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PRÍHOVOR
So slovom plagiá- 

torstvo sa v móde stre-
távame pomerne často. 
Stačí sa prejsť po nákup-
ných centrách  
a človek má niekedy 
pocit, že steny predajní 
medzi jednotlivými 
obchodmi módnych reťazcov sú úplne zby-
točné....strihy, farby, kombinácie a niekedy 
dokonca aj spôsob naaranžovania tovaru sú 
skoro identické. Je však pravda, že čo sa 
materiálu týka, tu už rozdielnosť býva bada-
teľná. Za tento rozdiel si však zákazník logic-
ky musí priplatiť. Nuž, a keď chce zachovať 
svoj osobitý štýl v módnych kúskoch, zväčša 
vyhľadáva dizajnérske obchodíky alebo 
inakosť v multibrandových butikoch, ktorých 
majitelia sa snažia nájsť pre svojho zákazní-
ka práve taký kúsok, ktorý na neho nekričí 
z každej predajne v obchodnom centre. Na 
druhej strane však vyvstáva otázka, či je 
vôbec možné – a to nielen v móde – zacho-
vať absolútnu pôvodnosť. Zoberme si prácu 
dizajnérov, ktorí vytvárajú svoje kapsulové 
kolekcie pod svojou vlastnou značkou. Platí, 
že dizajnér je vlastne umelec a umelec je 
zberateľom zážitkov, vplyvov a vnemov, 
ktoré ho ovplyvňujú, kreujú. Každý si však 
z tej celej plejády vyberá len to, čo miluje, 
čo ho nejakým spôsobom ovplyvní, pob-
lúzni, jednoducho nakopne k tvorbe ďalších 
modelov. Vďaka tejto svojej zbierke pocitov 
spozná sám seba, svoj štýl a ide  
„s kožou na trh.“  Ako hovorí spisovateľ 
Austin Kleon, každá tvorba je produktom 
skúsenosti a skúsenosť je súhrn všetkého, 
čo prešlo génami a zmyslami a stálo za 
uloženie v pamäti či v zásuvke pracovného 
stola. Dôležité je však zodpovedať si na 
otázku, ako teda tvoriť originálne kolekcie 
tak, aby napriek všetkému vypožičanému, 
opozeranému priniesli do návrhov niečo 
nové. Odpoveď je jednoduchá – stačí byť 
sám sebou.  

A ja vám v mene celej redakcie chcem 
tiež popriať a dopriať si pocit byť sám sebou 
aj v tom našom konzumnom rýchlom živote, 
vážiť si a mať rád svoje ja a tento odkaz 
posúvať medzi svojich najbližších, priateľov 
i partnerov. Pokojné sviatky, dôstojne bujaré 
oslavy Nového roku a mnoho krásnych zážit-
kov.   
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V niektorých skupinách sa zvyšuje ozdobnosť, 
najmä v doplnkoch, preferované sú farebné odtiene 
červenej, modrej, ľahké pastely, zemité sýte tóny. 
Mnoho vášnivých vzorov, často v jedovatých farbách 
na tmavých podkladoch doplnia škálu námetov zorade-
ných do nasledovných skupín.

FUSION
Inšpirácia vychádza z rozmanitosti kultúrnych 

vplyvov, predovšetkým zo stredomorskej oblasti, 
ktoré sa prelínajú a splývajú do nového námetu 
globalizovaného sveta. Romantické cigánske 

odevy sú základom trendov ako je Boho 
Chic a Retro a dodávajú odevom ako 
eleganciu, tak vzdušnosť snov. 
Materiály, štruktúry, úpravy  

Dámska konfekcia na jar a leto 2018

MIX námetov  
pre dámy
D-club, foto: Image.net by getty Images, sebastIan ReuteR pRe WhIte mIlano, foto fRazeR haRRIson/getty 
Images pRe hakan akkaya, foto anDReas Rentz/getty Images pRe platfoRm fashIon), mbfW maDRID

