nadviazať priame obchodné kontakty.

 MÓDA REVUE máj 2017
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V Düsseldorfe štartuje nový 
veľtrh obuvi Gallery SHOES 
SICH, FOTO: IGEDO

Majitelka a designérka fi rmy Ateliér Donát, Ing. Ilona Donátová uspořádala koncem března v jednom 
ze svých obchodů komorní módní přehlídku, na které svým zákaznicím představila jarní a letní kolek-
ci 2017, ale také nechala přítomným hostům nahlédnout pod pokličku a modelky vynesly pár modelů 
z kolekce určené pro období podzim/zima 2017/2018.

Jarní a letní kolekce 2017 se nese v Ateliéru 
Donát ve znamení barev – teplé žluté, tyrkysové, 
jemně fi alové a dalších, ale také kvalitních materiálů, 
například lnu, viskózového hedvábí v krešové úpra-
vě, hedvábí a bavlny, které jsou příjemné na nošení 
ve vysokých letních teplotách. Lněný materiál, jak 
známo má chladivý omak, výborně odvádí teplo, 
vysokou pevnost, jako hydrofi lní vlákno je vysoce 
savý, vysoce tepelně odolný, je přirozeně antibakte-
riální, vhodný pro alergiky, nevytváří statickou elektři-
nu. Na své si příjdou také dámy, které nevyhledávají 
příliš výstřední barevné oděvy a v kolekci je možno 
vidět barvu pro nebarvený len, používá se režná 
(přírodní). Všechny modely jsou vytvořeny tak, aby 
jejich nošení bylo pro dámy pohodlné. Jarní a letní 
kolekce Ateliéru Donát nabízí nejen šaty, ale také 
halenky a kalhoty. Co se kalhot týče, spousta z nich 
má přeplátovaný šev, kalhoty díky němu drží tvar 
a neprosedí se. V nabídce jsou modely až do veli-
kosti 5 XL.

Gallery SHOES sa zameria na segmenty stred-
ných a luxusných značiek obuvi, na mladé značky 
a samozrejme aj na brandy s dlhoročnými tradícia-
mi. Organizátor veľtrhu, spoločnosť IGEDO stavia 
úspech veľtrhu na troch dôležitých atribútoch. Je to 
jednak miesto konania akcie, ktorým je viacnásobne 
ocenené priemyselné centrum Areal Böhle, takisto je 
to neskorší termín konania výstavy (27.-29. augusta 
2017) so zaradením dní od nedele do utorka a sa-
mozrejme v neposlednom rade je to aj zameranie 
sa na významných hráčov európskeho obuvníckeho 
priemyslu. Okrem nemeckých vystavovateľov sa 
očakáva účasť zástupcov značiek z Talianska, Špa-
nielska, Portugalska, Francúzska a Holandska, pričom 

podiel medzinárodných vystavovateľov bude približ-
ne 65%. Očakáva sa účasť odborných návštevníkov 
a obchodníkov predovšetkým zo severnej, strednej 
a východnej Európy. Na Gallery SHOES predstaví ko-
lekcie obuvi, koženej galantérie a doplnkov viac ako 
500 značiek na ploche 10 500 m². Projektová riadi-
teľka Gallery SHOES Ulrike Kaehler má jasnú víziu: 
„Silný potenciál veľtrhu je to, čo môže pomôcť viesť 
tento priemysel. Vieme vystavovateľom aj obchod-
níkom ponúknuť takýto veľtrh za predpokladu, že 
všetci pôjdeme rovnakým smerom. Gallery SHOES 
je pripravený poskytovať novinky v tomto segmente 
v novom dizajne, novým spôsobom a predovšetkým 
v medzinárodnom meradle.“ 

Prvý veľtrh obuvi sa v  Düsseldorfe uskutočnil v roku 1955. V roku 2000 navštívilo GDS viac ako 
50 000 obchodníkov, prezentovalo sa  viac ako 2 000 vystavovateľov. V posledných rokoch sa však 
situácia v priemysle radikálne menila a rovnakou zmenou prechádzal aj veľtrh GDS. Súčasnosť si 
vyžaduje nový štart, novú platformu pre prezentáciu obuvníckeho priemyslu. Veľtrh pod názvom GDS tak 
končí, Messe Düsseldorf  odovzdala štafetu spoločnosti IGEDO, ktorá už v auguste tohto roku v dňoch 
27.-29. usporiada nový obuvnícky veľtrh pod názvom Gallery SHOES. 

Komorní módní přehlídka
SANDRA FRIEBOVÁ, FOTO: ARCHIV ATELIÉR DONÁT

Projektová riaditeľka Gallery SHOES Ulrike Kaehler

Areal Böhle
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Slušnosť v móde a problémy luxusu 
ZDROJ A FOTO:  SFC

 MÓDA REVUE máj 2017

„Fashion Revolution“ je celosvetové hnutie, ktorého 
poslaním je jasne hovoriť o tom, kto a ako vyrába ob-
lečenie, ktoré nosíme alebo kupujeme blízkym. Odevný 
priemysel je svojimi výrobnými postupmi jeden z najšpi-
navších na svete a je druhým najväčším ničiteľom život-
ného prostredia, hneď po ropnom priemysle. K tomu sa 
za poslednú dekádu pridalo využívanie lacnej pracovnej 
sily v Ázii. Navyše množstvá, ktoré fabriky produkujú 
sú enormné a drvivou väčšinou zbytočne nadpočetné. 
Z tohto uhla pohľadu je móda špinavý biznis. A keď-
že móda je krásna, plná umenia, je kreatívna a dokáže 
uživiť množstvo ľudí, vzniklo celosvetové hnutie Fashion 
Revolution /FR/, ktoré chce do módy priniesť morálku, 
zodpovednosť a najmä hrdosť na to, čo a prečo nosíme 
oblečené. FR je hnutie celoročne aktívne, ale najviac ak-
tivít je sústredených do týždňa od 24. do 30 apríla. Aj 
v Bratislave má táto myšlienka svojich koordinátorov a tí 
s nadšením organizujú zaujímavé podujatia. Šíria osvetu 
tejto témy, učia ľudí ako k oblečeniu pristupovať zod-
povedne, napr. ako pri nakupovaní rozmýšľať a čo do 
svojho nákupného košíka nakoniec vkladať. Podporujú 
aj second-handy, výmenu oblečenia, úpravy a prerobe-
nie za účelom vytvorenia nového odevu. 

„Slovak Fashion Council (SFC) podporuje myšlienku 
Fashion Revolution a vyjadruje silný súhlas s ideológiou 
zodpovednej a udržateľnej módnej tvorby,” hovorí Dana 
Kleinertová, riaditeľka SFC. Združenie sa zameriava na 
budovanie značky slovenskej módy a podporuje rozvoj 
módneho priemyslu u nás. „Slovenskí dizajnéri vyrábajú 
prevažne doma, lokálne. A to je dobre, je to v súlade 
s pravidlami udržateľnej a etickej módy. Podporujú tak 
priemysel u nás a môžu hrdo prehlásiť, že oni sú tí, ktorí 

vyrábajú naše oblečenie,“ dodáva Zuzana Bobíková 
zo SFC. Tento rok predstaví svoju kompletnú novú ko-
lekciu aj mladá módna návrhárka Maja Božović. Maja je 
víťazkou ocenenia Best Fashion Graduate 2014 od SFC. 
Už vtedy sa táto dizajnérka profi lovala smerom k tvorbe 
„slow fashion“. Túto svoju myšlienku do detailu premys-
lela a výsledkom je pevné rozhodnutie ísť týmto smerom. 
Maja svojou tvorbou apeluje na problémy luxusu v móde. 

 KOLEKCIA LUXURY PROBLEMS 
OD MAJI BOŽOVIĆ
Autorská kolekcia pod názvom Luxury Problems po-

zostáva z 15 odevných outfi tov a minikolekcie doplnkov. 
Kolekcia obsahuje: plášť, bundu, sukňu, top, vestu, šaty, 
nohavice, jersey rolák a blúzku. Doplnky pozostávajú 
z pokrývok hlavy a kabeliek. V kolekcii použila netradič-
né materiály, napríklad drevo v kombinácii s prírodným 
latexom. Ďalšie položky vyrobila z bavlny, konope, hod-
vábu a vlny. V autorskej kolekcii bude použitá výšivka 
s tematickým dekórom.

