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Vyštudovala módny

dizajn, no dvanásť rokov pracovala v korporá-

ciách s jediným cieľom – nabrať čo najviac

skúseností a raz založiť vlastnú značku. 

Ten čas nadišiel teraz. Cesta, ktorú si racionál-

ne zvolila Ivana, je na kilometre vzdialená voľ-
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Nová jarná a letná sezóna bude v znamení rovnová-
hy inovácií a tradícií, moderných techník a remeselnej 
výroby. Jej hlavným poslaním bude ponúknuť súčasné-
mu spotrebiteľovi pohodlné, ba luxusné odevy v duchu 
doby v niekoľkých štýlových polohách, využitie nových 
materiálov, obnovenie klasických a ikonických foriem 
a obliecť muža do mesta, na cesty aj do prírody. Ten je 
večným „cestovateľom“, ktorý dobre vníma svoje kore-
ne a miluje technické novinky. To všetko sa premietne 
do nových tendencií.

POLOHA KLASICKÁ
Nazvime ju aj formálna – bude v znamení 3D štruk-

túr s inšpiračným zdrojom francúzskej riviéry, nielen 
súčasnej. Odevy budú ľahké a svieže s elegantným 
podtextom. Dobre padnúce štíhle saká s nekonštru-
ovanými detailmi a ľahko obnoseným vzhľadom budú 
vytvorené z tkanín obohatených o rôzne väzobné 
kombinácie, makro štruktúry a drobné žakárové vzory, 
ktoré vytvoria žiadané 3D povrchové efekty. Na módnu 
scénu sa vracia denim, ale nie v pôvodnej podobe, ten-
toraz bude v košeľovej odľahčenej forme. Zmesi ľanu 
a bavlny, juty a bavlny popri čisto bavlnených kvalitách 
budú využité v jasných farebných odtieňoch, 3D vzory 
budú napospol tón v tóne alebo s farbenými efektmi, 
dôležité budú aj pletené väzobné variácie. Hmlistá 

pastelová farebnosť vytvorí dojem provensálskeho 
charakteru a rozšíri sa ešte o modré a biele tóny, ecru 
a ľadovo šedú vo formálnom outfi te. Farebná paleta 
na prázdninové leto sa rozšíri ešte o modré, tyrkysové, 
červené a oranžové tóny.

Voľnočasový trend bude mať v pánskom odievaní 
športový charakter s dotykom krajčírskeho spracova-
nia. Evidentná bude požiadavka úžitkového komfortu 

a túžba po nonšalantnej elegancii. Vyústi do mixu 
vysoko funkčných a ľahko dekoratívnych komponentov, 
ktoré vytvárajú nový kombinačný štýl. Modré námorníc-
ke saká, parky a nohavice majú kontrastné podšívky 
a výrazné detaily. Tričká a polokošele sú reinterpreto-

vané práve tak ako typy sák. Objaví sa tu aj 
nadstavba vo vysoko luxusnom vyhotove-

ní z jemnej alebo „chladivej“ kože. Dopln-
ky majú dizajnový charakter s ručne 
vytváranými detailmi. Zmes remesel-
ných výrobkov a experimentov s moder-

nou formou zapadajú do konceptu 
harmónie a potrieb moderného 
človeka.

D-CLUB, FOTO: ARCHÍV AUTORA

Vysoké teploty sú pre súčasné letné obdobie charakteristické a tendencie otepľovania sú na vzo-
stupe. Práve takým tempom pokračuje aj odľahčovanie pánskeho šatníka nielen na prázdninové 
obdobie. Vďaka novým technológiám v textilnej a odevnej výrobe, zmôže viac pre užívateľov už len 
všadeprítomná klimatizácia.

Pánska konfekcia na jar a leto 2017

V znamení rovnováhy

vember 2016
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a semiš s technickými úpravami sú obľúbeným 
materiálom vrátane nezvyčajnej potlače. Zaujímavé 

budú variácie s námorníckymi prúžkami a sakom 
v prírodných odtieňoch ecru a khaki. Taliansky ľan, 

hodváb a juta, svieža bavlna, ľanové zmesi a texturizá-
cia povrchov podporia klasické formy nohavíc rôznych 
dĺžok, košieľ s krátkym rukávom a safari kabátikov. 
Aktuálna pre tento štýl bude paleta bielej, námorníckej 
modrej, pieskovej, béžovej a hnedej. Nebudú chýbať 
doplnky z kože i plastov, avšak dizajnovo stvárnené 
pre mužov s citom pre kvalitu.

Krédom je každodenný luxus, ktorý sa mieša 
s estetikou do mixu potlačí a komponentov pre sofi s-
tikovaný vzhľad smerujúci k dokonalému outfi tu od 
odevov cez doplnky po výraz a účes.

POLOHA NEFORMÁLNA
Bude sa pohybovať medzi mestským a outdooro-

vým životným štýlom a jej nový názov je URBANA-
TURE. Jej vyznávači používajú odevné materiály 
v rovnováhe medzi urban a outdoor štýlom s prihliadnu-
tím na potrebu ochrany životného prostredia. Odevy a 
doplnky budú vytvárané z recyklovateľných materiálov 
vo farbách inšpirovaných prírodou, v minimalistických 
formách a kvalite, ktorá dovolí nosiť odev aj obuv dlhší 
čas než je jedna módna sezóna. Odevy budú pohodlne 
funkčné s vysokým ochranným faktorom proti nepriaz-
ni počasia. To podporí výber materiálov s high-tech 
parametrami. Inšpirácia námornými pracovnými odevmi 
bude zrejmá a bude sa týkať aj farebných kombinácií 
od bielej, cez všetky odtiene modrej s dotykom akcen-
tačnej žltej, červenej a zelenej farby. Strečové typy, 
potiahnuté bavlnené plátna na kabátiky a trenčkoty, 
jemné aj rustikálne nylony, odľahčené vlnené kvality na 

saká, ľanové a bavlnené plátna na nohavice, kvalitné 
košeľoviny a pletené výrobky sú hlavnými materiálmi 
pre tento štýl.

Atletické nálady s prírodnými aspektmi budú inšpi-
rované ešte tohtoročnou veľkou športovou udalosťou 
OH v Riu. Hodnoty hier sú dedičstvom aj pre budúci 
módny vzhľad. Znovu objavené typy odevov v športo-
vom duchu sú prenesené do mestských ulíc v nových 
materiáloch. Je to rovnovážna zmes tradičných typov 
ako je česaná bavlna a vlna a nových fl eece a výrob-
kov zo syntetických komponentov. K slovu prichádzajú 
aj ergonomické strihové formy a detaily so symbolmi, 
logami, výšivkami...

Farba je prvým zdrojom módnych inšpirácií a je 
tiež dôležitá v neformálnom šatníku. Tentoraz to bude 
inšpirácia diela Jacksona Polloca a umenia ulice – gra-
fi ti. Obe inšpirácie sú plné jasných primárnych farieb 
– modrá, červená, žltá, ku ktorej sa pridajú olivovo 
zelená, biela a čierna na prírodných i technických 
materiáloch.

POLOHA AVANDGARDNÁ
Nové módne safari má dobrodružnú povahu 

a militaristický podtext. Imaginárnou kulisou pre letný 
šatník nového dandyho je putovanie prírodou i mes-
tom. Pre pánsky štýl to znamená zmes reinterpretácie 
starých uniforiem s ich krajčírsku charakteristikou, 
koloniálne farebná paleta a dotyk exotiky. Objavuje sa 
tu tiež vplyv súčasného i historického námorníckeho 
a vojenského života ako bezchybný strih, funkčné de-
taily a klasické vzory, to všetko v odľahčenom outfi te. 
Pri sakách sa môže kombinovať novodobý fl eece, po-
tiahnuté nylony, viskózy s prírodnými materiálmi. Koža 

TRENDY
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V ofi ciálnych trendoch sa objavuje aj množstvo 
ideových námetov, ktoré zahŕňajú:

Novú formu estetiky, ktorá je reakciou na súčasnú 
konzumnú spoločnosť. Je vyjadrená minimalistickým 
štýlom a viac než o módu ide o harmóniu človeka 
s prírodou, rešpekt k Zemi a záujem o schodnú cestu 
módy pomocou recyklácie a ekologické podmienky 
výroby. Využité budú predovšetkým prírodné materiály 
vypestované a získané bez chemických prípravkov 
podľa ekologických parametrov.

Nové silné podnety prídu s nesúrodým mixom tradícií 
a hip hop štýlu, v odevných kompozíciách ledabolo 
poskladaných do jedného celku, vrátane doplnkov 
a religióznych symbolov. Štýl vyjadruje fúziu klasiky 

a street kódov do unikátneho moderného stylingu 
plného farieb a pozitívnej nálady.

Sociologická genderová téma, ktorá nemá konkrétnu de-
fi níciu pre nové obdobie, ale predstavuje dôvtipnú zmes 
pánskych a dámskych odevov, spojenú do výrazných 
unisex kolekcií.

Móda jarnej a letnej sezóny, bez ohľadu na ofi ciálne 
trendy bude prirodzene elegantná, niekedy „uletená“, 
inokedy športová, milo dievčenská aj tvrdo chlapčen-
ská... Je postavená predovšetkým na nových materiá-
loch a kombinačných nápadoch pre vrstvený šatník 
s efektom rôznorodých outfi tov.

Veľký skok, ktorý posúva módu do budúcnosti sú 
materiály, ako nositelia nových vlastností a možností 

Dámska módna konfekcia na jar a leto 2017

Nápady na budúce leto
FOTO: SEBASTIAN REUTER/GETTY IMAGES FOR PLATFORM FASHION, 0039 ITALY, PETER MICHAEL DILLS/GETTY IMAGES FOR RIANI, MBFW MADRID

Ľahkosť, sviežosť a trochu casual, šport, romantika i exotika... Vcelku slušnú dávku štýlov ponúkajú módne trendy na novú sezónu. 
A tiež bezstarostný optimizmus, ktorý k prázdninovým sezónam prirodzene patrí a je vyjadrený inšpiračným kúzlom letného stredozemia 
s vibračnou atmosférou, všehochuťou farieb a foriem.
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konfekčného spracovania. Voály ľahšie ako dych, 
jemné i „hrubšie“ 3D štruktúry, ľahké bavlnené plátna 
a mnoho ľanových kvalít, vlnené krepy, gázy, tyl, 
hodvábne satény, letné tvídy, naté kvality, sieťovanie, 
čipky, splývavé žerzeje, pleteniny vrátane tých, ktoré sú 
vytvorené bezšvovou technikou a celý rad dekoračných 

efektov – vsadiek, plisé, výšiviek, volánov, priesvi-
tov, kovových leskov, kombinácia matných 
a lesklých plôch. Spolu budú vytvárať odevné 
celky s novým módnym nábojom.

Paleta módnych farieb bude široká: biela a celá 
škála jej lomených odtieňov, sprané pastely, ecru, 
piesková, okrová, teplá žltá, jemne oranžová, 
lomená červená, červenohnedá, lila, šedá, mnoho 
odtieňov zelenej, cyklamenová a modrá. Námor-
nícka modrá v kombinácii s bielou je klasikou, 
práve tak, ako všade prítomné vyblednuté letné 
indigo. Sýta farebnosť a čierna budú skôr okrajo-
vými farbami s kombinačnou funkciou.

Námety potlačí budú pokojnejšie, napospol 
kvetinového charakteru, staronová bude drobná, 
až fi ligránsky prekreslená geometria a symbolická 

tematika. Výrazné africké vzory sa tiež upokoja do 
prijateľných veľkostí, využité budú aj blokové potlače.

Formy budú napospol štíhle a priliehavé, niekedy 
geometricky prísne na jednej strane, na druhej rozviate 
a zavinujúce. Ľúbivý romantický folklór so stupňo-

vými volánovými sukňami, novo stvárnené 
jeans typy a dobre spracované pletené 

odevy ako samostatné celky alebo ako 
komplety budú obohatením pre letný 
šatník. Dôležitá bude práca s detailom 

a mäkké konfekčné spracovanie.

Viac foto na www.modarevue.com
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 PRÁZDNINOVÉ 
SAFARI A DŽUNGLE
Táto téma bude dominantou leta, kedy fantázia 

detí nepozná medze. Objavujú skryté tajomstvá 
prírody aj mestskej džungle. Gejzír vegetácie, kvetín 
a exotická fauna sa objaví ako potlač. Vyšívané či 
aplikované prvky, ktoré zdobia odevy ako sú tričká, 
bermudy a sukničky budú poskladané do nejednot-
ného mixu. Od džungle prechádza téma k safari vý-
pravám za exotickými zvieratami a končí na plážach 
luxusných rezortov, kde sa nosí chic oblečenie 
s optickými a kvetinovými detailmi. Tu sa uplatní 
nadýchané a sladkasté oblečenie malých princezien 
a gentlemanov, kedy je funkčný a jednoduchý letný 
šatník „nakazený“ slávnostnými komponentmi.

Formy odevov budú mäkké a nekonštrukčné 
a vďaka elastickým komponentom tiež komfortné. 
Vzory budú geometrického charakteru v teplých vib-
račných farbách – oranžová, biela, piesková, khaki. 

Vo farebnej palete kvetín rovníkového prostredia 
budú aktuálne zmesi tyrkysovej, ktorá sa kombinuje 
s rôznymi odtieňmi zelenej. Objaví sa aj nová verzia 
ružovej v odtieňoch fl amenga. Klasické aj expe-
rimentálne formy, sofi stikované detaily a farebná 
harmónia sú víziou na špeciálne príležitosti, kde sa 
odev dekoruje sklenenými kryštálikmi, korálkami, 
mašľami, plisovaním, čipkami a tylom. Tu sa dbá na 
dokonalý outfi t so všetkými doplnkami.

 „AKO MAMA, AKO TATA“
Idea je jasná, svet malých túži po vzhľade svojich 

dospelých vzorov. Vytvára sa potom oblečenie 
s trochou nadsázky, ktoré kopíruje outfi t rodičov. 
Chlapci sa vidia v pánskom voľnočasovom štýle, 
ktorý kombinuje formálne, street a športové prvky. 
Hlavnými odevnými súčasťami budú tričká s potla-
čou, polokošele a košele kombinované s blejzrom 
a bermudami. Dievčatká nosia sandále a balerínky, 

TRENDY

Detská módna konfekcie na jar a leto 2017

Odraz sveta dospelých 
JČ, FOTO: PITTI BIMBO

Detská duša je ako zrkadlo, ktoré odráža sny a túžby, hry a dobrodružstvo, cestovanie a život v mestskej aglomerácii. Táto skutočnosť sa prejaví 
aj v odevných nápadoch detskej módy na nadchádzajúcu sezónu jar a leto budúceho roku. S ňou sa spája aj jedno z najkrajších detských období plné 
voľnosti, hier a cestovania – prázdniny. Detský šatník bude uvoľnený, svieži, optimisticky farebný, plný dekoračných a ozdobných prvkov. 
Viac než kde inde bude zohľadnená potreba nezávadnej výroby odevov aj dotyk ekologických myšlienok. Z tohto pohľadu sa budú vyberať klasické 
prírodné aj umelo vytvorené materiály s aspektmi príjemného používania a ľahkej údržby.
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malé saká, bomberky, nohavice nad členky 
či šortky, naberané sukienky, košeľové šaty 
či šaty na ramienka s empírovým strihom. 
Farebné „párty“ šaty kombinujú s motor-
kárskou bundou, tričkami so sladkými 
i trblietavými potlačami a námorníckymi 
doplnkami. Pre všetkých je tu športové 
komfortné oblečenie s multifunciou, 
ako jednou s kľúčových tém. 