Budúca jarná a letná sezóna prinesie do trendov inovované položky. Niektoré štýly zanikajú, iné 
zostávajú obohatené o nové prvky a nové, takmer živelne, vznikajú. Povedané v skratke: námor-
nícke námety zotrvajú, minimalistický štýl sa obohacuje o objem a odevy určené výhradne na pláž 
sa sťahujú do mestského prostredia, nálady 90. rokov sa posúvajú o moderné cítenie a využijú 
materiály s komfortnou vzdušnosťou.           
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ACID CASUAL
Ľahko nedbalý štýl sa zameriava na 

odevy každodenného nosenia v čistých 
casual námetoch. Vplyvy prichádzajú  

z niekdajších klasických trendov, ako je naprí-
klad Grunge, teda z jasnej inšpirácie 90. rokmi,  
s puncom energie vtedajších undergroun-
dových klubov. Silueta je vytváraná 

i detaily vytvárajú zjednotený dizajn, a to v štýle, ktorý 
je rozdielny od predchádzajúcich sezón s podobným 
námetom. Dámska atmosféra, ktorú zjednocuje mix 
šiat, nohavíc a blúzok do spoločných rysov, je z náme-
tu zrejmá. Rustikálne topy sú základom, je to dôležitá 
téma aj pre úplety, ktoré sú tiež často v rustikálnom 
vyhotovení s asymetrickým riešením.

Silnými kľúčovými bodmi v tejto téme sú transpa-
rentnosť, holé ramená, opotrebovaný vzhľad  
a vyblednuté úpravy.

MINIMALIZMUS
Námet sa sústredí na jednoduché 

formy, ale v tomto „novom kabáte“ má 
trochu rozmanitejšiu podobu. Nové črty 
tejto sezóny sú zjavné nielen v solídnych 
siluetách, ale aj v dômyselných strihoch 
s výrazne definovanými formami v ostrej-
šom alebo naopak, oblejšom charaktere.

Textílie sú texturované, využíva sa 
prekrývanie vrstiev s rôznou konzisten-
ciou a perforáciou. Farebná paleta za-
hŕňa pigmentovú červenú, červenkastú 
fialovú, fialovú v odtieni orchideí, letné 
farebné odtiene ako ružová, vyblednu-
tá modrá a ďalšie pastely kombino-
vané často so striebristými efektmi. 
Jasným zámerom je zväčšenie objemu 
a dramatické línie s výrazným pásom 
a zvýraznenou ramennou oblou partiou 
v kombinácii s krajčírsky spracovanými súčas-
ťami, ako je blúza či nohavice širokého strihu, 
často v skrátenej dĺžke. Kľúčovou súčasťou tohto 

TRENDY

námetu je vysoký pás a spolu s výberom materiálu 
vytvára futuristický industriálny vzhľad. Spoločne s 
ním sa vyskytujú aj niektoré ikonické súčasti, ako sú 
motoristické bundy so zdôraznenými ramenami a dlhé 
plisované košele s nohavicami či hladké sukne so 

zdvihnutou pásovou  líniou.
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s nadsádzkou, často je rovnaká pre dámy aj pánov. Dôleži-
tou súčasťou je denim. Novinkou je odev archívneho punk 
štýlu s dotykmi nekonvenčnosti, až rozkošného darebáctva. 
Tieto odevy dopĺňajú detaily, kovové prvky, zipsy, cvoky.

BEACH TO STREET
Smer inšpirovaný plážovými a kúpacími odevmi 

je transformovaný na mestské použitie. Silueta je 
jednoduchá a splývavá vďaka ľahkým textíliám, 
ktoré zaručujú luxus pri nosení. Dominujú ľahké 
transparentné tkaniny a môžu byť využité pre obe 
pohlavia. Vzory sú rafinované a veľmi sofistikované 
na formálny aj casual look. Zrejmý je tiež vplyv 
japonskej kultúry využitý pri odevoch na špeciál-
ne príležitosti, tiež tropické motívy alebo štylizo-
vané symboly Mesiaca, Venuše a iných planét. 
Dôležitá je intenzívna farebnosť a kontrasty.

ENERGY
Táto námetová skupina je inšpirovaná vášňou 

mladých ľudí pre športový štýl odevov s odkazmi 
na kluby v Londýne a Kórei v 80. a 90. rokoch, 
kedy módne trendy definovala druhá koža  
a „boyfriend“ štýl . Odevy sú komfortné  
a úplne univerzálne. Krajčírsky spracova-
ný je skateboard štýl i dlhé parky  
v A línii. Tkaniny ako velvety, mikro-
vláknové typy, hodvábne saténové 
úpravy a high-tech sú dôležité práve 
tak, ako eklektické pastelové odtiene, 
výbušná zelená a mestská sivá.
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V neposlednom rade tvorcovia kolekcií sústreďujú 
svoju pozornosť aj na chvályhodné ekologické tenden-
cie, ktoré ovplyvňujú aj vysoko značkový odev. Objavia 
sa prvky návratov, záujmového zaradenia aj futuristic-
kých a odvážnych tendencií, či nekonvenčných nápa-
dov. Hoci to tak zdanlivo nevyzerá, pánska móda bude 
bohatá vo všetkých smeroch, kultivovaná a technicky 
takmer dokonalá.