„Pre inšpiráciu v tvorbe som si zvolila rôznorodosť 
nacionálnych menšín vo Vojvodine v Srbsku, v domove 
kde som odrástla. Vo Vojvodine ma najviac fascinuje 
multikultúrnosť národa, ktorá je zároveň špecifi kom toh-
to kraja. Cez kolekciu sa snažím odpovedať na otázku 
kto sme a interpretovať myšlienku ľudskosti a toleran-
cie. V kolekcii sa hrám s formou a siluetou v spojení 
s farbou, ktorá vyjadruje intenzitu etnických identít 
v Srbsku. Zámerom je dosiahnuť pocit hravosti, rôzno-
rodosti a sviežosti,“ hovorí M. Božović.

Opýtali sme sa Maji na názor na Fashion Revolution 
a jej fi lozofi e:

Čo si myslíš o iniciatíve Fashion Revolution?
Je to podľa mňa úžasná vec, veľmi sa mi páči, že sa 

do tejto akcie zapájajú takmer všetci, nie iba odborná, 
ale i laická verejnosť. Fashion Revolution je pre mňa 
jedna z najlepších akcií, ktoré edukujú, informujú a obo-
hacujú našu spoločnosť.

Ako vnímaš udržateľnosť módy u nás, na Slovensku, kde 
tvoríš?

Slovensko, aj napriek tomu, že je malé a menej vý-
razné vo svete módy, perfektne sleduje a snaží sa byť 
aktuálne so všetkým, čo sa deje aj v zahraničí. Som 
rada, že tému udržateľnosti riešime, sme celkom aktívni 
a progresívni.

Ako sa dá prispieť k dosiahnutiu cieľov udržateľnej módy?
Iba tým, že budeme zodpovedne konať a že sa bude-

me zaujímať aj o druhých ľudí.
Poraď ľuďom ako módu „zlepšiť“ každý deň. Ako podľa Teba 

môže každý prispieť k tomuto cieľu?
Treba si dávať pozor, čo kupujeme, od koho a za akú 

cenu. Som zástancom fi lozofi e „kúp menej, kúp dobre“. 
Keď si kúpime kvalitne a správne sa o to staráme, dlho 
to budeme využívať. Dávam pozor, čo si kupujem a do 
čoho investujem vlastné peniaze.

Čo je väčší luxus: mať veľké množstvo oblečenia, ktoré stálo pár eur, alebo pár nadčasových kúskov, ktorých 
cena vyjadruje ich kvalitu? Je to otázka postoja k móde a životnej fi lozofi i. Väčšinou vieme, akú značku 
máme oblečenú. Horšie to už býva s informáciou, kde bol odev vyrobený a už vôbec málokto pozná človeka, 
ktorý daný kus oblečenia vyrobil. Ak začnete pátrať, môžete byť milo prekvapení alebo aj veľmi sklamaní. 

Maja Božović
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Slovak Fashion Council 
predstavuje Módnu mapu
ELA DEKÁNKOVÁ

Slovak Fashion Council (SFC) už niekoľko rokov 
aktívne rozvíja a podporuje slovenský módny priemysel 
a netreba našim čitateľom hovoriť, že ide o mravenčiu 
prácu, ktorá si vyžaduje kus altruizmu. SFC prichádza 
s ďalším projektom pre lokálnych tvorcov - Bratislava 
Fashion Map. 

 PRÍLEŽITOSŤ PRE 
VŠETKÝCH DIZAJNÉROV 

Ide o tlačenú mapu, ktorá zahŕňa 45 ateliérov, show-
roomov, concept stores a značkových predajní sloven-
ského dizajnu v hlavnom meste. K nim sa pripája zo-
znam 36 miestnych módnych podujatí do konca roka 
2017. V prvom vydaní sa nájdu väčšie aj menšie dizaj-
nérske mená, niekoľkoročné obchody aj zapadnuté ate-
liéry v tajných uličkách. Cieľom je zapojiť sa a podporiť 
všetkých bez ohľadu na veľkosť či renomé a priviesť 
do predajných miest zákazníkov. Bratislava sa týmto 
krokom pridáva k iným metropolám sveta, ktoré aktívne 
podporujú vlastný módny turizmus. Dôkazom, že to SFC 
myslí s podporou úprimne je aj fakt, že všetci návrhári 
a podujatia sa ocitli na mape zdarma.

 MALÁ MAPA, 
VEĽKÝ KROK VPRED

Mapy budú distribuované s pomocou Bratislavského 
samosprávneho kraja na 130 miest vrátane turistických 
infopointov a gastronomických či ubytovacích zariadení. 
Predpokladáme, že mapa zaujme najmä zahraničných 
turistov, čo môže priviesť atraktívny nákupný segment 
priamo k dverám predajní. Naša nedávna redakčná 
skúsenosť potvrdzuje, že spoločnosť už dlhšie vola-

la po podobnom otvorení dverí k lokálnemu dizajnu. 
Na marcovej prezentácii Móda Revue v spoločnosti 
AMAZON ku dňu žien, sa dámy pýtali, kde majú naku-
povať slow fashion. Najväčšia koncentrácia concept 
obchodov so slovenskou módou sa pritom nachádza len 
niekoľko sto metrov od ich kancelárií. Odpoveď je teraz 
vďaka módnej mape Bratislavy doslova vo vrecku.

“Bratislava Fashion Map“ považujem za ďalší krok 
za rozvoj módy ako kreatívneho segmentu na Sloven-
sku. Dôležité je rozprávať sa o móde nielen o témach, 
či sa napríklad tento rok nosia sukne s volánmi, ale aj 
o ekonomických a sociálnych presahoch módneho prie-
myslu,” povedala Dana Kleinertová, módna návrhárka 
a prezidentka SFC na ofi ciálnom krste. Vydanie mapy 
sprevádza drobná kuriozita: na mape chýba ateliér Dany 

Kleinertovej, ktorá je hlavnou ambasádorkou fashion 
mapy. Upozornila na to Tamara Šimončíková Heribano-
vá, ktorá vzápätí pokrstila prvé vydanie ústrižkami látok 
z niekoľkých módnych ateliérov.

 ROZŠÍRENÉ VYDANIE 
NA ROK 2018
Ambiciózne plány SFC neutíchnu ani v tomto roku. 

Autori by radi rozšírili Bratislava Fashion Map o príbehy 
návrhárov, zapojili ďalšie značky a začínajú pracovať na 
interaktívnej mape v podobe mobilnej aplikácie. Dovtedy 
si môžete mapu stiahnuť vo formáte v PDF na stránke 
www.fashioncouncil.sk. Dúfame, že časom sa bude 
môcť Slovak Fashion Council pochváliť podobnou ma-
pou celého Slovenska.

Nákupné centrum s použitým tovarom 
SPRAC. SICH, ZDROJ: INHABITAT.COM

Obchodný raj ReTuna Återbruksgalleria (ReTuna 
Recycling Galleria) s použitým tovarom sa nachádza 
približne 1,5 hodiny cesty od centra Štokholmu. Cen-
trum ponúka iba použitý tovar, resp. recyklovaný a mô-
žeme konštatovať, že takýto koncept predaja by do bu-
dúcnosti mohol byť vzorom aj pre ostatné prevádzky, 
ktorých cieľom je šetrný prístup k ochrane životného 
prostredia. Ako funguje ReTuna? Ľudia môžu zasielať 

jednotlivý tovar priamo do centra. Pracovníci centra da-
rovaný tovar následne opravia, obnovia či pozmenia a 
zaradia do predaja do jednotlivých obchodov, ktorých 
je dovedna 14 vrátane bio reštaurácie. Skladba sorti-
mentu je pestrá – dámske, pánske, detské oblečenie, 
obuv, športové potreby, nábytok... 