 SVET LUXUSU 
A OSLÁV
Odevy na slávnostné príležitosti 

sú svetom mini couture kreácií 
s vycibrenými detailmi. Inšpiračnou 
témou je rozprávka bratov Grim-
movcov Janko a Marienka, plná 
fantázie a farieb, kde zámok s marci-
pánovými múrmi, cukrovými oknami 
a čokoládovými dverami stojí v lese 
cukrových stromov. Dievčenské odevy 
už tu využívajú rafi novanú eleganciu, 
sukne sú ľahké ako okvetné lístky kvetín, 
tuniky a blúzky sú „pokropené“ dekormi 
a aplikáciami s odtieňmi dúhy. Kvetinové 
a geometrické motívy sú ozdobnými prv-
kami práve tak ako jemné žakárové vzory. 
Objaví sa aj námet moderných cigánov s ich 
nezávislosťou, kurióznym duchom a kultúrou. 
Charakteristické budú asymetrické a stup-
ňovité sukne s volánmi, batikované vzory, 
texturovaná bavlna, krátke bundičky, dlhé 
košele, a to všetko je ozdobené lesklým 
a trblietavým „mačacím zlatom“.
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Trendy topánok na jar a leto 2017

Dominantný prvok či doplnok? 
ZDROJ: SARTIA, SPRAC: FILIP STAŇO, FOTO: MESSE DUESSELDORF/C. TILLMANN

Hovorí sa, že poslednou bodkou pri dotvorení toho správneho outfi tu je nepochybne aj vhodne zvolená obuv, i keď pri nepriebernom množstve dizajnu 
a štýlov môže byť práve ona určujúcim a dominantným prvkom, na základe ktorého si skladbu oblečenia napokon vytvoríme. Túto „polemiku“ riešia aj 
variácie obuvi na budúcu jarnú a letnú sezónu, kde sa bude stretávať renovácia i modernizácia klasických štýlov. Letné modely ovplyvní dotyk mesta, 
prechádzky i dynamický životný štýl, k značnej miere modelov si cestu otvára retro, minimalizmus, športová téma a subkulturálny grunge. Dizajnové 
inovácie, zahrňujúce či už výber materiálov alebo použité technológie, spestria formy i typy topánok a nepochybne posunú o latku vyššie skĺbenie 
funkčnosti, pohodlnosti i extravagancie v jeden skvelý zážitok z nosenia. 

MESTSKÁ ELEGANCIA
Táto trendová línia sa sústreďuje na základné elementy a tradičné ikony, pričom ústredným kľúčom je kvalita. 

Použité materiály a detaily vyzdvihujú siluetu obuvi, dominantnú rolu hrá technológia so súčasným zachovaním 
rešpektu k použitému typu materiálu. Vyniknú ručne vyrábané detaily, ktoré posúvajú základné typy obuvi na inú 
úroveň. Štýl topánky inklinuje viac k ženským formám s obhliadnutím sa aj na pánske prvky. Vo väčšej miere sa 
objaví jemné ozdobné prešívanie, topánky budú častokrát subtílne, bez podšívky s označením „druhá koža.“
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KARIBIK
Dizajn inšpirovaný letom, Kubou a Karibikom je centrom tohto trendu. Eklektic-

ký vzhľad je inšpirovaný objektmi z rôznych kultúr a získava tým unikátny nádych. 
Kľúčovými zložkami sú zvýšené platformy s otvorenou pätou a nadstavenou klen-
bou podrážky. Jednoznačným hitom sezóny budú sandále a espadrilky dekorova-
né ručne zhotovenou čipkou. Objavia sa spracované prírodné materiály ako rafi a 
a vlákno z cukrovej trstiny, či už vo forme zaujímavého detailu alebo ako plošná 
celistvá podrážka. 



TRENDY

 MÓDA REVUE november 201614

ELEMENTÁRNY DIZAJN
Smer, ktorý kombinuje prvky retra, minimalizmu 

a grunge. Celková koncepcia a technické vyhoto-
venie je intenzívne inšpirované subkultúrou grunge 
z konca 80-tych a 90-tych rokov. V pomerne veľkej 
miere sa využíva lesklá, lakovaná koža, kombinácia 
lesku a matu a obnosený vzhľad. Svoj návrat na 
budúcu letnú sezónu hlási aj semiš, predovšetkým 
v „hrubom“ neopracovanom vyhotovení.
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ŠPORTOVÁ ELEGANCIA
Športom inšpirovaná obuv je defi novaná kombináciu módnych trendov a funkcionality pri súčasnom za-

chovaní komfortu a hybridného dizajnu. Vyniká inšpirácia aktívnym oddychom, kedy nie je problémom prejsť 
z telocvične rovno na potulky mestom. Charakteristickým znakom tohto smeru je zvýšená päta s podstielkou, 
kombinácia neoprénu a kože, objavia sa aj zaujímavé hybridy medzi uzavretou topánkou a sandálom, funkčné 
luxusné sandále, mestská bežecká obuv i vynovené bazénové “našuchovačky”.



Záber na leto 2017 je veľmi široký. Na prvý pohľad je všetko módne, no do popre-
dia vystupujú multikulturálne inšpirácie a moderné športové aktivity. Prírodné materiá-
ly ako ľan a robustné vlákna sa miešaju s modernými. Zemité letné farby narazia na 
pestré farebné akcenty. Vzory a grafi ky z južnej sféry dajú letnej sezóne impulzívne 
kontrasty. 

  MALÚ ALEBO VEĽKÚ?
Dizajnéri sa zamerali na stredné a menšie veľkosti, 

no výnimky aj tu existujú. Klasické obálkové typy, listo-
vé kabelky, či kufríkové typy budú často v pevnej kon-
štrukcii, nájdu sa však aj mäkké, najmä malé ruksaky 
a malé vakové typy z mäkkej kože. Niektorí dizajnéri si 
za materiál vybrali drevo. Je to síce efektné, no trochu 
nepohodlné. V každom prípade sa na takejto kabelke 
uplatnia farebne dekoratívne plošné námety. Zaujímavé 
budú aj veľké listové kabelky bez remienka aj bez rúčky 

určené na väčšie spisy alebo notebook. Na-
priek tomu, že sú na prvý pohľad bussines 

typom, pôsobia veľmi žensky a subtíl-
ne.

 ČÍM MENŠIA 
TÝM VÄČŠÍ ÚČINOK
Celkom malé formy potrebujú na seba upútať 

pozornosť. Nosiť sa budú na retiazke a jej farebný 
a zdobný výraz bude neprehliadnuteľný. Inak pre-
hnané zdobenie na ostatných typoch nehľadajme, pozornosť budú 
pútať farebnosťou a tvarovým riešením, či zapínaním, avšak často 
sa budú uplatňovať strapce. Metalické efekty a výšivky dodajú 
dekoratívny efekt hlavne svetlým pastelom. Florálne potlače, 
vzory plné fantázie, ako aj pohranie sa s formou sa postarajú 
o svieži a farebne radostný módny výraz. 

TRENDY

Kabelky na jar a leto 2017

Farebný boom 
DARINA VITTEKOVÁ, FOTO: GETTY IMAGES

Začala sa zima a to je najvyšší čas povedať si pár slov o tom, ako by mali vyzerať kabelky v lete 2017. 
Určite budete s nami súhlasiť, že dnes je to, česť výnimkám, predovšetkým téma pre ženy. No nebolo to 
tak vždy. Niečo ako „kabelky“ existovali už pred Kristom, mali tvar malých vakov pripevnených k pásu 
a boli výsadou... mužov. Až v stredoveku ich pod sukňami začali nosiť aj ženy. Kabelka ako ju poznáme dnes 
dostala svoju tvár približne až v polovici 20. storočia. Po dnešok prešla 
mnohými tvarovými, kvalitatívnymi, výrazovými aj funkčnými zmenami. 
Dobrá kabelka dotvára majiteľkin outfi t a podčiarkuje jej osobnosť. 
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More than 1 ,400 compan ies  and 11 ,000 opera tors ,  32 ,500 square  met res .
I f  you  l i ve  fo r,  w i th  and on  shoes ,  don ’ t  m iss  th is  event .

#ExpoRivaSchuh
RIVA DEL GARDA - ITALY 

Exhibition Centre - Via Baltera, 20 

Tel. + 39 0464 520000

Fax +39 0464 570130

www.exporivaschuh.it
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Študovali ste na zahraničných univerzitách módu, ale 
pritom ste viac než dekádu pracovali v úplne inom biznise. 
Prečo?

Od malička som šila rôzne veci pre bábiky 
a hip-hopové oblečenie pre bratov. Veľmi som si 
vtedy želala študovať módu, ale na Slovensku alebo 
v Čechách som to v žiadnom prípade nechcela. Bola 

by zo mňa návrhárka, ktorá si obleče-
nie nevie prakticky ušiť, len navrhnúť, alebo 
by som sa stala krajčírkou. 

V prvom rade som sa potrebovala naučiť 
cudzie jazyky. Po maturite som preto odišla 
do Belgicka a po roku som nastúpila na bakalárske 
štúdium módneho návrhárstva na vysokej škole 
Francisco Ferrer v Bruseli. Z prvého ročníka postúpi-

lo ďalej iba 20 z 80 študentov a ja som bola jediná 
cudzinka.

Problém nastal v druhom ročníku, keď som strati-
la prácu popri štúdiu. Dovtedy som si všetky náklady 
na školu platila sama, rodičia si nemohli dovoliť ma 
fi nančne podporovať. 

Vrátila som sa späť na Slovensko a začala pra-
covať pre cestovné kancelárie. Tak som sa dostala 
prvýkrát do Dubaja a zostala tam dvanásť rokov. 

V Dubaji Vás ale móda neživila...
Presne tak, nikdy som nepracovala pre módnu 

značku. Precestovala som Európu a videla som, 
akésú v jednotlivých krajinách platové podmien-
ky. Mohla som tvoriť módu, ale bola by som 
slabo platená a vytvárala módne návrhy 
pre iných, ktorí potom prácu prezentujú 
ako vlastnú. To som vôbec nemala 
v úmysle.

Túžila som založiť si vlastnú značku, 
ale na začiatok som potrebovala kapitál 

a naučiť sa, ako riadiť fi rmu. Postupne 
som sa vypracovala na radiace pozície 
v medzinárodných fi rmách, urobila som si 
rôzne kurzy a vyštudovala večernú školu 
so zameraním na módu na prestížnej fran-
cúzskej univerzite ESMOD. V dennom štúdiu 
bolo 30 žiakov, večer tam mali iba mňa.

V treťom ročníku som sa so školskou 
prácou dostala na Dubai Fashion Week 2007. 

ELA DEKÁNKOVÁ

Bratislavčanka sa dvanásť rokov pripravovala na uvedenie vlastnej módnej značky. 
Študovala na najdrahších univerzitách v Dubaji, v korporáciách na Blízkom východe načerpala biznis 
skúsenosti a štartovací kapitál. Pred dvoma rokmi sa IVANA ROSOVÁ vrátila do Prahy, aby začala 
žiť svoj sen pod názvom Ivana Rosova Fashion Group. 

Ivana Rosová: 

Od šiat pre bábiky 
k luxusnej biznis móde

 MÓDA REVUE november 201618

Model z červeného 
hodvábu prezentovaný 
na Dubajskom 
Fashion Weeku počas 
štúdií na ESMODe

Foto: archív IR

Kolekcia na jeseň 
a zimu 2016/17 
(prehliadka 
BMD Bratislava)

Foto: 
Peter Reefe

Foto: Ramon Leško

BMD Bratislava
Foto: Ivan Medveď

Ivana Rosová, foto: Jakub David
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Išlo o prvý ročník tohto podujatia. Jedny moje šaty 
sa vďaka tomu dokonca dostali do prestížneho 
francúzskeho magazínu L‘Offi ciel. 

Neskôr ste získali dokonca titul MBA. Prečo ste sa aj 
tak vrátili naspäť k móde? MBA otvára aj mnoho iných 
a výnosnejších oblastí. 

Nebol to úplne návrat. Som človek, ktorý sa začne 
veľmi rýchlo nudiť, pokiaľ sa dostane do stereotypu.
V móde sa stále niečo mení, vytvárajú sa nové 
kolekcie, menia sa trendy. Pre mňa je to veľmi 
kreatívna práca. Všetky moje školy, zamestnania 
či sporenie som robila pre určitý cieľ: naučiť sa čo 
najviac z riadenia podnikov a vytvoriť si jedného dňa 
vlastnú značku. 

Firmu ste založili v októbri 2015, ale prvú kolekciu ste 
predstavili až tento rok v auguste. To je nezvyčajné.

Chceli sme spustiť kvalitný e-shop. Keď som 
povedala, že idem tvoriť dámsku biznis módu, tak si 

všetci mysleli, že to bude čierno-bie-
le pre 45 plus. Farebné oblečenie
v tomto štýle si nikto nevedel pred-
staviť. A teraz nehovorím len 
o Česku a Slovensku.

Ťažké bolo nájsť dodávateľov 
na menšie odbery látok. Taktiež 
nájsť podšívky, ktoré nie sú v kla-
sických konzervatívnych farbách, 
je takmer nemožné. Akoby nikto 
neočakával, že aj biznis žena sa 
chce obliecť originálne.

Rovnako bolo potrebné 
vyriešiť dielňu. Hľadali sme 
v rôznych európskych 
krajinách, nakoniec sme ju 
našli na Slovensku. To sa 
neskôr ukázalo ako veľmi 
dobrá voľba, kvôli blízkej do-
stupnosti a jednoduchšej komunikácii.

Prečo ste sa zamerali na manažérky?
Mnoho ľudí z môjho okolia predpo-

kladalo, že začnem navrhovať svadobné 

alebo večerné šaty. Mňa však výrazne ovplyvnil život 
v Dubaji. Zistila som tam, že vhodného oblečenia pre 
ženy z biznis prostredia je zatiaľ veľmi málo. S týmto 
projektom som dokonca vyhrala na univerzite.

V Spojených arabských emirátoch sa pracuje 
oveľa dlhšie, ženy nemajú čas chodiť hodiny po ob-
chodných centrách a hľadať kvalitné kúsky. Väčšina 
biznis oblečenia bola čierna, šedá alebo tmavomodrá 
z polyesteru. Cítila som, že je vhodný čas využiť túto 
dieru na trhu.

A to ste sa rozhodli realizovať v Európe. 
Pred Bratislavou ste však dali prednosť Prahe.

V tom čase tam už veľmi úspešne 
podnikal jeden z mojich bratov. Jeho 
fi rme som prvý rok po príchode 
z Dubaja pomáhala s obsadzovaním 

nových zamestnancov na niekoľko 
významných pozícii. Od týchto 
ľudí som získala cenné rady. 
Brat mi zároveň prepožičal aj 
menší fi remný priestor, v ktorom 
som si mohla otvoriť kanceláriu 
a showroom.

Taktiež je pravdou, že Praha 
je medzinárodne známejšia, čo 
nám pomohlo aj pri rozbiehaní 
e-shopu. Online predaj je pre nás 
dôležitý a v tomto má Praha 
oproti Bratislave náskok.

Čo by ste odporučili začínajúcim 
dizajnérom, ktorí si chcú budovať 
vlastnú značku?