KLASICKÁ časť čerpá z niekdajších koloniálnych 
námetov, dnes určených pre mestského gentlema-

na. Moderná interpretácia postkoloniálneho 
charakteru prináša nový vzhľad 
a „staré“ uniformy do pánskej 
módy. Uniformami je tu mysle-
né poľné sako, sako do buše, 

krátke saká alebo blejzre. 
Koloniálne odkazy 
vnesú do odev-
ných kolekcií 
rov-

nováhu medzi materiálmi, farbami a formou. Odľahčené 
ľanové kvality sú často miešané s hodvábom, športové 
bavlny evokujú dobrodružný svet a poukazujú na 
výskum a experimenty, ktoré nezabudli na dedičstvo 
textílií a ich tradície. Farby sú v mäkkom prírodnom 
odtieni od béžovej k lieskovému oriešku, od armádnej 
zelenej k hnedej, kombinované s námorníckou modrou 
a bielou. Sezóna predkladá moderné formy: pletené 
ľanové saká, košele s krátkymi rukávmi a stojacím 
golierom. Návrat na módnu scénu hlásia aj mäkké 
tvarované nohavice s manžetou. Na spoločenské 
príležitosti je prvoradá elegancia v podobe bielych 
ľanových oblekov s hodvábnou vestou alebo 
smoking z čierneho ľanu či biele hodvábne sako. 
Materiály sú luxusné, ľahké, svieže,  
hladké alebo so štruktúrou ľanu, vlnené 
alebo zmiešané aj s kašmírom.

Inou cestou sú typy oblekov  
v elegantnom športovom kraj-

čírskom spracovaní, ktoré 

Pánska konfekcia na jar a leto 2018

Stagnácia pánom nehrozí
Jč, foto: sebastIan ReuteR, getty Images, mbfW maDRID, aRchív autoRky 

Zmeny v pánskom módnom svete sa nedejú nárazovo, skôr pomaly a postupne, občas sa ručička 
vychýli do trochu odvážnejšej polohy. Potom trendový nápad pokračuje alebo zanikne. Tak to bude 
aj v budúcej jarnej a letnej sezóne. Je nutné vopred povedať, že nejde o žiadnu stagnáciu. Prebie-
ha tu neustále hľadanie nových technických a technologických ciest na zlepšenie luxusu, vzhľadu 
a ochranných prvkov.
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zaručujú komfort a patria na rozhranie medzi casual  
a športovým výrazom. Sofistikovaný vzhľad kombinuje 
štíhlu siluetu, nekonštruované saká a námornícke 
nohavice s veľmi jemnými úpletmi v 3D štruktúrach  
a je doplnený technickou parkou, košeľami s tropický-
mi motívmi, tričkami a polokošeľami. 

Mimo formálnej sféry sú špeciálne produkty športové-
ho charakteru a s rešpektom k prírode. Výsledkom sú 
odevy alebo doplnky, v ktorých sa snúbi technologický 
vývoj s ekologickou filozofiou, kreatívnymi podnetmi  
zo sveta umenia a poznatkami z cestovania. Vytvára 
sa nový životný štýl a tiež nový trend, charakterizovaný 
ako „dobré bytie“ –  štýl športových odevov  
s rešpektom a hodnotou. Kolekcie sú esteticky for-
málne, vytvárané a zostavované mladými kreatívnymi 
talentami s medzinárodným renomé. Výsledkom tejto 
snahy sú ekologické materiály, organická bavlna, mož-
nosť recyklácie, pranie v pračke, šetrné technológie 
a nová poloha medzi urban a outdoor štýlom. Vrchné 
odevy sú inšpirované námorníckou tematikou. Sú vyrá-
bané z vysoko ochranných materiálov a konštruované 
tak, aby chránili pred nepriazňou vonkajších vplyvov. 
Dominujú saká, košele, blejzre, trenčkoty a kabátiky vo 
farebnej škále námorných odtieňov.