Účelom kreatívneho nákupného centra je preskú-
mať nový spôsob nakupovania, ktorý má za následok 

menšie poškodenie životného prostredia. Všetky pre-
vádzky v nákupnom stredisku musia fungovať spô-
sobom šetrným k životnému prostrediu, a ak musia 
nakupovať nový tovar, napríklad v prípade kaviarne či 
reštaurácie, jeho pôvod musí byť ekologický. Hlavným 
mottom centra je: „Udržateľnosť nie je o uskromnení 
sa a o menej kvalitnom živote, ale o dosiahnutí viac so 
zdrojmi, ktoré už máme.“

Novou nákupnou destináciou nielen pre módnych fajnšmekrov sú secondhandy. Preč sú už časy, kedy v nich zákazníci nakupovali viac-menej tajne s pocitom, že je to krajná 
možnosť, ako si niečo nové resp. zánovné obstarať. Dnes je nákup v secondhandoch trendovou záležitosťou, vyhľadávanou možnosťou ako sa odlíšiť a pochváliť originálnym 
kúskom, pre mnohých je nákup v nich doslova súčasťou životnej fi lozofi e. Je zrejmé, že počet zákazníkov secondhandov u nás narastá, ale nákupné centrum, kde sa predáva 
iba použitý tovar v našich zemepisných šírkach nenájdete. Stačí však navštíviť Švédsko, kde začiatkom tohto roka práve také centrum otvorili. 
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Módne verzie dizajnu
MONIKA KOLLÁROVÁ, MILÁNO, FOTO: ARCHÍV AUTORA, BEATRICE POMA

Divízia rovnomennej módnej značky zameraná na domácnosť Zara Home v spo-
lupráci s uznávaným umeleckým riaditeľom a scénografom Simonom Costinom 
predviedla sériu fi gurín v nadmernej veľkosti, ktorých odevmi sa stali kusy posteľ-
nej bielizne, obrusov, uterákov a prikrývok. Kompozícia „Veľká ilúzia“ uvádzajúca 
kolekciu na jar a leto 2017 siahla po inšpirácií z 18. storočia. Pozoruhodný výsledok 
zaznamenalo stretnutie medzi výrobcom ikonických sneakersov Santoni a časopisom 

Toilet Paper. V rámci Milánskeho týždňa dizaj-
nu uviedli už dobre známe kožené tenisky 
v novej verzii obohatené o pop grafi ku. 
A tak pôvodne minimalistický štýl ožil nap-
ríklad vďaka dekoráciám hadov z raja Eden. 
Španielsky luxusný brand Loewe, špecializo-
vaný na produkciu módnych kožených do-
plnkov, sa podieľal na exkluzívnom projekte 
“Loewe: This is Home”, v ktorom dizajnér 
Jonathan Anderson skĺbil technológiu, ume-
leckú kreativitu a manuálnu zručnosť. Druh-
mi výrobkov a tiež výrazovo prináša do inte-
riéru rozsiahla kolekcia zahŕňajúca nábytok, 
lampy, prikrývky, vankúše a keramiku mi-
moriadne originálny dizajn. Vášeň pre farbu 
a umenie vyjadrila umelecká dizajnérka 
Daniela Gerini v bravúrne dekorovaných tex-
tíliách odevov, v asymetrických tvaroch 
nábytku a v nezvyčajných textúrach lámp. 
Premiéru na Fuorisalone, prebiehajúcom 
paralelne so Salone, absolvoval výrobca to-
pánok Timberland impozantným spôsobom, 

keď v jednej z hlavných štvrtí Týždňa dizajnu Brera nainštaloval skulptúru “The 
Flexible Living”, v ktorej prezentoval inovovaný model topánok Timberland Sen-
sorfl ex Boat Shoe. Tento impozantný druh lavičky pochádzajúci z dielne Mattea 
Cibica vyjadroval koncept pružnosti a pohodlia, typický pre podrážku topánok 
Timberland s technológiou Sensorfl ex. Živé farby boli hlavným výrazovým pros-
triedkom, ktorými na svoj produkčný repertoár upozornila značka Save My Bag. 
Obzvlášť lákavo zapôsobili vankúše Poly Pillow realizované z vysoko kvalitného 
technického materiálu Lycra®, využívaného v prípade tohto brandu aj pri výrobe 

jeho typických kabeliek. Do sveta dekorácií interiéru prispel Save My Bag taktiež 
kolekciou moderne interpretovaných perzských kobercov Poly Carpet. Múzeum di-
zajnu Triennale v Miláne hostilo kolektívnu expozíciu “Confl uence • 20+” ukazujúcu 
dizajn z Hongkongu. Viaceré vystavené exponáty využili práve módu ako prostrie-
dok vyjadrenia a medzi nimi zapôsobila živá kvetinová tkanina predstavujúca na 
manekýnovi elegantný odev a súčasne oddychovú hojdaciu sieť.

Ako vysoko efektívnu príležitosť ponímajú Milano Design Week, ktorý sprevádza veľtrh nábytku Salone del Mobile, aj subjekty súvisiace v akejkoľvek forme s módou. 
Z množstva realizovaných príkladov prepojenia módy s dizajnom počas tohtoročnej edície podujatia nás ich zaujalo hneď niekoľko.   

SAVE MY BAG

DANIELA GERINI

TIMBERLAND
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Prague Design Week 2017 prilákal do Tančícího 
domu rekordný počet návštevníkov
ZDROJ: BEST COMMUNICATIONS

Prague Design Week počas štyroch rokov svojej 
existencie vyrástol v jednu z najrešpektovanejších a ná-
vštevnícky najobľúbenejších prehliadok dizajnu v Českej 
republike. Na štyroch poschodiach Tančícího domu mali 
návštevníci v týždni od 10. do 16. apríla 2017 možnosť 
zoznámiť sa s produktmi a kolekciami 82 dizajnérov, 
umelcov, návrhárov, remeselníkov a škôl, či nahliadnuť 

do procesu ich tvorby prostredníctvom workshopov, 
prednášok alebo premietania v Design kine. 

Práve diváci spolu s odbornou porotou rozhodli o tom, 
ktorí vystavovatelia Prague Design Week 2017 budú ten-
to rok ocenení. Dizajnéri boli tradične nominovaní v troch 

kategóriách. Prvé miesto v kategórii „Najlepší produkt / 
kolekcia“ obsadil ekologický sáčok na ovocie a zeleninu 
Frusack by infi berry, druhé patrí erotickým pomôckam 
z dreva značky wood.ua na treťom sa umiestnil dreve-
ný zosilňovač Avior’s Woodyfi er. V kategórii „Najlepšia 
expozícia“ putovalo ocenenie za prvé miesto výrobcovi 
kožených módnych doplnkov Two Lines, druhé miesto 
získalo jsem.studio a tretie značka i1art. Výhercovia boli 
odmenení originálnymi trofejami podľa návrhu Lukáša 
Rejmonta. Hliníkové ocenenie bolo prestrieľané zbraňou, 
pričom počet priestrelov na každom značil umiestnenie 
držiteľa.

Štvrtý ročník dizajnérskej prehliadky Prague Design Week tento rok obsadil pražský Tančící dom, kde zaznamenal 
historicky najvyššiu návštevnosť – videlo ho 8 250 milovníkov dizajnu. Jeho slávnostné zavŕšenie prinieslo tra-
dičné ocenenie najlepším produktom a expozíciám: Frusacku by infi berry (najlepší produkt), Two Lines (najlepšia 
expozícia), šperkárskej značke Líbal (cenu návštevníkov) a výtvarníkovi Filipovi Pošivači (špeciálnu cenu poroty). 