Kreativita už nestačí, 
dôležitý je tiež marketing 
a znalosti z biznisu. Dizajnéri 

nemôžu byť len kreatívni, musia 

byť schopní svoju značku viesť a manažovať. Už na 
začiatku musia mať predstavu o predaji, marketingu, 
či produkcii. Mali by sa preto najskôr zamestnať 
a nabrať čo najviac skúseností. Netreba zabúdať ani 
na nositeľnosť a praktickosť modelov, na ktoré sa 
kladie čím ďalej, tým väčší dôraz. 
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KTO JE IVANA ROSOVÁ
Rodáčka z Bratislavy má za sebou štúdium módneho návrhárstva na Haute École Francisco Ferrer v Belgicku 
a na prestížnom módnom inštitúte ESMOD v Dubaji. Titul Executive MBA získala neskôr na Hult International 
Business School. V roku 2007 sa zúčastnila prvého Dubai Fashion Week-u. Jej model bol publikovaný v známom 
francúzskom haute couture magazíne L Offi ciel. Dvanásť rokov žila v Dubaji, kde pracovala v korporáciách. 
Postupne sa vypracovala na top manažérku v oblasti riadenia ľudských zdrojov. Od roku 2015 žije v Prahe, kde 
založila autorskú značku Ivana Rosova Fashion Group.

Pražský showroom Ivany Rosovej bol otvorený tohto roku  Foto: archív IR

Školská ročníková práca na ESMOD-e, kostým 
do fi lmu Angelika a kráľ Foto: Natália Horinková

Jeden z extravagantnejších modelov 
z obdobia pôsobenia na ESMODe

Foto: Brigitta Kátai-Toth

BMD Bratislava, foto: Peter Reefe



Příští veletrhy proběhnou v únoru opět od soboty do 
pondělí a první uzávěrka přihlášek ukazuje, že zájem 
fi rem o účast je stále velká. Na veletrh módy STYL ze 
Slovenska přijede vystavovat například MAG MÓDA 
Plus s rozsáhlou nabídkou dámské konfekce ve 
velikostech 36 - 60. Další slovenskou stálicí bude 
v pavilonu P společnost OMEGA, která se již od 
roku 1990 zabývá designem a výrobou dámské 
konfekce. Má vlastní tým návrhářů, který 
připravuje nové kolekce klasické dámské 
módy, tj. kostýmů, sak, kalhot a sukní, ale 
i kabátů a bund, a to ve velikostech až do 
čísla 54. Dále jsou již přihlášeni tradiční 
vystavovatelé jako Anytra, AIVELLI, 
CALVI, ETEX Hořice, H & D Prostějov, 
Hegler, Jihočeská textilní, Jopess, 
Lamido, Otto Striessnig, JANET, 
PRATTO, TEXART, Vestis line a další. 

Také na veletrh obuvi a koženého 
zboží KABO je již dnes přihlášena dlou-
há řada vystavovatelů, mezi nimi fi rmy 
jako ALBOT, ANEKTA, ara, Caprice, 
Dermatex, Gabor, Jana shoes, Lanson 
Praha, Legero, PEGRES obuv, Salamander, 
Wendel a další. Ze Slovenska opět přijede mj. 
výrobce pánské, dětské a dámské podrozměr-
né obuvi společnost HUJO, dále fi rma SC+S 
z Bardějova nebo výrobce dámské, dětské 
a zdravotnické obuvi PROTETIKA z Bratislavy.

Druhá uzávěrka přihlášek na únorové 
veletrhy STYL a KABO spojená s desetipro-

centní slevou ze základní ceny výstavní plochy proběh-
ne k datu 21. 11. 2016. Více informací o brněnských 
veletrzích módy naleznete na www.bvv.cz/styl-kabo.

Veletrhy módy, obuvi a koženého zboží STYL 
a KABO jsou největší B2B prezentací módního průmys-
lu na českém a slovenském trhu. Ve dnech 18.-20. 2. 
2017 se v Brně uskuteční již 49. setkání výrobců a dodavatelů 
s obchodníky, kde se představí nové kolekce pro podzim a zimu 
2017/2018. 

MK, FOTO: VELETRHY BRNO

Veletrhům STYL a KABO se v posledních letech daří držet laťku vysoké kvality a získávat nové 
vystavovatele. Srpnová prezentace byla největší za posledních pět let a v expozicích 314 vystavu-
jících fi rem ze 14 zemí byly k vidění kolekce 666 módních značek. Podíl zahraničních účastníků 
dosáhl 32 % a celkem 69 fi rem se na brněnských veletrzích módy prezentovalo poprvé. Expozice 
i doprovodné módní přehlídky zhlédlo pět tisíc odborných návštěvníků, obchodníků a nákupčích.
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V únoru se za módními 
trendy jezdí do Brna
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Odevný veľtrh  MOMAD Metropolis okrem pestrej 
ponuky značiek, ktorých bolo viac ako 900, s kolek-
ciami na jar a leto 2017 či aktuálnych kolekcií na jeseň 
a zimu 2016, priniesol okrem iného pestrý program 
sprievodných aktivít, do ktorých boli zapojení aj mladí 
módni dizajnéri. Spomenúť môžeme výstavu s názvom 
„Cervantes, Man of Fashion“, ktorá umožnila talen-
tovaným študentom z priemyselnej odevnej školy 
v Seville vytvoriť 15 modelov inšpirovaných známym ro-

mánopiscom Miquelom de Cervantesom. Veľtrh taktiež 
hostil výstavu „10x10. Umenie a móda“. Túto kreatívnu 
výstavu mali na svedomí desiati ilustrátori, ktorí pracovali 
na módnych návrhoch známych španielskych dizajnérov 
a pretvárali ich na kreatívne múzy.

Druhý ročník MOMAD Shoes bol omnoho úspešnejší 
ako ten prvý, a to čo sa týka návštevníkov i vystavo-
vateľov a k tomu rozhodne prispel fakt, že MOMAD 
Metropolis sa konal v tých istých dňoch. Zišlo sa viac 
ako 500 domácich i zahraničných obuvníckych zna-
čiek, čo predstavuje nárast o 28%  oproti minulému 
septembru. 

Udržateľná móda, ako pojem dôležitý v dnešnej 
dobe, nachádza opodstatnene svoje miesta aj na zah-
raničných módnych veľtrhoch. Zamerali sme sa na ňu 
aj na tomto španielskom veľtrhu. Viac ako 20 mladých 
značiek sa tu prezentovalo v duchu eco friendly, bio, 
sustainable, jedným slovom produktmi, ktoré bojujú 
proti takzvanej fast fashion. Zaujala nás módna znač-
ka zo Sevilly Anuscas Family, ktorá šije tašky, ruksaky 
a kabelky z už používaných starých kúskov oblečenia. 

Celý proces až do fi nálnej podoby sa robí ručne a ma-
teriály sú výhradne z recyklovaného materiálu. „Sme 
spokojní, že sa nám skvele darí na Pyrenejskom polos-
trove. Sme malá rodinná fi rma, ktorá to z malého ná-
padu dotiahla na udržateľnú módnu značku, ktorej sa 
darí nadpriemerne. Možno je to teraz akýsi boom, že 
všetko čo je eko, bio a raw je cool. Možno práve tento 
fenomén, ktorý vládne svetu nás vyšvihol tam, kde sme 
teraz,“ uviedla majiteľka Ana Jiménez Izquierdo z Anus-
cas Family. Upútali nás aj netradičné okuliare španiel-
skej značky Parafi na Co. Okuliare sú fl exibilné, ohybné 
a prakticky nerozbitné. Z materiálov využívajú ekologic-
ký silikón a bambus, ktorý sa v Španielsku pestuje špe-
ciálne pre túto značku. Parafi na Co. pridáva okuliarom aj 
kúsok originality. Do okuliarových rámov kombinujú sta-
ré látky z tričiek, rifl í a tašiek alebo pri ich výrobe siahnu 
k netradičným materiálom, ako sú použité plechovky od 
piva či sýtených nápojov.

Plusové body pre španielske veľtrhy
VERONIKA CHMELÁROVÁ, FOTO: AUTORKA

Od 9. do 11. septembra sa v Madride uskutočnil ďalší ročník veľtrhov MOMAD Mertopolis 
a MOMAD Shoes, ktorý prilákal rekordný počet odborných návštevníkov, a to viac ako 
14 000 obchodníkov, z toho 13% bolo zahraničných.  

PAŘÍŽSKÉ VELETRHY 
Září 2016 

JČ, FOTO: ARCHIV AUTORKY

JAK ŠEL ČAS
Je zajímavé pozorovat, jak se vyvíjí nejen móda a 

její výraz, ale také jak se přesouvají jednotlivé módní 
resorty. Není to tak dávno, kdy letitý a zpočátku vel-
kolepý a zdánlivě nepřekonatelný veletrh Prêt-à-Porter 
se stálým působištěm na pařížském výstavišti u Por-
te de Versailles kraloval módním sezónám. Jak šel 
čas a v módě se ve stále větší míře začaly objevovat 
sportovní, street stylové a volno časové nálady (ruku 
v ruce s novým pohledem na životní styl jednadvacá-
tého století), měnil se i veletrh. Klasika zůstávala, ale 
nové celky  se přidružovaly. Především cílená a po-
chopitelná aktivita veletržní správy WHO´S NEXT na-
konec přebila bývalou koncepci. Ani přidružený oddíl 
výrazného oděvního designu nevyhnutelně nezachrá-
nil další působení původního veletrhu Prêt-à-Porter. 
Dnes je tady jen jedna výstava, především dámské 
módní konfekce s názvem Who´s next a vedle ní Pre-
miere Classe s nabídkou doplňků – obuvi, pokrývek 
hlavy, bižutérie, šperků, šálek, šátků, přehozů...

Časem vymizela i pánská, sportovní a ryze volno-
časová část, které se přesunuly do Florencie, Berlína 
a Düsseldorfu. Specializace je typická pro náš čas.

Nyní se tato pařížská veletržní aktivita soustřeďu-
je na bohatou nabídku především dámských oděvů 
a je velkolepá. Výrobci, především menší, až butiko-
vě zaměřené fi rmy, přináší své sezónní kolekce a je 
z čeho vybírat. Oproti dřívějším sezonám byla poněkud 
potlačena etnicky laděná nabídka a folklórní tématika, 
i když exotika k Paříži patří a je tam vždy patrná.

 Z POHLEDU INFORMOVANÉHO 
NÁVŠTĚVNÍKA
Jsme v Paříži a už tato skutečnost znamená, že 

móda tady měla, má a bude mít svůj styl. Veletrhu se 
sice účastní celá řada výrobců z evropských i vzdá-
lených destinací, ale ti francouzští jsou ve výrazném 
zastoupení a Paříž svým způsobem je pro módu ur-
čující. Nebrání se však novým podnětům. Podstatná 
je skutečnost, že se nejedná o výrobu ve velkém, ale 
o více méně malosériovou produkci. Pružnost se 
kterou lze reagovat na mnohé podněty a rychle je 
zpracovat do kolekcí jsou pro módní tvorbu podstat-
né. Znamená to i angažovanost velkého počtu oděv-
ních designérů, kterých si každá úspěšná fi rma váží. 

Nabídka oděvů a hlavně oděvních celků a kom-

pletů byla bohatá a různorodá navzdory všem ofi ciál-
ním trendům. Každý obchodník tu má nepřebernou 
možnost výběru a volby tak, aby byly uspokojeny 
všechny žánrové skupiny napříč populací. 

Více než 700 značek  vytvořilo z veletrhu módy 
mimořádně kreativní prostředí pro více než deseti-
tisíce návštevníku z řad odborné a zainteresované 
veřejnosti.

ABY TOHO NEBYLO MÁLO…
V ten samý čas na tom samém místě se konal ještě 

tradiční veletrh bižutérie a šperků Bijorhca a na největ-
ším pařížském výstavišti ve Villepinte Mason&Objet 
(vše pro dům a zahradu), znovuotevřené muzeum 
módy a kostýmů Gallieria přineslo malou, ale kouzel-
nou výstavou historických kostýmů napříč stoletími. 
V Gobelínové manufaktuře byla k zhlédnutí monu-
mentální výstava nástěnných tapisérií Jeana Luc-
ranta, nestora této tvorby a posléze člena akademie 
krásných umění.

Okuliare Parafi na Co.

Kabelky a ruksaky Anuscas Family  
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Bienále Interieur v belgickém Kortrijku to svým způsobem naplňuje. Má odstup dvou 
let a je výběrový. Komise složená z odborníků pečlivě vybírá designéry, studia, ateliéry 
a výrobce, pro které je čest zúčastnit se této akce. I tak byla letošní stříbrná edice zase 

o trochu útlejší, než ty minulé. Bienále 
se konalo už po 25. a jeho počátky sa-
hají do doby (1968), kdy se ještě slovo 
design vyslovovalo s úctou a opatrně.

Bienále tradičně hostí výstaviště 
XPo v malebném, někdejším hanzov-
ním městečku Kortrijku v západní části 
Belgie. Vystavuje tu celá řada význam-
ných fi rem z oboru interiérového vyba-
vení, koupelnou počínaje a zahradním 
nábytkem konče. Od podlah a podlaho-
vých krytin, přes vany, umyvadla, dře-

věné solitéry až po technické novinky v oblasti svítidel, vypínačů, přepínačů a umělých 
kamenů. Ostatně sklo, dřevo, kov, kůže, plast a kámen (přírodní i novodobý) byly hlav-
ními materiály pro bytový interiér a doplňky. A také textil v podobě závěsů, kusových 
koberců, potahových tkanin či artefaktů. Vystavované produkty fi rem se honosily nejen 
nadčasovými formami, ale hlavně dokonalým zpracováním a bezchybnou funkcí. 

Bienále dává příležitost mladým tvůr-
cům, kteří svým nezaujatým pohledem 
přináší nové podměty. Ti mají své místo ve společném prostoru, který je vyhledávanou 
lokalitou.

Jako vždy bylo Bienále provázeno řadou konferencí a profesních setkání, spole-
čenských večerů, ale také soutěžemi. I pro různé tématické prostory na výstavě byla 
vypsána soutěž. Vítězové například realizovali své nápady na občerstvovací plochy 
a zákoutí, jedno z nich mělo originální řešením jako pěstitelské stanice hub uprostřed 
ohromného stolu. Společné sdílení stolů a lavic pro konzumenty či odpočívající bylo 
jakousi normou, snad pro potřebu se sbližovat prostřednictvím stejného zájmu – de-
signu.

Nechyběl koutek pro děti, ty tady mají možnost se setkávat s designem od útlého 
věku. Jsou tu pořádány dny pro veřejnost a jsou předmětem mimořádného zájmu.

Část aktivit se, jako při každé edici, posunula do města. Tentokrát do budovy 
TEXTURE MUZEUM, kde byla instalována výstava ve vztahu k textilu. Toto museum 
je zaměřeno na lnářskou produkci Belgie a bylo nově otevřeno před dvěma roky díky 
velkému nasazení dobrovolníků a sponzorů.

V každém případě stojí Interieur, Kortrijk i Belgie za návštěvu, při které je možnost 
získat mnoho zajímavých poznatků.

Viac foto na www.modarevue.com.

Secesná budova, aj po strate jedného krídla pri 
požiari, je nádherná. Stredný vstupný priestor s 
názvom Designérium bol venovaný hrám a športu, 
vyrástlo tu vysoké drevené lešenie, ktorým sa dalo 
doputovať na galerijnú ochodzu, hojdačky viseli až 
od stropu, kôň, kladina či švédska debna v pôvod-
nej podobe lákali na vyskúšanie, navyše jazierko 
a desiatky bicyklov zavesených v priestore dávali 
tušiť čo je námetom tohtoročnej jesennej edície.