 AVANTGARDA  
V INOVÁCIÁCH
Athleisure je nový výraz označujúci športové casual 

odevy. Využívajú vysoko technické materiály na bežné 
denné nosenie i športovanie. Kolekcie tak prinášajú 
nový koncept modernity, ktorý predpokladá fantastický  P
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výber materiálov a úprav s výsledkom inovácií celých 
kompletov. Tie kombinujú luxus, dynamiku a komfort. 
Nonšalancia je ešte sofistikovaná, vzhľad má minimali-
zované, ale precízne línie. Kašmír sa strieda s technic-
kými materiálmi, voľné pracovné nohavice s tými na 
jogging, saká sú v super ľahkých hmotnostiach, farbu 
do outfitov vnášajú tielka a polokošele. Rodový námet 
pretrváva a znovu sa rozvíja krajčírskou siluetou sák 
a oblekov do unisex módy. Luxusnému undergroundu 

nechýbajú vojenské prvky a silné 
proporcie, ani útle formy sák  

a nohavíc, ktoré majú často ergonometrickú charak-
teristiku alebo znížený rozkrok. Farebná paleta sa 
sústredí na čiernu a bielu, vojenskú zelenú a béžovú, 
často oživenú akcentným prvkom. Ohliadnutie za 90. 
rokmi inovuje aj nedbalý grunge štýl, opäť posunutý 
materiálmi a ich spracovaním.

Nie celkom v hlavnom prúde sú odevy na dovolen-
ku a na prázdniny s explóziou farieb a potlačí,  
s krátkymi nohavicami, tričkami a košeľami z bavlne-
ných kvalít. Tento štýl sa môže preniesť aj do mestskej 
módy.
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Detská móda je veľký biznis, ku ktorému sa už 
dávno pripojili svetové módne značky a vytvárajú pre 
tento sektor luxusné kolekcie. A tak rozkošní maličkí, 
ktorým je to ešte jedno (hlavne nech je na oblečku 
obľúbený obrázok), pri svojich hrách a stolovaní nešet-
ria nádherné materiály a skvelé dizajnové produkty. Ale 
k trendom...

SILA KVETÍN
Pre svet malých princezien je pripravená nádhera  

v podobe  rozkvitnutej lúky. Mäkké a hladké formy  
sú v ľahkých a svietivých farebných variáciách   
s množstvom potlačí zo sveta kvetín. Nechýba rómsky 
štýl sukienok a šiat so zvýšeným pásom, kde sa vlnia 
kaskádovito našité volány. Alternáciou sú čipkované 
kreácie tiež s volánikmi, určené pre elegantnejšie outfi-
ty, doplnené o body s potlačou rozprávkových motívov. 
Športový štýl používa pláštenky s kapucňami alebo 
bundičky do pása, aktuálne sú aj cyklistické verzie  
s kvetinovou výšivkou alebo super ľahké variácie  
z nylonových tkanín. Iskrivé efekty sú nevyhnutné, 

Detská módna konfekcia na jar a leto 2018

Naša budúcnosť sú deti 
D-Club, Foto: Pitti bimbo

Detí v civilizovanom svete veľmi nepribúda, o to viac môžeme a musíme túto vzácnu ľudskú skupi-
nu rozmaznávať. V odevnom sektore je na rozmaznávanie doslova zaostrené, veď odev je jedným 
z ochranných prvkov, v mnohých prípadoch „mieri“ priamo na telo. A keď už chránime, chceme 
tiež zdobiť – malé princezné, nezbedníkov aj gavalierov. Jarná a letná sezóna na to predpoklady 
má a vyžíva sa v rozviatych sukienkach pre princezné aj vo funkčných a športových typoch pre 
prieskumníkov nových svetov. Súčasný detský odev, vrátane jeho outfitu, je čiastočne kópiou 
garderóby dospelých, čiastočne odráža detské sny a priania, je i svetom idolov z virtuálneho sveta.

MÓDA REVUE november 201710
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často potlačené tropickými dekormi. Dôležitou 
súčasťou dievčenského šatníka budú tiež naberané 
vrstvené sukne s kovovými odleskami. Nohavice 
majú úzky strih s „opotrebovaným“ spodným lemom 
a sú doplnené o metalické stuhy alebo sú v hravej 
forme pyžamových nohavíc s pruhovými vzormi. 

Mikrotopy majú krepovanú elastickú štruktúru a balóni-
kové rukávy. Námet vychádza z veselej kytice kvetov, 
odráža sa v bohatom mixe vzorov a exotických nábojov 
s odkazom na 70. roky.