ETKA labels, s.r.o.
Lojovice 76 I 251 69 Velké Popovice I ČR
Tel.: +420 323 619 060 I Emai: offi  ce@etka.cz
www.etka.cz

TEXTILNÍ ETIKETY
S DLOUHOLETOU TRADICÍ

od roku 1991

Prvé miesto v kategórii Najlepšia expozícia – Two lines

Erotické pomôcky z dreva značky wood.uHliníkové ocenenia  pre výhercov
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Pako Lorente nabízí kvalitní pánské oděvy

Slovensko

 7.-8. 6. 2017  Celoslovenské kontrakty PSKA (KE, NR) − odevy, textil, metráž, obuv, galantéria, doplnky

www.pska.sk

 2.-3. 8. 2017  Celoslovenské kontrakty PSKA (KE, NR) − odevy, textil, metráž, obuv, galantéria, doplnky

www.pska.sk

Zahraničie

 19.-21. 5. 2017  Moda Prima (Florencia) - pánska a dámska móda, obuv, doplnky

  www.pittimmagine.com

 10.-13. 6. 2017  Expo Riva Schuh – obuv a doplnky

  www.exporivaschuh.it

 13.-16. 6. 2017 Pitti Uomo (Florencia) – pánske odevy 

  www.pittimmagine.com

 22.-24. 6.2017 Pitti Bimbo (Florencia) – detské odevy

  www.pittimmagine.com

 28.-30. 6. 2017 Pitti Filati (Florencia) – priadze, úplety

  www.pittimmagine.com

 4.-6. 7. 2017  Panorama (Berlín) – pánska a dámska móda, obuv, doplnky – avantgardné a prémiové 

značky, street wear

  www.panorama-berlin.com 

 4.-6. 7. 2017 Premium (Berlín) – dámska a pánska móda, obuv, doplnky  

  www.premiumexhibitions.com

 10.-13. 7. 2017 Hong Kong Fashion Week (Hongkong)

  www.hktdc.com

 11. -13. 7. 2017 Milano Unica (Milano) – textilné materiály

  www.milanounica.it

 22.-24. 7. 2017 The Gallery Düsseldorf (Düsseldorf) – dámska a pánska móda, doplnky  

  www.the-gallery-duesseldorf.com

 23.-25. 7. 2017 Pure London  (Londýn)– dámska móda, doplnky 

  www.purelondon.com

 5.- 7. 8. 2017  Premium (Mníchov) – dámska a pánska móda, obuv, doplnky  

  www.premiumexhibitions.com

 9.-11. 8. 2017 CIFF (Kodaň) – dámske, pánske, detské odevy, textil, doplnky, obuv

  www.ciff.dk

VÝSTAVY A VEĽTRHY

Zmena termínov vyhradená! 
Termíny výstav sú ku dňu uzávierky časopisu overené.

Pánové, kteří se rozhodnou pro Pako Lorente, 
najdou u této značky výrazné oděvy, ve srovnání s 
konzervativní pánskou módou, a to pro každou příleži-
tost, ať už jde o klasickou, business či volnočasovou 
módu.

Obleky, kalhoty, košile, kabáty, bundy a boty v 
kolekcích Pako Lorente podtrhují mužskou postavu 
a zaručují pohodlí při nošení. Různé styly a pozornost 
soustředěná k detailům, stejně jako zajímavé barvy 
výrobků v kolekcích Pako Lorente jsou charakteristic-

kými znaky značky. Součástí nabízeného, rozsáhlého 
sortimentu oděvů, jsou doplňky, jež vzhled povznesou 
ještě výše. Pako Lorente nabízí širokou škálu produk-
tů určených pro moderní muže, kteří oceňují kvalitní 
módu za přiměřenou cenu a jsou ji nakloněni, sledují 
trendy a rádi pečují o svůj celkový vzhled.

Značka Pako Lorente provozuje jak maloobchod-
ní, tak velkoobchodní prodej produktů nabízených ve 
svých kolekcích. Aby bylo možné splnit očekávání 
trhu a zajistit stabilní rozvoj, byl vytvořen franšízový 

systém založený na franšízové spolupráci, která se 
neustále rozšiřuje.

Rádi byste na bázi franšízy spolupracovali se 
značkou Pako Lorente? Neváhejte nás kontaktovat 
pro získání podrobnějších informací.

WEBSITE: pakolorente.com
FACEBOOK: @Pako Lorente Polska
INSTAGRAM: @pako_lorente_polska

(PR článek)

Pako Lorente je polská oděvní značka s dobře zavedenou pozicí v segmentu pánského oblečení. Značka má v současné době přibližně 50 obchodů v Polsku a Evropě, včetně 
běžných obchodů, outletů, ale také multibrandových prodejen.
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VÍTE ŽE …?
I když soudobý textil už vyčerpal mnohá téma-

ta a textilní techniky a technologie dosáhly téměř 
svého vrcholu, stále je na tomto poli prostor pro 
experimenty a výzkumy nových typů, zejména 
těch s přidanou hodnotou, v současnosti pře-
vážně ekologicky motivovanou. Každý jde jinou 
cestou – zatímco Haute Couture salony vytvářejí 
nejrůznějším způsobem ručně aplikované kreace, 
výzkumná, vývojová studia a školy se zaměřují 
na ekologickou tvorbu zcela nových struktur z 
přírodních a netradičních materiálů s možností 
recyklace či aktivní recyklace a opětovného po-
užití. Nechybí ani studie na poli bio technologií 
s tvorbou textilií  zcela novou cestou. Textilní 
nadprodukce už dávno překročila své limity a ne-
horázně a ne rovnoměrně zatěžuje planetu. I když 
tyto výzkumy trvají již pěknou řádku let, uvádět 
je do praxe není jednoduché a teprve budoucnost 
ukáže jejich perspektivu.

Mořský a podmořský svět je inspirací i návo-
dem pro výzkum nových textilních vlákenných 
materiálů a jejich struktur. Krunýře podmořských 
živočichů a membrány uvnitř tvoří vrstvený sys-
tém, který absorbuje vlivy vnějšího prostředí a to 
kombinací tvrdých, měkkých vrstev se vzducho-
vými kapsami mezi nimi. Je tu prostor pro aplika-
ci pro ochranné vrstvené textilie nové generace.

Dalším podnětem pro ochrannou vrstvu kom-
binovaných textilií jsou porosty severských tvorů, 
kterým nevadí ani velký mráz či ledová voda. 
Struktury kožichů či peří má vrstvený charakter 
a udržuje přijatelnou tělesnou teplotu. I tady je 
inspirace pro „přetavení“ do podoby technického 
vrstvení ochranných textilií s využitím v extrém-
ních podmínkách a pro sportovní oděvy.

Ekologická tvorba textilu má dnes zelenou 
a dále se rozvíjí, i když zatím jen často na poli 
experimentů. Jsou to ale projekty s budoucností, 
které, budou-li realizovány, tak ve prospěch nás 
všech. 
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Berú cudzinci Slovákom prácu? 
DARINA VITTEKOVÁ

Táto interpretácia nezodpovedá súčasnému stavu na trhu práce. Do Európy síce migruje čoraz viac cudzincov za prácou, a to nielen z EÚ ale aj z tretích 
krajín. Obsadzujú však pozície, na ktoré nemáme kvalifi kované sily alebo ktoré odmietajú obsadiť domáci nezamestnaní z rôznych dôvodov. Týka sa to 
viacerých sektorov. Elektrotechnického, strojárenského, automobilového aj textilného, odevného a obuvníckeho priemyslu. 

Na Slovensku sú extrémne regionálne rozdiely 
v ponuke pracovných miest a v platovom ohodnotení. 
Mnohým sa neoplatí cestovať za prácou kvôli nízkemu 
platu. Radšej sa zamestnajú v okolitých štátoch. Nielen 
to. „Cestovanie za prácou alebo „týždňovky“ výrazne 
zasahujú do sociálnej sféry. Prítomnosť jedného člena 
rodiny len cez víkendy má negatívny dopad na vzťahy 
partnerov aj vzťah detí s rodičov. Mnohé končia roz-
vodom,“ hovorí riaditeľ Inštitútu zamestnanosti v Bratislave 
Dr. Michal Páleník. Je len logické, že fabriky siahajú 
po pracovnú silu tam, kde sa mu ponúka. Dôvody 
migrácie sú zrejmé – vylepšenie si vlastnej eko-
nomickej situácie, no neraz ide priam o prežitie. 
„Sú dva dôvody migrácie – jedným je nepriaznivá 
ekonomická situácia alebo vojna vo vlastnej kra-
jine a rozhodnutie, kam sa vyberú často závisí aj 
od toho, či v cieľovej krajine majú známych alebo 
príbuzných,“ uvádza Páleník a pokračuje: „Podiel za-
mestnaných cudzincov na našom trhu práce je okolo 
50 000 ľudí, z toho väčšia polovica, cca 30 000, je 
z EÚ a menšia polovica je z tretích krajín najmä 
Ukrajiny a Srbska. Čo je, ak to porovnáme s poč-
tom 300 000 Slovákov pracujúcich v zahraničí 
iba desatina. Závisí to samozrejme od veľkos-
ti krajiny. Malé krajiny majú veľa pracovných síl 
z okolitých krajín, napr. v Luxembursku pracu-
je veľa Francúzov a Nemcov. V roku 2011 podľa 
sčítania obyvateľstva pracovalo vo Veľkej Británii 
a Walese dvakrát viac Jamajčanov ako Slovákov. 
Všeobecne môžeme povedať, že podiel pracujúcich 
cudzincov v zahraničí je oveľa vyšší, ako u nás“. 