Ľavé krídlo patrilo Openstudiu – experimentom 
a mladým tvorcom dizajnu, dielam sklárov, kerami-
károm, odevnej a textilnej tvorbe, hračkám, športu, 
šperkom. Pravé krídlo predstavilo Superstrudio 
so zabehnutými značkami a výrobnými fi rmami 
s interiérovým vybavením, kde nechýbali značky 
ako sú Vitra, Krehký a rad ďalších. Tu bol zjavný 
súdobý vplyv dokonalých technológií a materiálov 
na dizajn, či už išlo o nábytkové solitéry, lustre, či 
kúpeľňové vybavenie. V Lapidáriu bola nadstavba 
toho najzaujímavejšieho vtipne inštalovaná medzi 

stále historické artefakty. Ďalší účastníci otvorili svoje štúdiá, 
butiky a ateliéry v meste, ako je to pri podobných akciách 
po svete zvykom.

Kreativita Openstudia bola zrejmá na prvý pohľad, mladý 
dizajn dokázal, že naša liaheň nie je žiadnym outsiderom. 
Práve táto časť posúva akciu do vyšších poschodí.

Významná bola tiež účasť textilného a odevného dizaj-
nu, vrátane doplnkov a šperkov, niektoré s výrazným eko-
logickým aspektom, ako rozložiteľné rámiky bioplastických 
okuliarov. Kruhové mólo uprostred vstupného priestoru 
okupovali prehliadky tvorcov, za mnohé menujme nap-
ríklad Liběnu Rochovú, Hanu Zárubovú a Denisu Novú. 
Zaujímavým počinom sa stala móda s pomocnou rukou, 
kedy 12 návrhárok vytvorilo pre ženy, ktoré prekonali rako-
vinu prsníka lichotivé kreácie, ktoré niesli ich príbehy. Cenu 
celkového víťazstva si odniesol Maxim Velčovský za krištáľo-
vý luster Memento Mori pre LASVIT, inšpirovaný Sedleckou 
kostnicou. Táto trochu morbídna téma bola však zmäkčená krá-
sou skla. Veľký záujem návštevníkov najmä z radov mladých ľudí 
a študentov dokazuje, že táto oblasť je do budúcnosti pre mnoho 
produktov veľmi zaujímavá.

Viac foto na www.modarevue.com

KORTRIJK říjen 2016 

Interieur – 25. bienále designu
JČ, FOTO: ARCHÍV AUTORA 

S „designem“, jako ostatně i s módou, se roztrhl pytel. Velké množství evropských i světových aktivit na toto téma 
způsobilo jistou dávku infl ace. Každé velkoměsto a kdejaký region pořádají výstavy a akce, často v délce prod-
louženého víkendu a s přízviskem WEEK. Někde to dělají dobře jinde ještě lépe, ale někde to taky skomírá. I když 
se rodí spousta dobrých tvůrců a ze škol vychází mnoho mladých nadějných umělců, přece jenom je dobrý design 
produkt výjimečný a zasloužil by si celý svátek.

DESIGNBLOK už po osemnásty krát 
Praha, október 2016 
JČ, FOTO: DESIGNBLOK 

Po „sťahovavých“ edíciách, ktoré boli zaujímavé predovšetkým interiérmi najrôznejších pražských historických budov tesne 
pred rekonštrukciou, sa Designblok (snáď už nastálo) usadil na výstavisku v pražských Holešoviciach. Kulisa Priemyselného 
paláca a ešte viac Lapidária tejto akcii rozhodne sedí. 

Pohovka Moome, design Karlien Imants

Jan Kath, koberce

Módna prehliadka 
Hany ZárubovejMaxim Velčovský a krištáľový luster Memento Mori
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Hong Kong Fashion Week 
predstaví nové módne štýly

GDS – stretnutie branže

Veľtrh je tematicky rozdelený tak, aby uspokojil potre-
by všetkých návštevníkov.

Zóna oblečenia na voľný čas Casual Wear predsta-
ví nové módne štýly určené pre každodenné nosenie. 

Fashionable Sportswear je zónou pre módne športové oble-
čenie. Clothing Accessories je venovaná doplnkom, ako sú 
odznaky, ozdoby, gombíky, zipsy a nášivky. Látky, textílie, 
nite, čipky, priadze a tkaniny nájdete v zóne Fabrics & Yarn. 

Oblečenie určené na chladné počasie bude možné vidieť 
v zóne Thermal Clothing a najnovšia pánska móda a doplnky 
v zóne Men in Style.

VŠETKO NA JEDNOM MIESTE
Skvelú atmosféru dotvorí  sprievodný program zlože-

ný z módnych prehliadok, konferencií, workshopov a ne-
tworkingových akcií, ktoré poskytujú jedinečnú príležitosť 
stretnúť sa s dôležitými hráčmi módneho priemyslu.

SLUŽBY HONGKONSKEJ RADY 
PRE ROZVOJ OBCHODU HKTDC

Na vyhľadanie obchodného partnera na veľtrhu 
HKTDC bezplatne zabezpečuje službu Business Matching 
(organizácia schôdzok s potenciálnymi obchodnými par-
tnermi podľa vami zadaných kritérií) a vstup na špeciálne 
networkingové akcie. Samozrejmosťou je zaslanie vstu-
peniek.

Spoločnosti, ktoré navštívia veľtrh prvýkrát môžu vy-
užiť ponuku HKTDC, ako je  sponzorované ubytovanie až 
na 3 noci vo vybraných 4* hoteloch, prípadne VIP prog-
ramu. Pre pravidelných návštevníkov je určená ponuka 
zliav na hotely.

Kontakt pre ČR a SR:
Pobočka HKTDC pre Českú republiku a Slovensko, 
tel.: 00420 233 323 514, 
e-mail: prague.consultant@hktdc.org 
Na tejto adrese možno získať informácie o sponzoro-
vanom ubytovaní, príspevku na dopravu, zľavách na 
hotelové ubytovanie alebo vstupenky na veľtrh zdarma.

Na veľtrhu GDS – Global Destination for Shoes & 
Accessories, ktorý sa uskutoční v dňoch 7. až 9. februára 
2017 (utorok až štvrtok), budú prezentované nové kolek-
cie na jeseň a zimu 2017/2018, špičkové novinky sezóny 
a široké spektrum inšpirácií. Tri dobre štrukturované li-
festylové svety HIGHSTREET, STUDIO a POP UP, medzi-
národné kolekcie, trendový program GDS a informatívne 
eventy uľahčujú návštevníkom využitie tohto veľtrhu ako 
platformy, poskytujúcej impulzy a inšpiráciu. Prihlásených 

je už niekoľko stoviek značiek. Tento rozsiahly výber po-
skytuje návštevníkom veľtrhu reprezentatívnu medziná-
rodnú ponuku. Návštevníci na veľtrhu nájdu nielen veľké, 
globálne značky, ale aj menšie, rafi nované značky s jedi-
nečným dizajnom. GDS je ideálnym miestom stretnutí na 
získanie informácií, networking a kontrahovanie.

TRENDOVÝ PROGRAM GDS
Trendové inštalácie ponúkajú množstvo inšpirácií 

pre POS a Visual Merchandising. To sú inscenované 
a s množstvom efektov vizualizované trendy v obuvnej 
móde. Súčasne veľtrh GDS ukazuje, ako je možné kom-
binovať najdôležitejšie “Fashion-Must-Haves” sezóny 
s aktuálnymi trendmi obuvi. GDS Trend Talks poskytujú 
množstvo informácií nielen k aktuálnej sezóne, ale súčas-
ne aj ukazujú budúci módny vývoj.

GDS 365
Inovatívnou B2B E-Commerce platformou pre topánky 

a doplnky je “GDS 365 – Digital Marketplace”, spoločný 
projekt veľtrhu GDS s berlínskou spoločnosťou “We want 
Shoes”. Vystavovatelia dostanú v GDS showroome na 
stránke www.wewantshoes.com celoročnú prezentáciu 
produktov. Digitálny showroom ako interaktívny nástroj 

pre kontrahovanie, komunikáciu a networking pomáha 
nákupcom nad rámec veľtrhu 365 dní v roku efi cientné 
realizovanie predobjednávok a doobjednávok.

SOCIAL MEDIA CONSULTING
GDS tu ponúka spolu s mediálnym partnerom “sty-

leranking” informačné podujatia. Záujemcovia si môžu 
v rámci Social Media Cunsulting nechať poradiť v témach 
ako Infl uencer Marketing, Blogger Relations a Social 
Media Management. GDS Trend Detectors okrem toho 
zdieľajú s verejnosťou na Instagrame najnovšie trendy 
a impresie z veľtrhu.

TAG IT! – THE PRIVATE LABEL SHOW
Paralelne s veľtrhom GDS prezentuje tag it! trendy 

z oblasti Private Label. Zameriava sa na topánky a do-
plnky, na medzinárodnú rozmanitosť, ako aj na veľký roz-
sah produktových, cenových a kvalitatívnych segmentov. 
Tým ponúka vynikajúce možnosti pre biznis v rastúcom 
trhu pre cenovo senzibilnú skupinu kupujúcich.

MB, FOTO: HKTDC

Významný ázijský veľtrh Hong Kong Fashion Week bude prvým módnym podujatím roku 2017. 
V dňoch 16.-19. januára 2017 predstaví  kolekcie viac ako 1500 vystavovateľov z 22 krajín sve-
ta, ktoré sa stanú bohatým zdrojom inšpirácie všetkých nákupcov a obchodníkov. Miestom konania 
je Hongkonské výstavné a konferenčné centrum HKCEC, ktoré sa nachádza v samotnom srdci 
mesta.

LP, FOTO: GDS

T
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Oáza dizajnu a módy
FASHION LIVE!2016

SICH, FOTO: MAREK REBROŠ

Októbrové dni v bratislavskej Starej tržnici sa napriek typicky jesennému sychravému počasiu premenili na módnu oázu plnú skvelých dizajnér-
skych kúskov, plejádu strihov, farieb, vzorov, unikátnych nápadov, prekvapivých kombinácii. A tak, ako už oddávna sa oázy stávali strategickým 
miestom ľudských spoločenstiev a mali kľúčový význam pre ovládnutie obchodu, rovnako táto módna oáza nepochybne ovládla slovenskú módnu 
scénu a je rozhodujúcou akciou na prezentáciu toho najvyberanejšieho dizajnu. Reč je o štvrtom ročníku FASHION LIVE!2016

MBPFW je medzinárodný festival českej a slovenskej 
módy, podporuje lokálnu kreativitu, vyhľadáva nové talenty 
a inšpiruje. Každý rok sa ho zúčastňujú významné medziná-
rodné osobnosti módneho priemyslu, napríklad preslávený 
obuvník Jimmy Choo či dlhoročný riaditeľ značky Jean-Paul 
Gaultier, Donald Potard, zahraniční novinári a nákupcovia. 
Posledná edícia v septembri 2016 uvítala 10 tisíc divákov. 
Prvýkrát sa do programu zapojili aj obchody v najluxusnejšej 
pražskej ulici. Predĺžené večerné nakupovanie „Parížska Har-
per Bazaar Shopping Night“ v piatok 2. septembra prilákalo 
na predstavenie nových kolekcií stovky priaznivcov módy 
aj náhodných okoloidúcich. S veľkým záujmom sa stretol 
aj v poradí druhý dizajnérsky showroom. Nepredajné pred-
stavenie kolekcií z prehliadok „Re-see Showroom supported 
by Nespresso“ umožnilo záujemcom vidieť kolekcie zblízka 
a stretnúť sa s ich tvorcami. Už tradičnou súčasťou sprie-
vodného programu bol happening udržateľnej módy „Sus-
tainable Fashion Day“, ktorého program bol vzhľadom na 
záujem verejnosti predĺžený na oba víkendové dni. V rámci 

slávnostného večera Mercedes-Benz Night pre zákazníkov 
spoločnosti Mercedes-Benz v sobotu 3. septembra sa 
konala aj charitatívna prehliadka Autista pre autistov. 
Predstavila unikátne modely mladého sloven-
ského návrhára a stylistu Michaela Kováčika, 
odevné dizajnérky a absolventky prestíž-
nej London College of Fashion Terezy Vu 
a obľúbenej návrhárky Kataríny Geislero-
vej. Modely boli vytvorené z látok s po-
tlačou, ktorej motív navrhol dvanásťročný 
Matěj Hošek trpiaci poruchou autistické-
ho spektra. Modely z kolekcie Autista 
pre autistov sú v predaji v concept store 
The Border na Maiselovej ulici a výťažok 
z predaja tejto kolekcie bude odovzdaný 
nadačnému fondu AutTalk, ktorý sa usilu-
je o zlepšovanie možností detí s poruchou 
autistického spektra a ich rodín.

Viac foto na www.modarevue.com.

Počas troch prehliadkových dní svoje 
aktuálne kolekcie predviedli renomovaní 
slovenskí a českí dizajnéri, nechýbali kre-

ácie študentov z Technickej univerzity 
v Liberci či Ateliéru 343 z VŠVU 
Bratislava. Lákadlom určite bola aj 

prezentácia aktuálnej kolekcie punko-
vej kráľovnej Vivienne Westwoodovej, 
o čom svedčili doslova nabité pries-
tory Starej tržnice. Rovnako „dusno“ 
však bolo aj pri prezentáciách kolekcií 
našich návrhárov. A veru dôvod na to 
bol, a to nielen vďaka všadeprítomné-
mu skvelému dizajnovému vyjadre-
niu... Spomenúť môžeme zasneženú 

krajinu Martina Hrču, ktorý atmosféru 
prehliadky umocnil padajúcim snehom 

nežne zasypávajúcim modelky i hostí. Mimo-
chodom práve táto prehliadka získala aj cenu 

Najlepšia fashion show. Úžasný kus umenia, 
nielen do svojich modelov, vniesol na mólo 

Marcel Holubec, ktorý sa pri tvorbe inšpiroval 
fi lmom Black Swan a Labutím jazerom. Jeho 
kolekciu predviedli sólisti baletu SND dopre-
vádzaní živou hrou na piane hudobníkom 
Petrom Šándorom zo skupiny Polemic. 
Rozpačité, možno až šokované zostalo 
publikum v prvej časti prehliadky Borisa 
Hanečku, kedy manekýnky predvádzali 
modely nápadne pripomínajúce rukopis 
jeho dizajnérskych kolegov, konkrétne 
Lenky Sršňovej, Jany Gavalcovej, Fera 
Miklošku, Jany Pištejovej či Marcela Holubca 
W. Nešlo však o „vykradnutie“ nápadov. S kolekci-
ou s názvom Parazit vzdal poctu a zároveň parodo-
val svojich kolegov a interpretoval ich charakteris-
tickú tvorbu po svojom „by Boris Hanečka“. Záver 
prehliadky však už nikoho nenechal na pochybách, 
že prichádza originál by Hanečka. Kolekcia bola od-
kazom na nepoužité návrhy dlho ležiace v zásuvke, 
ktoré pretavil do odvážnych modelov s leitmotívom 
veľkého červeného X. 