Farby sú ľahké a svieže, okrem kvetov sa objavia 
bodky, čipkované ornamenty, pop-karikatúrne motívy.
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MINI - ME FASHION
Skupina predstavuje vzrastajúci trend, kedy pri 

tvorbe módnych kolekcií pre dospelú populáciu vzniká 
aj kolekcia pre deti. Myšlienka, že detský svet bude tak 
blízko svetu dospelých bez straty magického detstva 
sa ujala. Tieto kolekcie sú vytvárané ako typy plné 
farieb a ironické mini-me verzie, kedy outfit rodiča je 
totožný so vzhľadom detí v miniatúrnej podobe. Chlapci 
sú spokojní v „otcovom“ odeve vrátane škály farieb 
od svetlomodrej, ku kráľovskej modrej a kombináciám 
červenej s bielou. Hra na námorníkov inšpirovaná prúž-
kami patrí pleteninám. Multikolorové tropické dezény 
sú alternované malými geometrickými i vymyslenými 
vzormi, vnútorné strany džínsových nohavíc sú farebné  
– v žltej farbe alebo v jasných farebných odtieňoch, 
farebné sú aj tričká a pulóvre. Veľkú úlohu hrajú potla-
če všade a na všetkom. Móda akoby navrhnutá deťmi 
pre deti je bez zjavného komfortu, ale zato s voľnosťou 
v pohybe a bez ďalších funkcií.

PRÁZDNINOVÝ ČAS
Je obdobie, ktoré so sebou nesie cestovateľské 

inšpirácie, dynamické nálady a sny. Prázdniny, voľnosť, 
experimentálne cesty, dobrodružstvo, letné športo-

MÓDA REVUE november 2017
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vanie, leňošenie a out door život...  Z týchto kritérií 
vychádza i výber praktických a funkčných materiálov, 
často v retro náladách a v prírodnom ladení alebo 
naopak, odevy s vysokými funkčnými parametrami a 
ochrannými prvkami z high-tech materiálov. Kvetinové 
aj geometrické dekory, práve tak ako 3D štruktúry 
zdobia mäkké textílie.

ECO NÁLADY
V súlade s novodobými ekologickými pravidla-

mi je aj táto skupina detského módneho oblečenia 
vytvorená v prírodnom charaktere – z prírodných 
vláknových komponentov aj štruktúr, vo vymedze-
nej nevýraznej farebnosti, v jednoduchosti vyhoto-
venia tak, ako to zodpovedá snahe po udržateľnos-
ti nášho sveta. Bavlna sa pestuje bez pesticídov, 
hľadajú sa nové vláknové ekologické zdroje. Eco 
priateľské výrobky taktiež znamenajú možnú recyk-
láciu. Ale najmä sú vylúčené všetky toxické látky zo 
spracovateľského aj pestovateľského cyklu škodlivé 
k prírode a detskému organizmu. Je to filozofia aj 
náboženstvo, ale sľubuje prijateľnú budúcnosť, ktorá 
je vštepovaná deťom už aj prostredníctvom odevov.

13
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 JEDNODUCHÝ MINIMALIZMUS
Táto trendová línia je charakterizovaná minimalistickými, rafinovanými a 

elegantnými prvkami. Prevláda hybridný dizajn, najväčšou novinkou sú výškovo 
nastaviteľné, skladacie podpätky a využitie elastických komponentov, ktoré zvyšujú 

všestrannosť produktov. Klasické modely sú ozdobené kovaním a nadmernými 
detailmi. Typické sú rustikálne úpravy využívané pri kombinovaní gumových alebo 
pogumovaných podošiev so zvrškom z prírodnej kože a prekríženým šnurovaním. 
Povrchové úpravy navodzujúce obnosený vzhľad sa používajú na dosiahnutie sofisti-
kovaného rustikálneho vzhľadu.

Obuv na jar a leto 2018

Všestrannosť, funkčnosť  
a premyslený dizajn 
Zdroj: Sartia, Sprac. Sich, foto: Sartia

Jarné a letné mesiace budúceho roka prinesú nové svieže inšpirácie aj pre pánsku a dámsku obuv. Základným a ústredným motívom bude kombino-
vanie všestrannosti, funkčnosti a premysleného dizajnu. Námety a strihy vychádzajú z tradícii a minulosti a zároveň kráčajú do sofistikovanej budúc-
nosti. Medzi kľúčové prvky patrí tvar podpätkov, hrubé a hybridné podošvy, uzávery – či už zipsy alebo pracky a najmä zdobenie, ako je šnurovanie, 
aplikácie, strapce a brmbolce (pompon). Paleta farieb je pomerne rozsiahla – od neutrálnych farieb, ako je krémová, piesková a slonovinová, až po 
výrazné oranžovočervené odtiene a tlmené odtiene modrej. Odtiene zlatej a striebornej sa svojho nástupu v minulých obdobiach nevzdávajú, a tak sa 
obuv na jar a leto 2018 vďaka týmto metalickým farbám rozjasní a rozligoce. 
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FÚZIA
Štýl je inšpirovaný mixom tradícii a rodovými klanmi. Využitie ozdobných prvkov  

v sebe prelína starožitné, moderné i remeselné spracovanie s technológiou. Dominant-
né vzory odkazujú na intarzie a mriežky, mozaiky, ako aj motívy Blízkeho východu  
a sú nosným prvkom strihov a farebnosti. Ďalšími výraznými akcentmi sú prepletanie, 
pracky a spony. Novinkou sezóny je aj návrat k večnému westernovému štýlu.