V porovnaní s inými krajinami EÚ je to stále veľmi 
nízky počet. Ministerstvo vnútra SR vydalo novelu 
zákona, ktorou sa má pobyt týchto zamestnancov 
upraviť a znížiť sa má tiež administratívna záťaž pre 
zamestnancov. Dňa 1. mája vo vysielaní TV TA3 
Róbert Fico povedal, že štát bude trvať na tom, aby 
cudzinci pracovali u nás za rovnakých, aj platových 
podmienok ako domáci. Aby nenastala situácia, 
keď zahraničná pracovná sila bude vytláčať domácu 
z trhu práce. 

Čo nás čaká v budúcnosti? Vízia budúcnosti na 
najbližších 10 – 20 rokov je taká, že informatizácia 
a automatizácia sa bude stále vyvíjať, čo sa bude tý-
kať aj odevných profesií, na druhej strane demografi c-
ká krivka bude klesať, bude pribúdať dôchodcov, čo 
je skupina spotrebiteľov s obmedzeným rozpočtom. 

 JEDEN PRÍKLAD 
SLOVENSKÉHO VÝROBCU
Výrobcom v textilnom a odevnom priemysle chýbajú 

najviac šičky. O takúto prácu však vôbec nie je záujem. 

Typický pohľad na to, ako to v našich fabrikách vyzerá 
nám poskytol bývalý dlhoročný riaditeľ podniku Odeva 
Lipany Ing. Štefan Máthé.

Najviac potrebujeme šičky a mechanikov. Školy nám 
už nevychovávajú šičky a o túto prácu nie je ani záujem. 
Ak sú ešte nejaké šičky na trhu práce, tak majú „pádny 
dôvod“ prečo nemôžu nastúpiť. A agentúry už nie sú 
čím bývali. Cudzincov zatiaľ neprijímame, ale uvažujeme 
o tom. Jedinou podmienkou prijatia bude, že musia ve-
dieť šiť.

Zapájate sa do duálneho vzdelávania?
Ľudia v odevnom priemysle jednoducho nechcú ro-

biť. Preto ani duálne vzdelávanie tomu nepomôže. Ak by 
niektorí aj využili možnosť duálneho vzdelávania, tak iba 
preto, aby prečkali dobu a potom išli iným smerom.

Ako vidíte budúcnosť textilného a odevného priemyslu? 
Je to komplikované. Ak chceme v tomto priemysle 

pokračovať, cesty sú podľa mňa nasledovné:
1. Prijať cudzincov do práce. Je jedno z akej kraji-

ny, hlavne ak budú vedieť šiť za podmienok, ktoré im 
ponúkneme.

2. Ísť s prácou mimo Slovenska (Odeva zatiaľ veľmi 
málo vyrába v zahraničí).

3. Skúsiť ešte nájsť ľudí, ktorí chcú robiť (aj keď ne-
vedia šiť) v oblastiach, kde je o prácu núdza alebo využiť 
prácu na doma. Čas ukáže akou cestou sa vydáme.

 ČESI SA SNAŽIA DRŽAŤ 
SITUÁCIU V PEVNÝCH RUKÁCH
Situácia v Českej republike je podobná, no Asociace textilní-

ho, oděvního a kožedělného průmyslu ČR (ATOK) k nej pristupu-
je koncepčne. Získavanie pracovnej sily v TOP je riadený proces 
a ani budúcnosť neponechajú náhode. Zhovárame sa s. Mgr. Jiřím 
Česalom, výkonným riaditeľom ATOK-u.

Vo Vašej bilančnej správe za rok 2016 ste hodnotili problémy 
textilného a odevného priemyslu v súvislosti s nedostatkom pracov-
nej sily. Povedali ste, že na jednej strane sa ČR potýka s veľkým 
nedostatkom pracovných síl, na strane druhej, je len dobré, ak 
rozvoj ekonomiky naberá rýchlejšie tempo. Takže fakt, že ČR je pri 
určitých profesiách odkázaná prevažne na zahraničnú pracovnú silu 
už nie je len hrozbou? 

Je to realita už rok až dva, kedy ekonomika ČR zača-
la rásť, a tým pádom rástol aj dopyt po pracovnej sile. 
Pracovný trh, nielen odevný ale aj v iných odvetviach, 
sa vyčerpal a pracovnú silu už nebolo kde brať. Rieše-
ním je získavať zahraničnú pracovnú silu napr. z Ukrajiny 
alebo ideálne z krajín, kde jazyk nie je príliš veľkou ba-
riérou. K tomu musíme pripočítať aj štátom riadený rast 
minimálnej mzdy, ktorý s najväčšou pravdepodobnosťou 
bude pokračovať aj v budúcich rokoch a bude postihovať 
predovšetkým odevárov. Túto situáciu nemôžeme vnímať 
inak ako veľkú výzvu, ktorou sa budeme musieť strate-
gicky zaoberať. 

Spomenuli ste v nej tiež, že sa hovorí o preťahovaní zamestnan-
cov textilných a odevných fi riem silnejšími fi rmami. Aká je súčasná 
nezamestnanosť v ČR? 

Súčasne je to okolo 5% a mám informácie že dlhodo-
bá nezamestnanosť sa mierne znižuje, čo znamená, že 
aj ľudí, ktorí dlhou nezamestnanosťou stratili pracovné 
návyky sa podarilo znovu zaangažovať do pracovného 
procesu. 

Po nový ľuďoch ste siahli na Ukrajinu. Ako funguje tento riadený 
proces? 

Po jeden a pol roku sústredeného úsilia sa podarilo 
spustiť režim prijímania pracovníkov z Ukrajiny, ktorí sú 
na prácu v textilnom a odevnom priemysle už pripravení. 
Problémom je však nastavenie kvót ukrajinským konzulá-
tom, ktoré sú na niekoľko mesiacov vopred vyčerpané.

Aké sú požiadavky na kvalifi kovanosť zahraničnej pracovnej sily? 
Spomínaný pilotný projekt Ukrajina, ktorý u nás práve 

prebieha je zameraný práve na získavanie kvalifi kovanej 
sily. Funguje to tak, že fi rma si v cudzine nájde zamest-
nanca, pričom podmienkou je, že musí mať minimálne 
strednú kvalifi káciu. Potom prebieha prijímací proces, pri 
ktorom sa preveruje bezpečnosť toho pracovníka. Ak je 
všetko v poriadku, dostane pracovné povolenie na dobu 
určitú, počas ktorej tu smie pracovať. 

Je tu však ešte ďalší trend, kde sa hovorí o iniciatíve 
priemyslu 4.0, pri ktorej ide o modernizáciu vnútorných 

Zamestnávanie cudzincov podľa krajov SR

Bratislavský kraj 1 498

Žilinský kraj 545

Košický kraj 387

Trnavský kraj 321

Banskobystrický kraj 256

Nitriansky kraj 252

Prešovský kraj 229

Trenčiansky kraj 197

Zdroj: ÚPSVaR, dec. 2016

Zamestnávanie občanov krajín EÚ/EHP s informačnou 
kartou na území Slovenskej republiky

Rumunsko 7 394

Česko 4 134

Maďarsko 3 696

Poľsko 3 204

Bulharsko 1 111

Taliansko 752

Zdroj: ÚPSVaR, dec. 2016
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Češi si naplnia štátnu pokladnicu 
miliardami korún ročne 
SPRAC. DV, ZDROJ MF ČR

V susedných Čechách začali od decembra minulého roku uvádzať do prevádzky Elektronickú evidenciu tržieb, ktorá by podľa predpokladov mala naplniť 
štátny rozpočet nemalou sumou. Odhaduje sa na 18 miliárd ročne. 