Viac foto na www.modarevue.com

Týždeň módy v Prahe
SPRAC: SANDRA FRIEBOVÁ, FOTO: ARCHÍV MERCEDES-BENZ PRAGUE FASHION WEEK

Od 1. do 7. septembra 2016 sa konal Mercedes-Benz Prague Fashion Week (MBPFW), ktorý predviedol módne kolekcie na sezónu jar a leto 
2017. V poradí piatom Fashion Templu sa v špeciálne upravených zásobovacích garážach obchodného domu Kotva predstavilo v priebehu troch 
dní a v 16 prehliadkových blokoch celkom 22 návrhárov a 25 študentov dizajnu odevu a módnej tvorby. Po dvoch rokoch existencie s novým 
konceptom, ktorého primárnym cieľom je propagovať domácu módnu tvorbu doma aj v zahraničí, s novým kurátorským výberom návrhárov, 
pestrým programom aj domácim a medzinárodným ohlasom potvrdil MBPFW svoju pozíciu kľúčovej platformy českej módy.

ODIVI

Katarína Plamitzerová

Boris Hanečka

Marcel Holubec
Martin Hrča
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Novinkou bolo pridanie štvrtého 
dňa v programe. Ten patril mladým 

talentom, ktorí mohli predstaviť 
svoju tvorbu v úchvatných 
priestoroch kostola Klarisky. 
K najviac očakávaným menám 
nepochybne patril celebrit-
ný dizajnér Lukáš Kimlička. 
Prístup k tvorbe poslednej ko-
lekcie tentokrát obrátil naruby 
a začal od doplnkov. Inšpi-
ráciou mu boli šperky jeho 
návrhárskej kolegyne a bý-
valej spolužiačky Moniky 
Vontszemuovej.

Čo môže stelesňovať 
skutočný luxus lepšie, než 

kombinácia zlatej a bielej? Spo-
jenie čistoty a sofi stikovanosti 

so vzácnym kovom je zá-
kladným motívom ôsmich 
jesenných modelov. 

Čerešničkou na tor-
te pridaného štvrtého 
dňa bola kolekcia, ktorú 

špeciálne na tento večer 
pripravila návrhárka a akade-

mická maliarka Iveta Ledererová s Robertom Vrzalom 
pod značkou MY2. Kontroverzný návrhár sa v minu-
losti zviditeľnil oblečením s vulgárny-
mi nápismi, jeho predchádzajúca 
módna šou zas pripomínala utr-
penie utečencov. Základ každého 
modelu tvorili umelecké originály 
známej maliarky. Pripomenuli 
nám výstavu obrazov, ktorá 
zaujala verejnosť v máji 
tohto roku. Ústredným mo-
tívom celej kolekcie je die-
lo „Na oltári“, ktoré Iveta 
Ledererová vytvorila špe-
ciálne pre Bratislavské 
módne dni. Prehliadka 
z dielne návrhárskeho 
dua pôsobila harmonicky 
a čo je dôležité, vieme 
si predstaviť jej využitie 
v reálnom živote. Tešíme sa 
na ďalšie kolekcie a so zve-
davosťou budeme sledovať 
vývoj autorskej dvojice 
MY2.

Tri desiatky návrhárov zo Slovenska 
na Bratislavských módnych dňoch
ELA DEKÁNKOVÁ, FOTO: IVANA TOMKOVÁ, MICHAL BARTEK

Jesenná časť známej módnej udalosti na Slovensku Bratislavských módnych dní (BMD) privítala 
tento rok 31 dizajnérov a šesť módnych značiek zo Slovenska aj zahraničia.

Lukáš Kimlička

Spolupráca 
Ivety Lederer 

s Robertom Vrzalom

„Čierna je farba, ktorú bežne nosíme, ktorá je raz zaznávaná, 
inokedy vyzdvihovaná a zároveň je veľmi univerzálnym prvkom, 
ktorý dokáže spojiť mnohé, priam nezlučiteľné farby a vzory,” 
hovorí Zuzana Beňová, PR manažérka F&F Slovensko. Na Sloven-
sku značka veľmi úzko spolupracuje s módnymi blogerkami. Túto 
sezónu spravili výnimku a oslovili najvýraznejších slovenských 
štylistov. Každý z nich mal pripraviť outfi t, ktorý bude obsahovať 
čierny prvok.

„Nohavice s lampasmi by som doplnil rolákom a bomberovou 
bundou,“ ponúka svoj štylistický tip z aktuálnej kolekcie aj uzná-

vaný návrhár a fotograf Lukáš Kimlička. Okrem neho 
pripravili štýlové outfi ty z aktuálnych kúskov blogerka 
Jana Tomas alias Janatini, štylistka Zuzana Kanisová 
a ďalší. 

Obliecť sa štýlovo podľa F&F neznamená zároveň aj 
zruinovanie domáceho rozpočtu. Nová kolekcia sa na 
Slovensku zameriava najmä na regióny a študentov. 

Jana Tomas a návrh stylingu na modelke 
pre F&F kolekciu jeseň/ zima 2016
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Slovenskí štylisti sa 
pohrali s čiernou farbou
ELA DEKÁNKOVÁ, FOTO: ARCHÍV F&F

Tradičná módna značka F&F svoj britský pôvod nezaprie ani v aktuálnej kolekcii jeseň/ zima 2016. 
Zamat a tvíd sú podkladovými materiálmi pre farebnosť á la 70-te roky. Dominujú tmavé farby, no nie je to 
iba o čiernej. A práve tak sa nazýva posledná módna séria značky z ostrovov – Not Only Black alebo 
Nie len čierna.
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„Už prvý, cvičný ročník priniesol nečakaný úspech. 
Pamätám si, ako som o tejto myšlienke povedala 
babám z mokrej štvrte v miestnej vinotéke, a tie sa 
nadchli. A hneď sa chytili iniciatívy a priložili ruku 
k dielu,“ spomína spoluorganizátorka Miriam Šrámová. 
Výpredaje sa konajú vždy v máji a decembri, ostatné 
štyri ročníky boli „zasadené“ do garáži na Krčméryho 
ulici v Bratislave, tohtoročný 5. ročník svoj decembrový 
termín však vďaka veľkému záujmu presúva do neďa-
lekej záhradnej reštaurácie Funus.

Oblečenie, topánky, kabelky, šperky, hodinky, klo-

búky ale i golfové palice či interiérové doplnky zvuč-
ných módnych značiek za zlomkové ceny – to všetko 
je určite veľkým lákadlom každého návštevníka či skôr 
spokojného nového majiteľa luxusu, ktorý si zväčša 
nemôže dovoliť. Na svoje si každoročne prídu aj gas-
tro gurmáni, ktorí si môžu vybrať s rôznych domácich 
dobrôt. Pre organizátorky garážového výpredaja to nie 
je zárobková akcia. Sú rady, keď pokryjú náklady na re-
klamnú kampaň. Hlavne chcú pomôcť druhým a podpo-
riť život v miestnej komunite.„Pomohli sme pár ľuďom, 
deťom, rodinám. Tentokrát výťažok z predaja poputuje 

vdove zo stredného Slovenska, ktorá vo svojich 50-tich 
rokoch začína úplne odznova, v Bratislave,“ dodáva 
Miriam Šrámová. Po smrti manžela, ktorý bojoval ako 
slovenský dobrovoľník vo vojne v Kosove a následne 
zomrel na onkologické ochorenie, opustila vdova Dan-
ka svoj dom v Nižnej Boci, zahodila svoju životnú istotu 
a prijala novú výzvu v podobe úplne nového začiatku, 
v novom prostredí hlavného mesta. Tohtoročnú „brá-
nu“ otvára 5. Staromestský garážový výpredaj 10. de-
cembra už v spomínanej záhradnej reštaurácii FUNUS 
v Bratislave. 

Oslava se nesla v barevném duchu. Hosté dostali 
jako dárek  ponožky, které vypadaly jako dortíčky se 
svíčkou. Iva Neumanová vzpomíná na svoje opatrné 
začátky: „Začala jsem jako první česká značka vyrábět 
barevné ponožky pro muže. V roce 2011 to byl risk 
a krok do neznáma.“ Po čase se její nápad setkal se 
skvělou odezvou nejen u českých mužů. Ti přijali její vý-
razné barevné kombinace i designy s radostí a podpořili 

ji v dalším tvoření. Ukázali jí, že svoji fantazii nemusí 
krotit. Ivu Neumannovou potěšilo zjištění, že čeští muži 
vůbec nejsou konzervativní, ukázali jí, že svoji fantazii 
nemusí krotit a v průběhu času pochopili, že ponožky 
nejsou jen nezbytný kus oděvu, ale že jsou významným 
doplňkem, který dokáže prokázat jejich outfi tu velkou 
službu a svému majiteli či majitelce zlepšit náladu 
a rozveselit den.

I. Neumanová připravuje každý rok dvě nové ko-
lekce v limitovaném nákladu. Výrobu modelů nikdy 
neopakuje. Jakmile se model vyprodá, už ho ve stejné 
podobě neseženete. Výjimku udělala kvůli pátým naro-
zeninám a nadělila značce i fanouškům dárek v podobě 
mimořádné kolekce o pěti modelech. Jedná se o výběr 
nejoblíbenějších modelů z let 2011 až 2015. 

Značkové veci za zlomkové ceny?
Vitajte v garážovom výpredaji
SICH

Hromadiace sa veci v skriniach či už po deťoch alebo po predošlých módnych sezónach posúvate ďalej. Zbavíte sa síce vecí, ktoré sú pre vás nepotrebné, 
ale pre iných sa stávajú malým pokladom. To je princíp garage sale, teda garážových výpredajov známych najmä z amerických fi lmov. „Pod kožu“ sa však 
úspešne dostávajú už po tretí rok aj bratislavským priaznivcom, vďaka ktorým sa akcia pod názvom Staromestský garážový výpredaj stala nielen miestom 
nákupov, ale aj príjemne stráveného času, milých, nielen susedských stretnutí, a to všetko s pridanou hodnotou akou je charita. Výťažok z predaja produk-
tov smeruje vždy ku konkrétnemu príbehu, za ktorým sa skrývajú ľudia s neľahkými osudmi...

Značka SocksInBox oslavila 5. narozeniny
SF

Značka SocksInBox, která nabízí designové ponožky pro muže, ženy ale i děti oslavila své 5. narozeniny v říjnu 2016 v obchodě DyzajnOff v Praze. Návrhá-
řka Iva Neumannová si vybrala pro oslavu své značky pěkné prostory obchodu DyzajnOff, který se nachází v centru Prahy, protože tento obchod je vázaný 
na Dyzajn market, kterého se pravidelně účastní. Již zmíněný obchod podporuje lokální značky a český design a je nakloněn pořádání podobných událostí.  
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Cílem Sustainable Fashion Day je ukázat udržitelnou módu jako dostupnou 
a atraktivní alternativu konvenční módě z řetězců a informovat veřejnost o jejím 
přínosu pro ně, společnost i planetu. Organizátorkou události je Kamila Boudová, 
odbornice na Sustainable Fashion Business působící v Paříži. Paní Boudovou těší, že 
Sustainable Fashion Day je součástí doprovodného programu tak významné akce, 
jako MBPFW, protože to znamená zásadní zájem samotných běžných lidí, ale také 
některých fi rem o téma udržitelnosti v módě. Dle slov Kamily Boudové, v zahraničí 
udržitelná móda pronikla především na Fashion Week v Berlíně. Pražský Sustainable 
Fashion Day byl přístupný široké veřejnosti a návštěvníci na něm mohli přímo naku-
povat a navštívit semináře a workshopy. 

Během soboty se konal například seminář Dnes a zítra v módním průmyslu 
s Kamilou Boudovou o módním průmyslu a udržitelné módě, také se promítal velmi 
poutavý a povedený dokument Co se nenosí, který přiblížil návštěvníkům realitu 
výroby oděvů nadnárodních řetězců a zmínil dopady tohoto počínání. Ze sobotních 
workshopů lze zmínit Najděte si svůj styl – unisexový workshop s Janou Mei, aneb 
muži jsou vítáni, Upcycling pro módní návrháře – workshop s Luise Burschovou 
a Veronikou Hubkovou o tom, jak implementovat upcycling do vlastní kolekce. 
V neděli se konal mimo jiné workshop Efektivní šatník s Kamilou Vodochodskou 
a dále Jak vystavět udržitelnou značku s Andreou S. Oviedovou.

Letos se charitativní Kabelkový veletrh poprvé konal také v Přerově, jehož výtě-
žek 32 308 Kč předčil očekávání. Přerovské centrum Jsme tady, které pečuje o lidi 
s kombinovaným postižením, za peníze pořídí rehabilitační přístroj.

Tento rok bylo k mání více než 2 000 nejrůznější módních doplňků od batůžků 
přes psaníčka až po velké kabelky, a to všech možných tvarů, barev a materiálů 
v Olomouci a zhruba stejný počet také v Přerově. Návštěvnice dobročinné akce 
si rychle rozebraly kabelky, které věnovaly známé osobnosti. Od 15:30 pořadatelé 
akce kabelky zlevnili, nabízeli je za lidových 50 Kč. Třešničkou na dortu byla dražba 
výjimečných kousků například z dílny olomouckého galeristy Jiřího Skácelíka nebo 
černé kabelky značky KARA. Skvost, jenž věnoval galerista Skácelík vydražila také 
galeristka Bronislava Paučková za 5 363 Kč. Po sečtení všech peněz se vybraná 
částka v Olomouci vyšplhala na 48 296 Kč. Celková částka 80 604 Kč, která se 
dohromady vybrala v Přerově a Olomouci svědčí o zájmu o kabelky a chuti lidí 
pomáhat. 

Favorité sezóny 
JČ, FOTO: ARCHÍV AUTORKY

Možná módní výstřelky, možná aktuální typy pro blízkou sezonu. V kaž-
dém případě jsou z rodu spíše výjimečných oděvů, které sice nemusíme 
nutně mít, ale můžou se nám aspoň líbit.

ŠTÍHLY AŽ ÚZKÝ
Na štíhlou módu jsme si už dávno zvykli, skloňuje 

se ve všech módních trendech už víc než čtvrtstoletí. 
Na „vině“ je hned několik faktorů:

- současný ideál dámské i pánské krásy (často 
až přehnaný navzdory protestům z řad lékařů a kam-
paním proti využívání anorektických modelek) - nic 
neplatí, na dlouhých a velmi štíhlých postavách se 
oděvy lépe vyjímají. 

 - parametr z technologické oblasti textilií – pou-
žíváním elastických komponentů je i velmi obepnuté 
oblečení komfortní pro nošení. I páni, zejména ti mla-
dí, kteří milují neobvyklý moderní oděvní design, nosí 
nohavice extrémně zúžené s délkou ke kotníkům. 
Obuv je v tomto případě klasická, kožená, kvalitní 
a nádherná. Byly i trendy s ještě užšími nohavicemi, 
ale tam si výrobce pomáhal skrytým zipem. Někte-
ří pánové mají totiž od přírody stabilitu pojištěnou 
hodně dlouhým chodidlem a pak jak s ním do úzké 
kalhoty?

PRŮSVITY
Novodobé vrstvení si pohrává 

možností průsvitů a tím i míšením ba-
rev, které vytváří konečný neobvyklý, 
často šanžánový efekt. Při využití sou-
časných, někdy na hraně odlehčených 
textilií je hra průsvitu a barvy jedním 
z tvůrčích prvků pro oděvní kreace. 
Tady se sice s barvou moc nehraje, 
ale průsvit tylovým „opláštěním“ dává 
klasické bundě zase nový vzhled. 
Jsou to vlastně dvě spojené bundičky 
do nové mladistvé kreace.