TROPICKÁ PLÁŽ
Vzory tejto línie sú inšpirované trópmi a prírodou. Mnohé typy obuvi použijú 

bohaté textúry, sú určené na noc aj deň. Prelínajú sa tu hadie  motívy, zjavné sú 
odkazy na amazonskú džungľu i morské inšpirácie, ako sú mušle, morské riasy a 
laná. Potlače prichádzajú vo forme kvetov, motýľov, kamufláže a grafiky.

TRENDY
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ENERGIA
Obuv tohto štýlu v sebe nesie posolstvo individuality a osobného vyjadrenia,  

výsledkom čoho je eklektický mix. Povrchové úpravy sú lesklé, hladké a metalické, 
so zrkadlovým efektom. Ozdobné detaily majú industriálny vzhľad, hojne sa využívajú 
pracky. Podpätky majú strohý geometrický tvar, často sa využíva striedanie jednotli-
vých farebných blokov. 

CITY SPORT
Tento smer je zaostrený na športový štýl obuvi s veľkým apelom na komfort   

a ľúbivý vzhľad, výsledkom čoho sú topánky vhodné na nosenie na formálne aj 
neformálne príležitosti. Letná sezóna prináša retro inšpiráciu 90-tych rokov. Typické 
sú geometrické tvary, kreslené motívy, výšivky, slogany a lesk, návrat hlási aj využi-
tie kontrastných farieb na zvrškoch topánok. Základ tejto línie tvoria vysoké hig-tech 
materiály a časté využitie elastických popruhov. 
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Jesenná a zimná sezóna predpokladá luxus, zahalenie i krásu odhalenia. Svoj 
priestor dostanú tiež praktické, jednoduché aj ozdobné kvality s pridanou hodnotou, 
ako je elasticita, štruktúra či vzor. Dôležitým momentom je pocit pri dotyku a zmena 
vzhľadu textílie v pohybe, veď odev nepoužívajú statické figuríny, ale my ľudia.

Nové témy a inšpirácie na jeseň a zimu 2018/19 s mierne ironickým podtextom 
uviedol veľtrh Premiére Vision heslami: neúctivá elegancia, absurdita, chladný 
vzhľad, závratná hojnosť, drzé dialógy, záhadné atrakcie a meňavé podstaty.

Odevné materiály na jeseň a zimu 2018/19

Textílie v pohybe
Jč, foto: archív autora

V novom storočí sa pomaly vytráca jednotná definícia trendov, ba čo viac, začína sa upúšťať aj od tohto všadeprítomného termínu a prechádza sa  
k novému vyjadreniu skutočnosti, napríklad termínmi laboratórium, hľadanie či výskum. V materiáloch sa bežnými stávajú technické typy s pridanými 
funkčnými alebo vizuálnymi charakteristikami, objavuje sa celý rad nesmierne vynaliezavých konglomerátov s využitím všetkých možných vláknových 
a priadzových efektov, lesku a matu, objemu bez váhy, vlasových povrchov, priesvitov, výšiviek a čipky, kompaktov a kombinácie najrôznejších techník 
a finálnych úprav. To všetko spoločne s tradičnými vzormi a typmi v odľahčených variantoch, s nepreberným množstvo džínsových kvalít, s rýdzo 
technickými typmi s ochrannými parametrami, luxusnými vzormi aj nenápadnými hladkými povrchmi syntetických typov na luxusné odevy.

 JEDNOTLIVÉ TEMATIKY ODEVNÝCH MATERIÁLOV

ZAUJÍMAVÁ TEXTURIZÁCIA – fantazijná plastická čipka, geometrické vzory, žakárové štruktúry, vzorové priesvity a priehľady,  
vlasová plastika a väzobné štruktúry, často vo vzájomných kombináciách.

FAREBNÁ  
ENERGIA –  
výrazné až ostré 
farebné plochy vo 
vzorových abstrakt-
ných motívoch aj  
v hladkých kvali-
tách.