Prvá fáza Elektronickej evidencie tržieb (EET) od-
štartovala 1. decembra 2016 a od 1. marca 2017 sa 
posunula do druhej fázy. Tretia fáza začne 1. 3. 2018 
a posledná, 4. fáza by mala nabehnúť1. júna 2018. 
Do jednotlivých fáz sú začlenené skupiny podľa čin-
nosti. V prvej fáze sú napr. stravovacie a ubytovacie 
služby, v druhej maloobchody a veľkoobchody. 

ČO TO VLASTNE EET JE? 
Je to elektronická online evidencia tržieb podni-

kateľov v hotovosti voči Finančnej správe ČR, ktorá 
si od tohto kroku sľubuje zlepšenie podmienok trhu, 
nezaťažovanie poctivých podnikateľov námatkovými 
daňovými kontrolami a s tým spojeným administratív-
nym zaťažením. Nezanedbateľné je tiež odstránenie 
čiernych výplat na ruku. Štát si od toho sľubuje až 
18 miliárd korún viac do štátneho rozpočtu, spravod-
livý a efektívny výber daní namiesto ich zvyšovania, 
a tým možnosť investovať získané peniaze do iných 
sektorov štátu, napr. zdravotníctvo, školstvo ap. 

KTORÉ TRŽBY SA EVIDUJÚ? 
„Evidencii tržieb podliehajú platby v hotovosti, pla-

tobnou kartou, šekom, zmenkou, inými podobnými 
spôsobmi ako stravnými lístkami, poukážkou na tovar 
a služby, darčekovou poukážkou alebo elektronickou 
peňaženkou. Evidencii tržieb podliehajú tiež transakcie 
medzi podnikateľmi, pokiaľ sú hradené v hotovosti,“ 
uvádza Ministerstvo fi nancií ČR (MF ČR).

SÚ AJ VÝNIMKY
„Povinnosť evidovať tržby sa naopak nebude tý-

kať platieb uskutočnených prevodom z účtu na účet, 

inkasom a vkladom na bankový účet podnikateľa 
alebo pri bartri. Evidencia tržieb sa tiež nebude týkať 
príjmov, ktoré nie sú z podnikania. Z evidencie tr-
žieb sú tiež vylúčené tržby subjektov hospodáriacich 
s verejnými prostriedkami (obce, kraje a príspevkové 
organizácie), ďalej tržby z predaja prostredníctvom 
predajného automatu, u ktorých evidencia nie je 
možná, tržby zo stravovania a ubytovania žiakov 
a študentov, ktoré poskytuje škola alebo školské 
zariadenie, tržby z jazdného alebo súvisiace platby 
hradené v dopravných prostriedkoch pri pravidelnej 
preprave osôb a nakoniec tržby vo vybraných regu-
lovaných odvetviach,“ hovorí Lukáš Kozák z Minister-
stva fi nancií ČR.

AKO CELÝ PROCES FUNGUJE? 
Proces evidencie funguje tak, že podnikateľ pošle 

správu o transakcii vo formáte XML Finančnej správe 
ČR, ktorej systém potvrdí prijatie unikátnym kódom. 
Nato podnikateľ vytlačí blok aj s kódom zákazníkovi. 
Ak zákazník nemá námietky, blok sa mu môže zaslať 
aj elektronicky. 

„V případě výpadku spojení, kdy podnikatel neob-
drží do několika vteřin unikátní kód, vytiskne pokladní 
zařízení účtenku bez něj a opatří ji zjednodušeným 
elektronickým podpisem. Data pak budou auto-
maticky odeslána na Finanční správu do 48 hodin 
po zaevidování. Nehrozí tedy, že by se z důvodu 
výpadku internetu tvořily fronty či by lidé čekali 
déle na obsloužení. Zákazník, který obdrží účtenku, 
si může ověřit, zda byla jeho zaplacená částka za-
evidována, a to prostřednictvím webové aplikace 
Finanční správy. Tato aplikace samozřejmě slouží 

i podnikatelům pro ověřování jejich tržeb,“ uvádza 
MF ČR. 

 RYCHLOST, JEDNODUCHOST, 
EFEKTIVITA
„Systém elektronickej evidencie tržieb sa zvolil 

z niekoľkých výhodných dôvôdov. Tým hlavným je 
skutočnosť, že vďaka online prenosu dát nemôže do-
chádzať k ich následnej manipulácii, ako v prípade 
registračných pokladníc s fi škálnou pamäťou. Finan-
čná správa potom môže zasielané dáta vzájomne 
analyzovať a určiť podnikateľov, na ktorých sa da-
ňová kontrola zameria. Efektívnejšie kontroly budú 
znamenať menšiu záťaž pre poctivých podnikateľov,“ 
upresňuje Lukáš Kozák.

 TREBA SI ZADOVÁŽIŤ 
NOVÚ POKLADŇU?
Nie nevyhnutne. Podnikatelia, ktorí už majú elek-

tronické pokladnice s pripojením na internet, budú 
potrebovať len aktualizáciu softvéru v pokladničnom 
zariadení. 

„Na českom trhu neexistuje žiaden certifi kovaný 
dodávateľ či skupina dodávateľov, ktorých by Minis-
terstvo fi nancií určilo na evidenciu tržieb. Naopak, trh 
ponúkaných riešení je otvorený a podnikateľ si môže 
zvoliť také zariadenie, ktoré bude jeho požiadavkám 
najviac vyhovovať a zodpovedať spôsobu jeho čin-
nosti. Naviac, konkurencia medzi poskytovateľmi 
pokladničných zariadení tlačí cenu stále nižšie a zvy-
šuje kvalitu ponúkaných služieb. Podnikajúce fyzické 
osoby si môžu uplatniť jednorazovú zľavu na dani 
z príjmov vo výške 5 000 Kč,“ dodáva Lukáš Kozák.

procesov vo fi rmách a robotizáciu. Tento proces by mal 
zase naopak vytláčať z fi riem ľudí na pracovný trh. 

V dôsledku toho sa zase na pracovný trh dostane viac 
ľudí, než priemysel dokáže zamestnať. Teraz hovoríme 
o textilnom, odevnom, automobilovom a iných súvisia-
cich odvetviach, ale ide skôr o víziu do budúcnosti, rádo-
vo niekoľko desiatok rokov, takže to tak skoro nebude. 

Má tento stav perspektívu? 
Závisieť to bude od ekonomického cyklu. Ak ekono-

mika pôjde vzostupným trendom, tak sa samozrejme tí 
ľudia budú na územie ČR za prácou vracať. Na druhej 
strane je pravdepodobné, že niektorí z nich sa možno 
rozhodnú natrvalo tu zostať. 

Riešenie prijímať pracovnú silu zo zahraničia je momentálne 
pozitívom. Platí to aj pre budúcnosť? 

Rozpory tohto stavu sú v predimenzovanosti ekono-

miky a na strane druhej v tlaku odborov nepúšťať do kra-
jiny vo väčšej miere nových zamestnancov. Nie je pred-
poklad, že by sa tento trend zo strany Ukrajiny zmenil, ani 
sa nepredpokladá ochladenie ekonomiky, čo znamená, 
že na pracovníkov z Ukrajiny budú české fi rmy stále 
dlhšie čakať. Máme tu kolektívny zmier v rámci fi riem 
a pracovníci z Ukrajiny, ktorí sem prídu, budú musieť mať 
rovnaké pracovné a mzdové podmienky ako tí domáci. 
V súčasnosti najväčší tlak na pracovný trh vyvíjajú fi rmy, 
takže vláda robí vlastne len to, k čomu je dotlačená.

Ja vnímam súčasné kroky ako núdzové riešenie 
a negatíva sú s tým samozrejme spojené. Tento prístup 
držania českého priemyslu „pod krkom“ nie je však dlho-
dobo udržateľný. 