KAMUFLÁŽ
Svět chce být klamán. Vzoro-

vá kresba klasického glenčeku, 
která náleží především vlnař-
ským pestře tkaným kvalitám, 
se najednou ocitá v zcela jiné 
dimenzi. Tradičným vzorovým 
motivem je potištěna lehká nylo-
nová lesklá tkanina a kamufl áž 
se tady násobí. Nicméně je to 
zdařilý neobvyklý dekor a ukáz-
ka práce se vzorem. Výsledkem 
je svěží model krátké zateplené 
bundy do každého počasí. 

Dny udržitelné módy 
SF

V rámci doprovodného programu Mercedes Benz Prague Fashion Weeku 
(MBPFW) byly dny 3. a 4. září 2016 věnovány akci Třetí Sustainable 
Fashion Day, která probíhala v Kafkově domě u Staroměstského náměstí 
v Praze. Představily se inspirativní módní značky z Česka i zahraničí 
a výrobci zaměřující se na udržitelný přístup ve svém podnikání. 
Samozřejmě nechyběl pestrý odborný program s významnými zahraničními 
hosty, mezi které patřila například bývalá ředitelka designu transparentní 
americké fi rmy Everlane nebo zakladatelka značky La Petite Mort, 
Andrea Sanabria-Oviedová z Peru. 

Kabelky pomohly 
získat 80 604 Kč 
SF

12. října 2016 se ve foyeru Moravského divadla v Olomouci konal již 
4. ročník charitativní akce Kabelkový veletrh, který pořádali 
Olomoucký deník ve spolupráci se sdružením Dobré místo pro život.
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MÓDNE FÓRUM

Každý zákazník si v naší nabídce najde čepici, 
která podtrhne jeho naturel. Uspokojíme jak vy-
znavače urbanstylu, streetstylu, tak i zákazníky, 
jenž si na extravaganci příliš nepotrpí a vyhovuje 
jim jednodušší méně nápadný design. 

Novinkou v našem sortimentu je sportovní ko-
lekce z funkčních materiálů, která se stala nyní 
v době zdravého a aktivního životního stylu velmi 
vyhledávanou a zákazníci si ji oblíbili. Nabízíme 
rozsáhlý velikostní sortiment pro celou rodinu, od 
capartů až po prarodiče a možnost sladit všech-
ny členy rodiny do jednoho designu. V rámci 
zakázkové výroby můžeme nabídnout design na 
míru, odvíjející se od požadavků zákazníka.

Slovensko
 18.-19.1 2017  Celoslovenské kontrakty PSKA (KE, NR) – odevy, textil, obuv, doplnky 
Zahraničie
  10.-13. 1. 2017  Pittti Immagine Uomo (Florencia) – pánske odevy, doplnky
  www.pittimmagine.com
 10.-3. 1. 2017 Heimtextil (Frankfurt nad Mohanom) – bytový textil
  www.heimtextil.messefrankfurt.com 
 14.-17. 1 .2017  Expo Riva Schuh (Riva del Garda) – obuv, kožená galantéria, doplnky
  http://www.exporivaschuh.it/
 16.-19. 1.2017  Hong Kong Fashion Week (Hongkong) – dámske, pánske, detské odevy, spodná bielizeň, 

obuv a doplnky
  www.hkfashionweekfw.tdctrade.com
 17.-19. 1.2017  Premium (Berlín) – pánska, dámska móda, doplnky 
  www2.premiumexhibitions.com
 19.-21.1. 2017 Pitti Immagine Bimbo (Florencia) – detské odevy, doplnky
  www.pittiimmagine.com
 20.-23. 1. 2017 Eclat de mode/Bijorhca (Paríž) – šperky a módne doplnky
  www.bijorhca.com 
 20.-23. 1. 2017  WHO‘S NEXT (Paríž) – dámska móda (Private), dizajnérska móda, doplnky 

(Fame, Première classe), obuv, doplnky (Mr. Brown), kožené výrobky (Le Cube)
  www.whosnext.com
 21.-23. 1. 2017 Salon Interfi lière (Paríž ) – materiály na výrobu bielizne a plaviek
  www.interfi liere.com
 21.-23. 1. 2017 Salon International de la Lingerie (Paríž) – spodná bielizeň
  www.lingerie-paris.com
 22.-23. 1. 2017  Mode Fabriek (Amsterdam) – pánske a dámske odevy
  www.modefabriek.nl
 25.-27. 1. 2017 Pitti Immagine Filati (Florencia) – priadze 
  www.pittiimmagine.com
 28.-30. 1. 2017  The Gallery Düsseldorf – dizajnérske značky dámskej a pánskej módy
  http://the-gallery-duesseldorf.com/
 3.-5. 2. 2017  MOMAD Metropolis (Madrid) – dámska, pánska, detská móda, doplnky  
  www.ifema.es/momadmetropolis_06/    
 5.- 8.2. 2017 ISPO (Mníchov) – športové potreby a odevy 
  www.ispo.com
 7.-9.2. 2017 Tag it! (Düsseldorf) – privátne značky obuvi a doplnkov
  www.tag-it-show.com
 7.-9.2. 2017 GDS (Düsseldorf) – obuv, doplnky
  www.gds-online.com
 10.-12. 2. 2017  Premiumorder Munich (Mníchov)  – dámska, pánska móda, doplnky, obuv
  www.premiumexhibitions.com/premium/munich/brands/
 12.-14. 2. 2017  PURE LONDON (Londýn) – dámske odevy, dizajnérska móda, doplnky, obuv
  www.purelondon.com
 18.-20. 2. 2017  STYL, KABO (Brno) – dámska, pánska, detská móda, obuv, doplnky
  www.bvv.cz/styl-kabo
 25.-27.2. 2017 SUPER (Miláno) – dámske odevy,doplnky
  www.pittimmagine.com
 27. 2.-1.3. 2017  Poznaň Fashion Fair – dámska, pánska, detská móda, obuv, doplnky 
  www.targimodypoznan.pl

VÝSTAVY A VEĽTRHY

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

Designové čepice RDX
Jsme malá rodinná fi rma působící na českém trhu od roku 1994. V současné době se řadíme 
mezi přední české výrobce čepic a módních doplňků. Design našich výrobků neustále obměňujeme 
a zakládáme si především na originalitě a jedinečnosti.

28  MÓDA REVUE november 2016

VÍTE ŽE…
BIOTECHNOLOGIE je „nová“ věda a je jednou 

z možností, jak využít organismy a jejich komponenty 
pro vytvoření nových produktů, v našem případě textilní-
ho charakteru. Je to ekologicky zaměřený výzkum, který 
předpokládá samozřejmou likvidaci produktů bez zátěže 
životního prostředí. V oblasti textilních vláken se jedná 
o rostlinný zdroj, který má specifi cké vlastnosti a může 
v budoucnu plně nahradit energeticky málo efektivní 
a životnímu prostředí škodlivou výrobu textilií.

AZLON – VLÁKNA, která vycházejí z proteinů, ty 
se vyskytují v sóje, kukuřici nebo v mléce. Sojové vlákno 
je ekologicky přijatelné, snadno se barví, pohlcuje UV zá-
ření, absorbuje vlhkost, pocitové vlastnosti jsou pozitivní 
a připomínají hedvábí nebo kašmír. Sója se pěstuje pře-
devším v asijských zemích. Je to produkt „staronový“, 
už ve 20. letech minulého století se ho podařilo vyvinout 
v laboratořích Fordovy automobilky v USA jako první 
uměle vytvořené biovlákno na světě. 

KUKUŘIČNÉ VLÁKNO je už vlastně také „sta-
ré“. Vyvinuto bylo ve 40. letech v USA jako alternativní 
produkt, ale s jeho renesancí se začalo až v létech 90. 
(pod názvem IGEO), hovoří se o něm jako o vláknu nové 
generace. Vlákno je jemné, lesklé, trvanlivé, měkké a do-
konale recyklovatelné.

KASEINOVÉ VLÁKNO. Jeho výzkum spadá už 
do 30. let minulého století a pod názvem Lanatil bylo 
v Itálii prvně patentováno. Během 2. světové války slou-
žilo toto vlákno jako náhražka vlněných materiálů. Dneš-
ní podoba kaseinového vlákna pod názvem Milkofi l je 
z organického mléka, Milwood z celulózy a mléka, Qmilch 
z odpadního mléka. Vlákna jsou pevná, jemná, dotykově 
příjemná a absorpční. Dají se dobře mísit z ostatními vlá-
kennými produkty.

Ačkoliv výzkum a vývoj těchto vlákenných produktů 
spadá do 1. poloviny 20. století, byla na dlouhou dobu 
zapomenuta. Teď je svět oprašuje! 
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BBC a CNN prinášajú overené 
praktiky na sociálnych sieťach 
ELA DEKÁNKOVÁ, FOTO: RINA TSUBAKI

Na summite News Impact v Prahe sa stretlo niekoľko predstaviteľov uznávaných zahraničných médií. Diskutovali aj o skúsenostiach s komunikáciou 
na sociálnych sieťach. Prinášame vám overené nástroje a najnovšie trendy z Olympu sociálnych médií. 

Bosé obouvání – ano či ne? 
SANDRA FRIEBOVÁ

HOVORTE VIZUÁLNE. 
A EŠTE VIZUÁLNEJŠIE 

Amanda Farnsworth z BBC News je presvedčená, 
že musíme nájsť predovšetkým spôsob, ako vizuálne 
zobrazovať obsah. Napríklad namiesto fotografi e ukázať 
360-stupňové video či vysielať naživo. Priemerná sním-
ka produktu dnes už nestačí. Pokiaľ nemáte rozpočet na 
fotografa, kameramana a špecialistu na sociálne médiá, 
nechajte sa viesť webovými aplikáciami. Existuje nespo-
četné množstvo online nástrojov, ktoré pomôžu atraktivite 
obsahu po vizuálnej stránke zdarma.

VŤAHUJTE DO PRÍBEHOV
Tento britský spravodajský gigant inšpiruje aj ďal-

ším prípadom, ako naservírovať publiku obyčajný obsah 
v atraktívnom obale. Projekt The secret life of the cat 
(v preklade Tajný život mačky) prispel ku kultovej téme 
mačiek, ktoré ovládli internet v roku 2015. Dosiahol do-
konca väčšiu sledovanosť ako známy seriál Top Gear. 
Vďaka gps lokátoru a mini kamere pripevných k obojku 
sledovali pohyb domácich miláčikov po mestečku Surrey. 
Podobný boom zažil „deň v živote rodiny v utečeneckom 
tábore“. Hodinu po hodine informovali prostredníctvom 
služby Facebook messaging (cez Messenger) o bežných 
aktivitách imigrantov. S týmto len nedávno spusteným ná-
strojom Facebooku je potrebné narábať opatrne. Hranica 

medzi intenzívnym obsahom a spamom je pomerne tenká, 
no projekt s imigrantmi mal obrovský úspech. Hlavným 
mottom je umožniť svojmu publiku byť dostatočne blízko 
a získať autentický zážitok. Zmena interiéru butiku, výro-
ba kolekcie či backstage módnej prehliadky sú ideálnymi 
adeptami na nové prístupy zobrazovania.

STARÝM INFOGRAFIKÁM 
ODZVONILO

Britská verejnoprávna televízia potvrdzuje, že verej-
nosť zaujímajú na sociálnych kanáloch čísla a štatistiky. 
V roku 2016 je už nevyhnutnosťou ich publikovať prostred-
níctvom grafi ky. Odpoveď dostávame nepriamo. V BBC 
Facebook príspevkoch platí: čo cifra, to nová grafi ka. 

ŠANCU NA ÚSPECH 
MAJÚ AJ MALÍ HRÁČI

V globálnych médiách pracujú na oddelení sociálnych 
sietí od 5 do 12 zamestnancov. Pri týchto výpočtoch 
zmrzne úsmev na tvári nejednému malému či strednému 
podnikateľovi. Podľa Beaty Biel, poľskej novinárky spolu-
pracujúcej s platformou na vývoj nových ideí Google Labs, 
však môžu uspieť na tomto poli aj menšie spoločnosti. 
Vyhráva ten, kto dobre pozná svoj segment a má origi-
nálne nápady.

AKO SA VYSPORIADAŤ 
S TROLLMI A HEJTERMI

Všadeprítomné negatívne a nekonštruktívne komentá-
re môžu znepríjemniť život nejednému účtu na sociálnych 
médiách. Je cestou mazať ich alebo neutrálne odpovedať? 
Šéfeditor Die Welt Kritsanarat Khunkham predstavil od-
vážny spôsob, ako sa s nimi vysporiadať. Tím nemeckého 
denníka začal uplatňovať systém: Ako sa do hory volá, tak 
sa z hory ozýva. Na osočovanie reaguje inteligentným ost-
rovtipom, ktorý dvihne obočie nejednému socialmedia ma-
nažérovi. Komentáre nemeckého média môžu poľahky ura-
ziť, no zároveň majú takú dávku vtipu, že vznikla dokonca 
nezávislá facebooková stránka pre fanúšikov komentárov 
tímu Die Welt. Ako píšu v odpovedi istému nepríjemnému 
komentátorovi na Facebooku: „A už žiadne ďalšie otázky.“

V rámci doprovodného programu srpnových veletrhů 
STYL a KABO proběhl seminář Bosé obouvání – ano 
či ne. Nás zaujaly přednášky Mudr. 
Vladimíra Holoubka a PhDr. Vlasty 
Mayerové.

Ortopéd Mudr. Vladimír Holoubek 
ve své přednášce věnoval pozornost 
vhodnosti nošení obuvi u malých 
dětí. Uvedl, že je nesmysl obouvat 
dítě, které začíná pouze tzv. „capat“ 
u nábytku do pevné boty. Až dítě 
chodí, je ideální jej obout, což se děje 
zhruba v roce až roce a půl. Další 
špatnou volbou pro dětskou, vyvíjejí-
cí se nohu jsou i boty na suchý zip – 
nekotví správně nohu, tak jako obuv 
na zavazování pomocí tkaniček. Také uvedl, že pokud je 
dítě zdravé, je nesmysl cpát mu do boty nějakou vložku. 
Základem pro vhodnost obouvání do čehokoliv je zralá 
úvaha. Otázka je v jakých podmínkách a u jakého kon-
krétního jedince. Mudr. Vladimír Holoubek má na bosé 

obouvání jednoznačný názor: „V městských podmínkách 
chodit bosky je nesmysl. Noha se potí a vstřebává karci-

nogeny z aut, navíc městský povrch 
je tvrdý. Obuv by měla sloužit jako 
ochranný faktor při chůzi v každém 
věku a době“. 

Svoji prezentaci představila 
také PhDr. Vlasta Mayerová, podle 
níž je velmi zásadní v otázce nejen 
bosého, ale jakéhokoliv obouvání 
komunikace zákazníka s obchodní-
kem. Zákazník musí obchodníkovi 
říct, na jaký účel potřebuje obuv 
a obchodník by mu měl vybrat obuv, 
která odpovídá jeho potřebám, musí 
mu přiblížit specifi ka obuvi. Speci-

fi cký případ jsou diabetici, Ti by měli obuv konzultovat 
se svým lékařem a v žádném případě by jim obchodník 
barefoot neměl prodat. Špatnou volbou obuvi je také pří-
liš úzká a špičatá obuv. Co se týče dětské obuvi, první 
boty by měly být fl exibilní v prstové části, noha má jít 

s botou, obuv má podpořit patu. Důležité je také každý 
měsíc kontrolovat velikost boty! Co se týče velikosti obu-
vi u dospělých, bota by měla mít 1cm funkční nadměrek. 
„Správné měření délky nohy je od paty po nejdelší prst 
klidně i jiný než je palec. V Rakousku vyvinuli specifi cké 
funkční měřidlo +12 – to je funkční nadměrek,“ upřes-
nila PhDr. Mayerová.