PRÍŤAŽLIVOSŤ VELVET – vlasové povrchy všetkého 
druhu, meňavé odtiene farieb v pohybe, kombinácia vlasových  
a hladkých plôch vo vzore, mäkký menčester, plyš, zamaty, 
pletený brúsený plyš, lesklé a iskriace večerné vlasové kvality.
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UHLADENÁ  
NADSTAVBA 
– hmlisté povrchy, 
rozpité vzory a ťahy 
štetcom, fantazijné 
nefarebné kvety  
v kombinácii  
s abstrakciou.

ZMYSELNÉ LÍNIE – jemné kresby kvetino-
vých námetov či hmyzu, nekontrastné rastrova-
nie, lineárne výšivky radené do vzoru, jednodu-
ché čipkové línie, rastlinné akvarelové maľby so 
zvýraznenou kresbovou linkou, mikroskopické 
pohľady do štruktúr – skôr v jemných farebných 
odtieňoch.

ZÁHADNÉ ODLESKY – jemné i výrazné 
kovové odlesky vo farebnom vyhotovení  
vo vzorových kaleidoskopických námetoch,  
v kresbe vzorov aj v ploche.

KOMPAKTNÉ VARIÁCIE – zdanlivo 
„ťažké“ kvality sú mäkké, objemné, poddajné 
a odľahčené s možnosťou vytvoriť priestor pre 
sošné formy.



TRENDY

20

PORTRÉT

Spomínali ste, že sa Vám zrútil svet, keď Vás neprijali na 
Vysokú školu výtvarných umení (VŠVU). Ako ste sa s tým vyspo-
riadali? Necítili ste sa niekedy menejcenná v tom, že nemáte 
formálne vzdelanie? 

Menejcenne som sa nikdy necítila. Práve naopak, 
spätne hodnotím to, že ma nevzali na VŠVU ako 
pozitívny moment. Nie som ovplyvnená umeleckou 
komunitou a budujem si vlastnú cestu uplatnenia sa. 
Všetko čo som sa potrebovala naučiť, sa mi podarilo 
naučiť postupne a vždy som sa každým rokom tech-
nologicky zdokonaľovala.

Kedy sa začala Vaša profesionálna tvorba, ak opomenieme 
sponu do vlasov, ktorú ste vyrobili už v šiestich rokoch?

Hneď po skončení strednej školy som sa rozhodla, 
že ničomu inému ako šperku sa venovať nechcem  
a snažila som sa urobiť maximum pre to, aby som sa 
šperkom mohla plnohodnotne živiť.

Také silné presvedčenie a cieľavedomosť sú v tom veku 
obdivuhodné. Mnoho ľudí váha ešte dodnes. Čo Vás v tom 
utvrdzovalo? 

Sama to neviem popísať. Je to moja povaha,  
s ktorou som sa narodila, ale veľkú úlohu zohralo aj 
prostredie, v ktorom som vyrastala. Od malička som si 
hovorila, že si musím vybudovať značku a byť absolút-
ne nezávislá a samostatná. 

Vedeli by ste pomenovať vlastné chyby, ktoré Vás posunuli 
ďalej?

Možno najvýraznejšie poučenie pre mňa je, de-
tailne si vyberať ľudí, ktorí okolo mňa sú a s ktorými 
budem spolupracovať. Myslím tým skôr externé 
spolupráce. Vždy dám na svoju intuíciu. Vyslovene 
korporátne spolupráce zamerané len na profit odmie-
tam. Ale už sa mi stalo, že som zobrala spoluprácu  
s rodinnou firmou a nedopadla dobre. Čiže je to indivi-
duálne a teraz som oveľa obozretnejšia.

Ela DEkánková, foto: n. Jakubcová

Je živým dôkazom, že k úspechu potrebujete „len“ odhodlanie a tvrdú prácu. Nesnaží sa 
spoznať tých správnych ľudí. Pred dvanástimi rokmi sa odsťahovala do vidieckeho domčeka 
odkiaľ tvorí a riadi známu značku nesúcu jej meno. Po narodení dcérky sa jej romantickým 
šperkom začalo ešte viac dariť a aj dnes sa drží motta, že rodina je nad prácu. Prestavujeme 
vám šperkárku Petru Tothovú.

MÓDA REVUE november 201720

Petra Toth 

Folklór je pre mňa  
nadčasový

Petra Tóth

Odevná kolekcia Mileva

Rose Gold a strieborná kolekcia Mileva

Limitovaná 
farebná edícia 

Mileva
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Predstavte nám Vašu poslednú kolekciu Mileva. Má nežný, 
slovanský názov.