Zamestnávanie štátnych príslušníkov tretích krajín 
s udeleným povolením na zamestnanie na území 

Slovenskej republiky podľa štátnej príslušnosti (skrátené)

Ukrajina 1 388

Srbsko 490

Kórejská republika 394

Thajsko 197

Rusko 167

Zdroj: ÚPSVaR, dec. 2016
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První blok s tématem „Začátek globální konverzace: 
lokální značky na zahraničních trzích“ započal Ladislav 
Zdút, který je zakladatelem a výkonným ředitelem mezi-
národně úspěšné módní značky NEHERA, již svým jmé-
nem odkazuje k prvorepublikové československé tradici. 
NEHERA je značka pro vyzrálejší ženy. Pan Zdút zmínil, 
že strategie značky byla jasná: „Už od začátku fungo-
vání jsme chtěli prodávat globálně, a to také z důvodu, 
že když zaplatíme 60-70 EUR jen za práci a výrobu, 
nemůžeme být lokální značkou. Pro úspěch nestačí 
mít jen peníze a zajímavý design, je nutné mít vyvážený 
marketingový mix, pokud chci zaujmout déle než jednu 
sezónu. Zásadní je přesvědčit nákupčího a pak docílit, 
aby se to v maloobchodu dobře prodávalo.“ 

Julie Lindová, zakladatelka obchodu BLACKOUT se 
o značce NEHERA vyjádřila, že je to 1.česká značka, kte-
rá má šanci mezinárodně uspět v oblasti luxusní módy. 
Zákaznice Julie Lindové oceňují příběh značek, právě 

tak i NEHERU. I když cenová relace není nejnižší, její 
sortiment se prodává dobře. Blackout uvažuje o exkluzi-
vitě – oslovit pár značek, které by své limitované kolekce 
navrhli pouze pro tento obchod a kolekce by se v jiných 
buticích neobjevili. 

Značku LAFORMELA zastoupil Antonín Soukup, 
který je jeden ze dvou designérů této mladé značky. 
V posledním půlroce již zmíněná značka sbírá první 
zkušenosti v pařížských showroomech. V současnosti 
vytváří věci, které jsou co nejvíce nositelné. „Bylo potře-
ba naučit se balanc mezi nositelností a avantgardností. 
Osobnosti, které nosí Laformelu mimo fashion week 
jsou lidé, jenž se nám sami ozývali a chtěli i večerní šaty, 
ale značka nezískala fi nanční ani jinou zpětnou vazbu, 
proto se společenské módě nevěnujeme, přešli jsme 
k tzv. módě ulice,“ uvedl A. Soukup. 

Druhý blok konference začal Anders Solvsten 
Thomsen, módní stylista a konzultant, který spolupraco-

val s řadou mezinárodních médií, působil mimo jiné jako 
Fashion Director v LOVE magazínu, se kterým i nadále 
spolupracuje jako stylista a módní editor na volné noze. 
Pro mladé stylisty má vzkaz: „Měli by ste mít dobrý ná-
pad, věci najdete kdekoli, musíte být kreativní. Ke své 
práci nepotřebujete velké značky.“ Lady Martina Lowe, 
marketingová konzultantka jedné z nejpřestižnějších 
světových módních značek Louis Vuitton tvrdí, že 50-ti 
násobně více nakoupí lidé, kteří kupují online, než v ka-
menných prodejnách. Až 6 z 10 prodejů je ovlivněných 
online kampaní. Luxusní značky vytvářejí speciální kolek-
ce, které jsou levnější než běžné kolekce. „Nemyslím, že 
online je odpovědí na všechno. Je potřeba mít krásnou 
výkladní skříň (obchod) a realita je na internetu. Gucci 
investoval do svého online obchodu. Fendi je aktivní 
v online. Louis Vuitton byl před pár lety průkopníkem 
v tom, že jeho fashion show bylo možné online sledo-
vat. Image značky buduje časopis, ten je vstupní bránou 

Textilný a odevný priemysel stabilizovaný
ZDROJ: ŠÚ SR ROČENKA PRIEMYSLU SR 

Podiel textilného a odevného priemyslu (TOP) na zamestnanosti slovenského 
priemyslu klesá i vo vývoji po roku 2010, pozícia odvetvia na produkcii tržieb 
a pridanej hodnoty priemyslu je však stabilizovaná. Absolútny počet zamestna-
ných v odvetví i po roku 2010 systematicky klesá. Na druhej strane produkcia 
tržieb, pridanej hodnoty, produktivita práce a mzdová úroveň odvetvia rastie (stále 
však dosahuje iba niečo viac ako polovicu jej úrovne v priemysle). Výsledky hos-
podárenia odvetvia sú vo vývoji po roku 2010 pozitívne (ziskovosť). 

Práca v odevnom priemysle je málo atraktívna, voči iným odvetviam slabo 
ohodnotená, čo vedie výrobcov, ktorých je viac ako 6% z ich celkového počtu 
v priemysle, k nevyhnutnosti prijímať zahraničnú pracovnú silu. Keďže politika 
práce štátu sa orientuje predovšetkým na automobilový priemysel, je isté, že TOP 
výraznejší rast v blízkej ani vzdialenejšej budúcnosti nedosiahne. Napriek tomu 
je na škodu, že v tejto sfére nemáme osobnosti, ktoré by boli schopné a ochotné 
znovuvytvoriť asociáciu, ktorá by zastupovala záujmy podnikateľov v TOP. 

Tab. č. 1: Podiel textilného a odevného priemyslu 
na základných ukazovateľoch priemyslu SR

Ukazovateľ/rok m.j. 2010 2013 2015
zamestnanci % 4,5 4,2  4,0
tržby % 0,7 0,7  0,7
pridaná hodnota % 1,4 1,5  1,4

Doplňujúci komentár k údajom v tab. č. 1:
- podiel textilného a odevného priemyslu na zamestnanosti v slovenskom prie-

mysle naďalej klesá
- podiel textilného a odevného priemyslu na produkcii tržieb a pridanej hodnoty 

v slovenskom priemysle sa vo vývoji po roku 2010 zastabilizoval
- podiel žien na zamestnanosti v textile a odevoch dosahuje v roku 2015 až 

81%, v priemysle iba 36% 
- priemerný mesačný plat v textile a odevoch dosahuje v roku 2015 iba 58 % 

úrovne priemyslu

- ofi ciálna štatistika vykazuje v roku 2015 v priemysle 2482 subjektov s 20 
a viac zamestnancami, v z toho je vo výrobe textilu 48 a vo výrobe odevov 103 
subjektov.

Tab. č. 2: Vývoj základných ukazovateľov v textilnom 
a odevnom priemysle SR v rokoch 2010-2015

Ukazovateľ/rok Merná jednotka 2010 2013 2015
Tržby mil. eur 434 518 578
Pridaná hodnota mil. eur 160 186 206
Hospodársky výsledok mil. eur 19,0 17,3 29,1
Počet zamestnancov priemerný evid. stav 16663 15740 15456
Priemerný zárobok eur 470 546 601
Tržby/pracovník tis. eur 26,1 32,9 37,4
Pridaná hodnota/pracovník tis. eur 9,6 11,8  13,3

Doplňujúci komentár k údajom tab. č. 2:
- naďalej pokračuje problémový vývoj v zamestnanosti (v odevnej výrobe pokle-

sol počet zamestnaných v porovnaní rokov 2010 a 2015 o ďalších takmer 2 tis. 
osôb, v textile vzrástol o viac ako 800 osôb)

- pozitívom vývoja je dynamický rast tržieb, pridanej hodnoty, produktivity 
práce z tržieb a z pridanej hodnoty, stabilita výsledkov hospodárenia (ziskovosť) 
a rast mzdovej úrovne v odvetví

- dominantné postavenie na zamestnanosti a tvorbe pridanej hodnoty si 
v odvetví udržiava odevná výroba (v r. 2015 70% z počtu zamestnaných a 54% 
z pridanej hodnoty), v r. 2015 má už rozhodujúcu pozíciu na tvorbe tržieb odvetvia 
výroba textilu (53%)

- produktivita práce z tržieb a z pridanej hodnoty je vo výrobe textilu podstatne 
vyššia ako vo výrobe odevov, dlhodobo je vo výrobe textile vyššia i úroveň prie-
merných zárobkov (v r. 2015 o 220 eur), textilná výroba sa od r. 2013 rozhodujú-
cou mierou podieľa i na ziskovosti textilného a odevného priemyslu. 