PARAMETRY 
KOMFORTNÍ OBUVI
• výška podpatku

•  dostatečná délka obuvi 
a nadměrek

• dostatečná šířka obuvi

• správné držení paty

• nízká hmotnost obuvi

•  měkký svršek, který má 
malý vliv na pohyb nohy

CO MOŽNÁ O VÝŠCE 
PODPATKU NEVÍTE:
•  Zvýši-li se výška podpatku o pouhých 

10 mm, zatížení nohy se přesouvá z patní čás-
ti do oblasti prstních kloubů až o 15 procent

•  Studie prokázaly, že z ortopedického i ener-
getického hlediska, i z hlediska přenosu 
lokálních tlaků na přední část nohy je vhodné 
používat podpatek max. do výšky 3 cm.

•  U dětské obuvi by měl být podpatek co nejniž-
ší a co nejširší. Doporučujeme převýšení mezi 
přední a patní částí obuvi max. do 1,5 cm.
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Remeslo má zlaté dno
Motto: Každé ráno máme dve možnosti – pokračovať v snívaní 
alebo vstať a začať si tie sny plniť. 

Školstvo na Slovensku je jedna veľká boľačka, ktorú sa nedá a nedá vyliečiť. Kozmetické úpravy nestačia a niektoré vlády do nich vniesli viac chaosu 
ako poriadok. Trh sa radikálne zmenil, niektoré oblasti školstva zanikli celkom, iné dožívajú, iné zase zažívajú boom. Navyše je celý systém prerastený 
nadmernou byrokraciou. Ako sa dostať z tohto von? Určite nie je jednoduché vymyslieť systém, ktorý by spĺňal všetky podmienky vzdelávania a už vôbec 
nie taký, ktorého základ by sa dal kreovať podľa meniacich sa podmienok a požiadaviek trhu. Trh nevyhnutne potrebuje vzdelaných ľudí pripravených do 
praxe a nie teoretikov. Diery v ponuke odborníkov by malo zaplniť často komentované duálne vzdeláva-
nie. Žiaľ, neplní očakávania, ktoré sa doňho vkladali. Na Slovensku vzniklo niekoľko súkromných škôl, 
ktoré si v danom systéme dokázalo vytvoriť vlastné kreatívne cesty. Na rozhovor sme si pozvali ma-
nažéra, ktorého núdza prinútila hľadať pre vlastnú fi rmu odborníkov a to ho pohltilo natoľko, že téme 
duálneho vzdelávania zostal verný aj v iných projektoch. Mgr. Branislav Gröhling je majiteľom siete 
exkluzívnych kaderníctiev Pierot a poslancom NR SR za SaS, kde je tímlídrom pre školstvo.

Tlač aj zákazníci z Vás urobili kaderníka, napriek tomu 
priznávate, že ste v živote neurobili ani jeden účes. Čím teda 
ste? 

Som predovšetkým manažér. Keď som napríklad 
hľadal pracovníkov do svojich kaderníctiev, žiaden 
z tých, ktorí sa u mňa uchádzali o prácu nespĺňali 
požadované znalosti a zručnosti. Povedal som si, že 
si ich nechám sám vyškoliť. Robil 
som to priamo na škole. So školou 
som urobil dohodu, priviedol odbor-
níka, ktorý im dal do rúk pracovné 
pomôcky a hovoril im, čo majú ro-
biť. Bolo potrebné vytvoriť projekt 
o tom, ako to bude celé fungovať, 
zabezpečiť jeho fi nancovanie, a to 
je manažérska práca. Celý môj ži-
vot je o manažérskej práci – nájsť 
ľudí a pripraviť ich na povolanie 
tým, že im umožníme stretnúť sa 
s ľuďmi, ktorí im odovzdajú nové 
myšlienky.

Aké to boli projekty? 
Celý projekt vzdelávania sa za-

čal prípravou mladých ľudí na po-
volanie v odbore kaderník a neskôr 
aj v iných odboroch. Na začiatku 
som vyselektoval mladých ľudí, 
ktorí o tento projekt prejavili záu-
jem – teda selekcia nie na základe 
zručnosti, ale na základe záujmu. 
Následne som priviedol pre vyse-
lektovanú skupinu odborníkov z jednotlivých profesií, 
ktorí s nimi česali, varili ap. a takto im odovzdávali 
svoje skúsenosti. Nikdy sme na týchto workshopoch 
mladých ľudí neposadili do lavice a neprednášali im, 
vždy sme ich učili tak, že si všetko vyskúšali v praxi. 
Takže celá moja práca bola o organizovaní a spájaní. 
A potom, keď sme už vedeli, ktorí žiaci sú dobrí, za-
čali sme im vybavovať iné školenia, žiaci mohli vyces-
tovať, a tým sa posúvali ďalej. 

Myslíte si, že práve v tomto prístupe je rozdiel medzi učňov-
skou odbornou praxou v minulosti a dnes? 

Neviem, či sa to dá vôbec porovnať, pretože ak 
sú na školách centrá odborného vzdelávania, tak nik-
dy nemôžu byť vybavené natoľko ako fi rma, ktorá je 
vybavená v danom odbore. V minulosti bola výhoda 
v tom, že štátne školy mali svoje štátne satelitné zá-

vody a navzájom sa vychovávali. Keby nepadol režim, 
dnes by tí ľudia pracovali v závodoch, kde sa vyučili. 
Firmy v súčasnosti inovujú a rastú. Mali sme nap-
ríklad takýto príklad v stolárstve. Keď sme mladých 
stolárov chceli vzdelávať v praxi, škola nemala žiadne 
zariadenie a nevedeli ani spustiť stroj. Škola si niekoľ-
kostotisícový stroj nedokáže zabezpečiť, tak ako sa 
to majú žiaci naučiť? Preto si myslím, že myšlienka 
duálneho vzdelávania alebo vzdelávania s prvkami 

praxe je dobrá a je to to jediné, čo 
môže zachrániť odborné školy. 

Takže rozdiel spočíva v tom, že s pádom 
režimu a zmenou trhu padlo aj odborné 
školstvo. Ja by som povedala, že Vaše mys-
lenie je predsa len inovované v tom, že viete 
mladých ľudí inšpirovať, nadchnúť a zvýšiť 
im sebavedomie. To každý nevie. Na druhej 
strane je otázka pôsobenia a vzdelávania 
odborných pracovníkov v školstve. 

Veľa ľudí hovorí, že žiaci nie sú 
pripravení kvôli chýbajúcemu vzde-
lávaniu odborníkov v školstve. Kde 
sa však títo ľudia majú vzdelávať!? 

Majú ísť na you tube alebo kam?! Toto by mal zabez-
pečiť štát. Naposledy, keď som sa informoval, boli 
štyri školenia pre odborné školy. Kde sa napríklad 
krajčírka má naučiť pracovať s novými inovatívnymi 
materiálmi a strojmi? Ona to potrebuje vidieť, aby to 
mohla posunúť žiakom. Takže ak niekto kritizuje ľudí 
v odbornom školstve, že sa neposúvajú, tak ja sa pre 
zmenu pýtam: kde a ako sa majú posúvať, keď pre 
nich nie sú zabezpečené podmienky na rast? Štát 

Kto je Mgr. Branislav Gröhling
Pochádza z Partizánskeho, kde aj vyštudoval Strednú priemyselnú ško-
lu obuvnícku. Neskôr externe vyštudoval právo na Právnickej fakulte 
UK. Je poslancom NR SR za SaS, kde je tímlídrom pre školstvo a maji-
teľom siete exkluzívnych kaderníctiev Pierot.

•  Vytvoril vzdelávací program EDUCATION, ktorého cieľom bolo dať žia-
kom praktické vedomosti. V rámci projektu vzdelávania navštevuje 
stredné odborné školy s odborníkmi z praxe, ktorí učia žiakov z rôznych odborov 
nové metódy práce. Projekt úspešne beží už 10 rokov, za tento čas vyškolili okolo 
3500 žiakov v približne 70 mestách po celom Slovensku. Každoročne úspešne 
vyškolia ľudí, ktorí sa vedia uplatniť na trhu práce. K projektu EDUCATION pridal aj 
Kontinuálne vzdelávanie pre majstrov odbornej výchovy, aby bol projekt komplex-
ne zabezpečený z oboch strán – študent – učiteľ.

•  Projekt GRANT je nová aktivita, ktorá ma za sebou iba 2 ročníky, ale aj tak si našla 
svojich záujemcov. Je určená študentom, ktorí potrebujú na výkon svojho povola-
nia komunikáciu (čašníci, kaderníci,…) a v projekte si ju zdokonaľujú a porovnávajú 
s inými študentmi škôl.

•  Pred pár rokmi stál pri zrode celoslovenskej kampane na podporu remesiel „Remeslo 
má zlaté dno“, ktorá upozorňuje na nedostatok kvalitných ľudí v odborom vzdelávaní. 
Spoluvytvoril tiež kampaň „Študuj remeslá a staň sa aj ty elitou“.

•  Na záver vzdelávacieho projektu tiež organizuje súťaže pre absolventov, ktoré sa 
momentálne transformovali do veľkého Dňa podpory remesiel.

Mgr. Branislav Gröhling
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toto preniesol na plecia podnikateľov, ktorí si majú 
zobrať ľudí a uviesť ich do reálneho pracovného pro-
cesu. Ale tam je toľko rozličných obmedzení, že to 
nikdy nebude fungovať.

Aké obmedzenia máte na mysli?
Firmy sa nechcú zapájať do duálneho vzdelávania, 

pretože pre nich to znamená enormnú byrokratickú 
záťaž. Len k žiadosti musia predkladať doklady, ktoré 
štát už niekoľkonásobne má. Na základe žiadosti fi r-
ma dostane certifi kát, ktorý ju oprávňuje poskytovať 
praktické vyučovanie. 

(Do duálneho vzdelávania v odbore textil a odieva-
nie získala certifi kát len jedna fi rma – Eterna. Pozn. 
autorky.)

Aký záujem prejavujú žiaci o duálne vzdelávanie?
Minulý rok sa podľa prognóz Ministerstva školstva 

SR malo zapojiť do duálneho vzdelávania 400 žiakov 
(zapojilo sa 444), druhý rok to malo byť už tritisíc, 
no už teraz vieme, že ich ani zďaleka toľko nebude. 
V tomto vidieť, že v zákone niečo nefunguje.Myslím 
si, že prioritne tento zákon neberie do úvahy regionál-
ne rozdiely ani jednotlivé odbory. 

Aké skúsenosti máte v duálnom vzdelávaní s textilnými 
a odevnými fi rmami? 

Spolupracoval som so strednou odbornou školou 
v Trenčíne, kde sme vymysleli projekt v spolupráci 
s Lýdiou Eckhardtovou, v ktorom mali mladí žiaci ušiť 
šaty do jej prehliadky. Prihlásilo sa veľmi veľa mla-
dých ľudí. Vo všeobecnosti sa nám veľmi osvedčilo, 
keď sa mladí ľudia počas praxe stretávali so známy-
mi odborníkmi, ktorí niečo dosiahli. Je to pre nich 
obrovská motivácia a stimul. S Lýdiou sme to však 
nedotiahli do konca, pretože na všetko sú potrebné 
peniaze. Ja s mojím tímom na týchto projektoch pra-
cujeme vo voľnom čase a peniaze na to poskytujeme 
buď zo svojich súkromných zdrojov alebo zdrojov 
dotovaných sponzormi. 

Ako Váš nábor žiakov vlastne funguje?
V septembri sme chodili po školách a vyberali sme 

si skupinky mladých ľudí, ktorých sme potom kreova-
li a tento proces sa skončil v apríli, kedy sa všetci 
z rôznych profesií stretli na výstavisku v Trenčíne, 
aby tu odprezentovali všetko to, čo sa naučili a z jed-
notlivých profesií sa vyberali tí najlepší. Veľmi sa nám 
to osvedčilo. 

V ktorom ročníku vstupujete na škole do hry?
Vyberáme si len z posledného ročníka. Myslíme 

si, že škola má dať mladému človeku základ. My 
môžeme nastúpiť až vtedy, keď má nejaké základné 
vedomosti, ktoré môžeme rozšíriť praxou. 

V istom rozhovore ste raz spomenuli, že by ste rád odovzdal 
takýto spôsob duálneho vzdelávania štátu. Naozaj sa chcete 
toho vzdať? 

Ja tvrdím, že školstvo momentálne pripravuje žia-
kov na dve veci – na zamestnanectvo alebo na úrad 
práce. Myslím si, že mladí ľudia by mali mať mož-
nosť plniť si svoje sny a mali by podnikať. Mali by si 
zakladať malé fi rmy, z ktorých by mohli byť rodinné 

a budú v každom štáte tvoriť jeho pevnú zložku. Ak 
im zoberieme môžnosť plniť si svoje sny, nemajú pre-
čo fungovať. 

Týmto projektom som nevymyslel nič nové. Čerpal 
som len z toho, čo som sám zažil na strednej škole 
a preniesol som to do dnešného života. Jediný rozdiel 
je v tom, že spolupracujeme so známymi profesionál-
mi, ktorí niečo dosiahli a chcú to posunúť mladým 
ľuďom. 

Keď sme pripravovali spomínané modely pre 
Lýdiu Eckhardtovú, všetci vedeli, kto to je, poznali 
ju a vedeli že sa na túto úroveň sama dopracovala 
a pre mladých ľudí bolo mimoriadne motivujúce kon-
zultovať s ňou konkrétne modely. Tímy na školách sa 
začali pripravovať, začali s tým žiť a bolo to pre nich 
niečo nové.

Majú svoj význam aj takéto „jednorazovky“?
Majú, ale význam by malo, keby ľudia z praxe 

mohli cvičiť majstrov a tí by to vedeli podávať žia-
kom. Štát by mal vytvoriť podmienky na to, aby školy 
mohli spolupracovať s profesionálmi, ktorí by mohli 
odovzdávať svoje skúsenosti mladým ľuďom, ale aj 
majstrom. 

Ako zapadá do Vašich aktivít Štátny inštitút odborného vzde-
lávania?

Nijak. Ministerstvo školstva má niekoľko priamo 
riadených inštitúcií a už pred niekoľkými rokmi sa 
hovorilo o ich racionalizácii. Ja nemôžem posúdiť, či 
je ŠIOU relevantná organizácia. Isté je, že keby tento 
inštitút robil prácu na ktorú je určený, muselo by od-
borné školstvo vyzerať inak. 

Aké posolstvo by ste odkázal našim mladým čitateľom? 
Je to jednoduché príslovie, je pravdivé a všetci ho 

poznajú. Remeslo má zlaté dno.

Ministerstvo školstva SR pripravuje do konca roka 
Národný program výchovy a vzdelávania na nasledu-
júcich 10 rokov. Chce ním dať školám väčšiu voľnosť 
a variabilitu vo vzdelávaní (pozn. autorky). Príprava kaderníkov na povolanie v praxi

Pierot Eurovea



POSTREHY

 MÓDA REVUE november 201632

Náladu spotrebiteľov 
ovplyvňuje neistota
Výsledky prieskumu GfK zisťujúce spotrebiteľskú klímu 
v Európe v treťom štvrťroku 2016

Najväčším medzinárodným problémom bolo v treťom štvrťroku rozhodnutie Britov odísť z Európskej únie. Diskusiu v jednotlivých európskych krajinách však ovlá-
dali hlavne témy týkajúce sa ich vnútornej situácie. Ekonomické a príjmové očakávania a ochota nakupovať, sa v rôznych krajinách Európy vyvíjali rôzne. Celkovo 
poklesla spotrebiteľská klíma v európskej dvadsaťosmičke od júna do septembra 2016 z 13,1 na 12,3 bodu.

Začiatok tretieho štvrťroku 2016 bol poznamenaný 
rozhodnutím Veľkej Británie opustiť EU, ktoré padlo 
koncom júna.Takmer vo všetkých európskych krajinách, 
a najmä v UK, poklesla dôvera spotrebiteľov a predovšet-
kým ekonomické očakávania. V niektorých prípadoch 
išlo o výrazný pokles. Spotrebiteľská klíma sa v európ-
skej dvadsaťosmičke znížila z 13,1 bodu v júni na 10,0 
bodu v júli. V septembri tak dosiahli hodnoty 12,3 boda.

Už v auguste však v Európe diskusie ohľadne Brexitu 
ustúpili do pozadia a prevládli predovšetkým témy týka-
júce sa konkrétnej situácie jednotlivých krajín. Dopady 
Brexitu na náladu európskych spotrebiteľov bude možné 
s istotou predpovedať až vo chvíli, keď začnú konkrétne 
vyjednávania a odchod UK z Únie sa skutočne priblíži. Eko-
nomika v Európe sa vyvíja pozitívne. Skoro všetky krajiny 
hlásia ekonomický rast, v niektorých prípadoch veľmi vý-
razný. To sa odráža aj na miere nezamestnanosti. Vo väč-

šine krajín zamestnanosť rastie a nezamestnanosť klesá. 
Tieto pozitívne údaje však u spotrebiteľov nespôsobujú 
výrazný rast ich ekonomických a príjmových očakávaní. 
Ochota nakupovať nie je vždy konzistentná s celkovým 
ekonomickým vývojom jednotlivých krajín. Vyzerá to tak, 
že v súčasnosti hrajú dôležitú úlohu konkrétne problémy 
tej ktorej krajiny, ako aj všeobecné psychologické faktory 
a zásadná neistota vyplývajúca z neukončenej vojny 
v Sýrii, teroristických útokov vo Francúzsku a Nemecku, 
vzostupu pravicových populistických strán vo voľbách aj 
v prieskume verejnej mienky a z výsledku prezidentských 
volieb v USA. 

 NEMECKO: PRÍJMOVÉ OČAKÁ-
VANIA A OCHOTA NAKUPOVAŤ 
ZOSTÁVAJÚ NA VYSOKEJ ÚROVNI

Ekonomické očakávania nemeckých spotrebiteľov 
poklesli v treťom štvrťroku o 11,2 bodu. V septembri 
tento ukazovateľ dosiahol 6,8 bodu. Nemci teda aj 
naďalej očakávajú v nadchádzajúcom mesiaci mierny 
rast. Ekonomické očakávania od júna rovnako poklesli 
o 7 bodov a v septembri dosiahli 52,6 bodu. Tento 
ukazovateľ tiež zostáva na veľmi vysokej úrovni a naz-
načuje, že Nemci očakávajú v nasledujúcich mesiacoch 
zreteľný nárast príjmov aj zvyšovanie zamestnanos-
ti. Ochota nakupovať je na podobne vysokej úrovni. 
V septembri ukazovateľ dosiahol 53,3 bodu. Je to 
o 1,1 bodu menej ako v júni a o 2,9 bodu viac v porovna-
ní s predchádzajúcim rokom. Takýto vysoký ukazovateľ 

je výsledkom dobrej situácie v oblasti zamestnanosti 
a mimoriadne nízkych úrokových sadzieb. Je omnoho 
lákavejšie peniaze míňať ako sporiť. 

 FRANCÚZI OČAKÁVAJÚ 
POKLES PRÍJMOV

Vo Francúzsku sa nedal v treťom štvrťroku vypo-
zorovať jasný trend vývoja ekonomických očakávaní. 
Zatiaľ čo v júli činil 3,4 bodu, v auguste sa prepadol 
na -2,7 bodu, aby následne začal v septembri stúpať 
na 6,8 bodu. Od júna teda ukazovateľ vzrástol celkom 

o 6,3 bodu. To znamená, že Francúzi očakávajú v na-
sledujúcich mesiacoch iba minimálny ekonomický rast. 
Problematická ekonomická situácia v krajine sa zreteľ-
ne odráža na príjmových očakávaniach jej obyvateľov. 
Vďaka vysokej nezamestnanosti a zlým vyhliadkam na 
oživenie spotrebitelia predpokladajú, že v nasledujúcich 
mesiacoch dôjde k ďalšiemu poklesu príjmov. Tento 
ukazovateľ stúpal od júna iba o 0.9 bodu a v septembri 
dosiahol -13,9 bodu. V porovnaní so septembrom 2015 
totiž došlo k poklesu o 6,8 bodu. Ochota nakupovať sa 
však u francúzskych spotrebiteľov v minulom štvrťroku 
mierne zvýšila. Ukazovateľ od júna vzrástol o 6,7 bodu 
a v septembri predstavoval 8,7 bodu. To je presne rov-
naká hodnota ako pred rokom. 

 SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO: 
EKONOMICKÉ OČAKÁVANIA SA 
PO BREXITE ZLEPŠUJÚ

Po júnovom referende Britov o vystúpení krajiny 
z EÚ ekonomické očakávania klesli z -5,9 bodu v júni 
na -28,3 bodu v júli. Bola to najnižšia hodnota tohto 
indikátora od októbra 2012. Do septembra sa vylepšil, 
ale v súčasnosti je na úrovni -1,8 bodu. S príjmovým 
očakávaním to bolo podobné. V júli sa indikátor spo-
čiatku prepadol o 21,4 bodu na hodnotu -2,2 a potom 
sa ustálil. V septembri dosiahol 13,7 bodu. To znamená, 
že navzdory rozhodnutiu vystúpiť z EÚ očakávajú Briti 
v nasledujúcich mesiacoch mierny rast príjmov a určite 
zníženie nezamestnanosti. Na rozdiel od týchto dvoch 
ukazovateľov ochota nakupovať v treťom štvrťroku sa 
toľko nekolísala. Aj keď indikátor od júna do júla po-
klesol, v septembri už bol zhruba na rovnakej úrovni 
(6,7 bodu) ako v júni (6,0 bodu). Presnejšie odhadnúť 
aký dopad bude mať vyjednávanie Veľkej Británie a EÚ 
ohľadne Brexitu na spotrebiteľskú klímu a na jednotlivé 
indikátory, bude možné až na budúci rok. 

 TALIANI V EKONOMICKÉ 
OŽIVENIE VEĽMI NEDÚFAJÚ
Taliani ani počas nasledujúcich mesiacov neočaká-

vajú ekonomický rast. Dôvodom sú následky fi nančnej 
krízy a obrovský počet utečencov. Ekonomické očaká-
vania dosiahli v septembri -40,6 bodu, čo je najnižšia 
hodnota od januára 2014. Celkom tento ukazovateľ 
poklesol od tohtoročného júna o 9,3 bodu a v porovnaní 
so septembrom vlaňajšieho roku o 25,5 bodu. Príjmo-
vé očakávania v septembri na úrovni -10,0 bodu boli 

1

Ekonomické očakávania
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najnižšie od januára 2014. Od júna ukazovateľ poklesol 
o 2,9 bodu. Talianski spotrebitelia očakávajú nižšie 
príjmy v súvislosti s pretrvávajúcou vysokou mierou 
nezamestnanosti, ktorá môže ešte stúpať. Aj keď 
mali Taliani v druhom štvrťroku stále chuť nakupovať, 
 v treťom štvrťroku tento ukazovateľ klesol o 13,9 bodu 
a v septembri bol na úrovni 6,8 bodu. Vyzerá to tak, že 
výrazná ochota nakupovať zaznamenaná v predchádza-
júcich mesiacoch zrejme ustúpila. 

 GRÉCKO ĎALEJ 
BOJUJE S RECESIOU

Gréci stále zápasia s dôsledkami fi nančnej krízy 
a s obrovským prílivom utečencov. V treťom štvrťroku 
síce ekonomické očakávania od júna vzrástli o 7,7 
bodu, ale -37,1 bodu znamená, že hodnota tohto uka-
zovateľa je oveľa nižšia ako jeho dlhodobý priemer 
0 bodov. Gréci teda ani zďaleka neočakávajú ekonomic-
ký rast. Podobný obraz vidíme aj v príjmových očakáva-
niach: tento ukazovateľ narástol za posledné tri mesiace 
o 6,9 bodu. Avšak -37,5 bodu znamená, že ostáva aj 
naďalej v zápornej oblasti. Spotrebitelia totiž neveria, že 
teraz nezamestnanosť poklesne, alebo že mzdy porastú. 
Nijako teda neprekvapuje, že ochota nakupovať ostáva 
mimoriadne nízka. V septembri bol tento indikátor -42,8 
bodu, čo bolo o 2,2 bodu viac ako v júni. V júli sa však 
prepadol na -49,1 bodu, čo bola najnižšia hodnota od 
septembra 2012. V dôsledku ťažkej ekonomickej situ-
ácie a vysokej nezamestnanosti si mnohí Gréci môžu do-
voliť nakupovať len základné veci každodennej potreby. 

 RAKÚŠANIA POČÍTAJÚ 
S RASTOM PRÍJMOV

Napriek slušnému tempu rastu očakávajú rakúski 
spotrebitelia v nadchádzajúcich mesiacoch o niečo slab-
ší ekonomický nárast. Ekonomické očakávania sa opäť 
pomaly zvyšujú. Ich ukazovateľ však bol v septembri 
na úrovni -7,2 bodu, čo je oveľa menej ako priemerná 
hodnota 0 bodov a tiež pod hranicou, keď spotrebite-
lia veria, že ekonomika porastie. Od júna teda vzrástol 
o takmer jeden bod a od septembra minulého roku 
o 12,6 bodu. V auguste tento indikátor dosiahol – 4,2 
bodu a to najviac od júla 2014. Na rozdiel od pesimis-
tického pohľadu na ekonomický vývoj očakávajú Ra-
kúšania v nasledujúcom období výrazný rast príjmov. 
V septembri boli príjmové očakávania 24,4 bodu, čo od 
júna predstavuje pokles o 3,6 bodu. Niektorí rakúski 

spotrebitelia sú zjavne ochotní nakupovať drahšie veci. 
Ochota nakupovať je teda na uspokojivej úrovni 17,9 
bodu. Napriek tomu sa však tento ukazovateľ od júna 
znížil o 5,2 bodu. V porovnaní so septembrom 2015 je 
o 6,8 bodu vyšší. 

 POĽSKO JE PRESVEDČENÉ, 
ŽE JEHO EKONOMIKA BUDE 
AJ NAĎALEJ POSILŇOVAŤ

Poľskí spotrebitelia sa pozerajú na ekonomický vývoj 
v nasledujúcom období optimisticky. Ukazovateľ eko-
nomických očakávaní bol v septembri na úrovni 23,7 
bodu. To je o 6,9 bodu viac ako v júni a o 8 bodov 
viac ako pred rokom. Tento pozitívny pohľad má svoje 
opodstatnenie: poľský hrubý domáci produkt významne 
rastie. V druhom štvrťroku bol o 3 percentá vyšší než 
v rovnakom období predchádzajúceho roku. Silný ekono-
mický rast sa odráža aj na neustále klesajúcej miere ne-
zamestnanosti: tá sa znížila zo 7,3 percenta v septembri 
2015 na 5,9 percenta tento rok v auguste. Tento vývoj 
má priamy dopad na spotrebiteľov, ktorí očakávajú v na-
sledujúcich mesiacoch výrazný nárast príjmov. Príjmové 
očakávania boli v septembri na hodnote 42,6 bodu, 
čo oproti septembru minulého roka znamená zvýšenie 
o 35,3 bodu. Ochota nakupovať zatiaľ nedokáže s touto 
dynamikou držať krok. Napriek tomu však bol v septem-
bri jej indikátor v kladných číslach na úrovni 11,5 bodu. 
Spotrebitelia sú teda stále viac ochotní dávať peniaze za 
drahé produkty a služby. Ukazovateľ dosiahol v auguste 
26,7 bodu a to je najvyššia hodnota za 8 rokov. 

 ČESKÁ REPUBLIKA: V AUGUSTE 
BOLA OCHOTA NAKUPOVAŤ 
NAJVYŠŠIA ZA DEVÄŤ ROKOV
Českí spotrebitelia zjavne predpokladajú, že silný 

ekonomický rast v krajine potrvá aj v ďalších mesia-
coch. V súlade s tým vzrástli ekonomické očakávania 
od júna o 10,8 bodov a dosiahli 36,4 bodu. Od sep-
tembra 2015 to predstavuje nárast o 13 bodov. Vďaka 
prudko rastúcej ekonomike došlo k výraznému zníženiu 
miery nezamestnanosti. S 3,9 bodmi má v súčasnosti 
Česká republika najnižšiu nezamestnanosť v celej EÚ. 
V Česku je prakticky zamestnaný každý človek. Vďaka 
tomu spotrebitelia očakávajú v nadchádzajúcich me-
siacoch výrazný nárast príjmov. Tento ukazovateľ bol 
v septembri na hodnote 52,1 bodu, čo je o 8,5 bodu 
viac ako v júni a o 13,7 bodu viac ako pred rokom. Táto 
pozitívna nálada ovplyvňuje ochotu Čechov nakupovať 
hodnotné a drahé produkty a služby. Aj ochota nakupo-
vať bola v septembri na vysokej úrovni – dosiahla 27,2 
bodu. V auguste bola potom jej hodnota 28,3 bodu, čo 
je najviac od júla 2007. 

 SLOVENSKO: SILNÝ EKONOMICKÝ 
RAST POSILŇUJE OPTIMIZMUS 
SPOTREBITEĽOV
Ekonomika na Slovensku rastie – pri poslednom 

prieskume bola o 3,7 percenta vyššia ako v rovnakom 
štvrťroku minulého roka. A spotrebitelia veria, že v nad-
chádzajúcich mesiacoch sa to nezmení. Ekonomické 
očakávania sú tiež na slušnej úrovni 28,6 bodu. Uka-
zovateľ vzrástol od júna o 5,7, bodu. V skutočnosti sa 
oproti septembru 2015 zvýšil o 16,4 bodu. Ekonomic-
ký rast sa odráža rovnako na trhu práce. Od októbra 
2015 poklesla nezamestnanosť z 11,1 percenta na 9,5 
percenta v auguste. Slováci očakávajú, že v súvislosti 
s tým, že si stále viac ľudí nájde prácu, narastú aj príjmy 
a tento trend bude pokračovať. V septembri dosiahol 
tento ukazovateľ 30 bodov, a to je jeho najvyššia hod-
nota od decembra 2014. 

Dobrá ekonomická situácia sa však zatiaľ neodráža 
zodpovedajúcou mierou na spotrebiteľskej ochote mí-
ňať. Ochota nakupovať na úrovni 13,6 bodu bola v sep-
tembri jasne v kladných číslach, ale aj napriek tomu to 
bolo o niečo viac ako v júni (15,0 bodu). V medziročnom 
porovnaní to znamená nárast o 11,4 bodu. Z toho je zrej-
mé, že niektorí Slováci si môžu dovoliť nákup drahých 
produktov. Väčšina však potrebuje svoje disponibilné 
prostriedky na pokrytie každodenných potrieb.
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