Pozn. Výsledky prezentujú organizácie s 20 a viac zamestnancami

Mezinárodní konference Business 
Forward Forum by ČEZ & Forbes 
SANDRA FRIEBOVÁ

V rámci doprovodného programu březnového Mercedes-Benz Prague Fashion Week se v prostorech obchodního domu Kotva v Praze konala Mezinárodní 
konference Business Forward Forum by ČEZ & Forbes. Celou konferencí provázela Veronika Ruppertová, moderátorka a spolukurátorka programu 
BFF17 (Business Forward Forum), která je českou novinářkou a moderátorkou zaměřenou na módní design a průmysl.
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Rozšírenia existujúcich nákupných centier 
v Európe podporia výstavbu v roku 2017-2018 
ZDROJ: CUSHMAN & WAKEFIELD

Podľa ostatnej správy spoločnosti Cushman & Wakefi eld o európskych nákupných centrách, v Európe v nasledujúcich dvoch rokoch k objemu plôch existu-
júcich nákupných centier výrazne prispejú ich rozšírenia. Majitelia centier sa dlhodobo snažia zvýšiť obraty tak, že sa sústreďujú na kombináciu technoló-
gií, dát, podujatí, mix nájomcov, ponuku stravovacích jednotiek a voľnočasových aktivít. Používaním dát môžu majitelia centier lepšie zacieliť zákazníkov, 
ktorí sú cieľovou skupinou, a preto sú ochotní v centre nakupovať.

Nákupné centrá v Európe na začiatku tohto roka dosiahli celkovú plochu 159,4 
miliónov metrov štvorcových. V západnej Európe to bolo 108,6 miliónov m2, kým 
v strednej a východnej Európe (CEE) predstavovali plochu 50,8 miliónov m2. Cel-
ková plocha hovorí o tlmenom medziročnom náraste, a to o hodnote 4,5 milióna 
m2 počas roka 2016. Aj napriek zrušeniu niekoľkých projektov v Rusku bol európ-
sky trh najaktívnejší vo výstavbe, pretože na ňom vznikla nová nákupná plocha 
o veľkosti 863 000 m2 v druhej polovici roku v Poľsku, Francúzsku a v Turecku, čo 
spolu v týchto troch krajinách po dokončení predstavovalo 748 000 m2. 

 STREDNÁ A VÝCHODNÁ EURÓPA
Turecko má naplánovanú najrozsiahlejšiu výstavbu v Európe na roky 2017 až 

2018, pričom objem plánovanej výstavby predstavuje 1,55 milióna m2. Napriek 
očakávanému zvýšeniu množstva projektov sú plány pozastavené kvôli politic-
kým a ekonomickým rizikám. Rusko sa radí na druhú priečku v pripravenosti na 
výstavbu v regióne CEE s objemom výstavby 1,46 milióna m2 a kľúčové projekty 
zahŕňajú otvorenie nákupného centra s plochou 120 000 m2 s názvom Vegas III 
v Moskve a prístavbou 107 000 m2 nákupného centra Evropa v meste Kursk. 
V Poľsku sa v rokoch 2017 až 2018 očakáva výstavba 546 000 m2 nových ná-
kupných priestorov, čo je tretí najväčší objem výstavby v regióne CEE. 

SLOVENSKO
Katarína Paule, vedúca Retail tímu v Cushman&Wakefi eld na Slovensku, tvrdí: 

„Slovensko očakáva v rokoch 2017 a 2018 rozsiahlu výstavbu a rozširovanie ná-
kupných centier. V roku 2017 to bude v celkovej rozlohe až 56 258 m2, ktoré majú 
byť tento rok dokončené. Z toho 83% pripadá na výstavbu nových nákupných 
centier (17% pripadá na plánované rozširovanie už existujúcich projektov).“

Očakáva sa otvorenie dvoch nákupných centier na jeseň tohto roku v Banskej 
Bystrici – Terminal (13 000 m2) a The Point (5 537m2). V centre Martina je na-
plánovaná výstavba nového centra Galeria Martin s rozlohou 12 058 m2 a taktiež 
rozšírenie už existujúceho nákupného centra Tulip o rozlohe takmer 5 500 m2. 

V Prešove je plánované otvorenie nákupného centra Eperia (29 161 m2). V Koši-
ciach je to projekt Stanica, ktorý sa bude rozširovať o 1 200 m2. 

V roku 2018, jedno z najlepších nákupných centier v Bratislave – Aupark sa 
bude opäť rozširovať o 4 000 m2 .Celková rozloha centra bude po dokončení 
60 000 m2. Trenčianske nákupné centrum Laugarício sa bude rozširovať 
o 6 000 m2. Koncom roka 2018 (alebo začiatkom 2019) bude dokončená výstav-
ba nákupného centra Forum v centre Prešova (30 300 m2), neskôr je naplánovaná 
prístavba 8 600 m2 k existujúcemu centru Europa Zvolen.

V roku 2018 sa očakáva celkovo 48 900 m2 dostavanej plochy nákupných 
centier, z čoho bude 75 % predstavovať nové nákupné centrá. 

Investície do nákupných centier v regióne CEE klesli medziročne o viac ako 
30% na 3,8 miliardy eur v roku 2016, pri ich rovnomernom rozdelení v prvej a dru-
hej polovici roku. Poľsko bolo v druhej polovici roku 2016 v regióne dominantným 
hráčom s podielom viac ako 46% na celkovom objeme investícií. Naopak, Rusko 
zaznamenalo len šesť investícií v hodnote 134 miliónov eur v druhej polovici roku, 
kým v Turecku sa v tomto období neuskutočnila žiadna investícia do výstavby 
nákupných centier. 

Autorka správy Silvia Jodlowski, výskumná analytička v EMEA tíme 
Cushman&Wakefi eld uvádza: „V celej Európe sa v budúcnosti očakávajú aktivity 
spojené s výstavbou, ktoré sa budú zameriavať na lokality s rovnováhou, po-
kiaľ ide o nízku hustotu nákupných centier, vysokú mieru výdavkov zákazníkov, 
nízkorizikové prostredie a miesta, na ktorých existujú kapacity, ktoré potrebujú 
modernizáciu alebo prestavbu. 

V regióne CEE viedla silná developerská činnosť v posledných 10 rokoch 
k výraznému rastu hustoty nákupných centier v mnohých hlavných mestách jed-
notlivých krajín. Praha, Bukurešť a Budapešť sú výnimky, keďže hustota nákup-
ných centier je pod priemerom miest v regióne CEE. Developeri sa však stále 
viac zameriavajú na príležitosti rýchleho rastu druhostupňových miest ako Krakov 
a Vroclav v Poľsku. Najväčšie turecké mestá ako Ankara a Istanbul by mali po-
tenciál budúcich miest so živou výstavbou, ale stále tu zostávajú ekonomické 
a politické riziká.“

pro značky, tam je fajn dát odkaz na web anebo infor-
mace, že čtenář může více dohledat na webu,“ uvedla 
Martina Lowe. Katherine Ormerod, zkušená editorka 
a konzultantka, která se prostřednictvím své platformy 
workworkwork.co specializuje na komunikaci luxusních 
módních, lifestylových a beauty značek na digitálních 
a sociálních platformách souhlasila s vyjádřením 
Martiny Lowe: „Potvrzuji, že spolupráce mezi kamen-

ným obchodem a online světem a kvalitní internetové 
stránky se základními informacemi, kontaktem atd. je 
nutnost. Značky si už uvědomují, že je lepší mít více 
infl uencerů a na ně cílit a ne jen mít velkou jednu agen-
turu.“ Katherine se snaží ukazovat realističtější stránku 
života, myslí si, že už i spotřebitelé začínají být unave-
ní šedi dokonalosti. A její rada na závěr: „Neplaťte za 
něco, co můžete mít zadarmo, i když máte pocit, že 

za to musíte platit. Nemá smysl platit blogerovi, který 
o mě jednou napsal. Spíš si na začátku vytvořit kontak-
ty a nechat si pomoct, a když vaší činností podpořenou 
konkrétním blogerem vyděláte peníze, pak příště tomu 
člověku po delší spolupráci můžete zaplatit. Také není 
třeba na Instagram a Facebook dávat sáhodlouhé texty, 
stačí komunikovat fotkou, je to jednoduchá a účinná 
metoda“. 
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