Ešte pred narodením mojej dcéry Milevy som mala 
v hlave myšlienku vytvorenia niečoho výnimočného, 
venovaného práve jej. V ateliéri mám stenu inšpirácií, 
vytvorenú z fotografií pôvodných slovanských krojov. 
Napriek množstvu času stráveného pred ňou som 
netušila, ktorým smerom sa mám vydať. Práve  
v okamihu, keď mi zrak padol na Čatajskú výšivku 
som prvýkrát pocítila pohyby malej Milevky. Ten 
moment bol pre mňa natoľko čarovný, že mi viac 
nedal na výber. Tak vznikla pôvodná kolekcia, ktorej 
šperky sú z ružového zlata v kombinácii s červeným 
krištáľom.

Je pre Vás folklór a jeho motívy len trendom či Vašou 
osobnou nadčasovosťou?

Folklór je aktuálny trend, to vidí hádam každý. Pre 
mňa je to však nadčasová záležitosť. Téme folklóru 
som sa začala venovať pred viac ako desiatimi rokmi 
a neustále ma fascinuje. Vzory sú tak rozmanité a tak 
prepracované, že ma budú fascinovať donekonečna. 
Úprimnosť, s akou sa tvorili je podľa mňa práve ten 
dôležitý faktor, ktorý zaručuje nesmrteľnosť folklóru. 
Vtedy sa tvorilo preto, lebo to tak ľudia pociťovali, nie 
kvôli móde alebo lepšiemu predaju.

Máte doma dvojročnú dcérku. Je podľa Vašich skúseností 
možné skĺbiť prácu návrhárky s rolou matky tak, aby ste boli 
spokojná na oboch stranách?

Myslím si, že každá práca je zlučiteľná s úlohou 
matky, keď sa nájde na to vhodná cesta. Ja som sa 

snažila organizovať svoju prácu tak, aby som samo-
zrejme na prvom mieste mala vždy Milevu. Osobne 
som takto veľmi spokojná a myslím si, že sa mi to 
darí. Značka nestráda, práve naopak, v tomto období 
rástla a ja sa naplno venujem Mileve. Nikdy by som 
však neuprednostnila prácu pred dcérou.

Pri tak úspešnej značke máte so sebou iste celý tím ľudí...
Okrem mňa sú traja ďalší ľudia. Všetci však pracu-

jeme kedykoľvek a kdekoľvek, pracovné veci riešime 
aj cez víkendy či po večeroch. Takže pracujeme za 
viacerých (smiech). Som rada, že som našla ľudí, ktorí 
majú pre značku rovnaký zápal ako ja.

Myslíte si, že je pre šperkára či tvorcu doplnkov nevyhnutné 
spolupracovať s odevnými dizajnérmi? 

To je asi veľmi individuálne. Ja som sa zo spolu-
prác veľa poučila. Nie všetky vyšli a dokonca jedna 

skončila pre mňa veľmi zle, kedy ma druhá strana 
doslova oklamala. Z pozitívnych spoluprác sa teším 
a rada si ich zopakujem aj v budúcnosti. My sme 
uviedli tento rok prvú vlastnú odevnú kolekciu. Čiže 
spolupráca s módnymi dizajnérmi do budúcna nebude 
veľmi potrebná.

Ako sa vyrovnávate s plagiátorstvom? Už dlhšie evidujem 
reklamy na šperky, ktoré nápadne pripomínajú tie Vaše. Možno 
je to len môj pocit...

Nie je to len Váš pocit (úsmev). Pravidelne nám ľu-
dia píšu práve o jednej konkrétnej šperkárke, že im na 
to vyskočila reklama a že ich to nahnevalo. Osobne si 
myslím, že je to zvláštne, keď si niekto buduje značku 
na vykrádaní iných umelcov, ale asi aj to je cesta, ako 
zarobiť. Nikomu nepíšem, ani sa nevyhrážam, aby  
s tvorbou, ktorá sa podobá na moju, prestal. Umelec 
je vtedy skutočne úspešný, keď ho začnú kopírovať.

Prezradíte nám, ako sa Vám podarilo dostať sa do maloob-
chodu k iným predajcom? Pre mnohých umelcov to je takmer 
nemožné.

Pôvodne sme spolu s manželom chodili po ob-
chodoch a ponúkali sme na predaj naše šperky. Bolo 
to pred viac ako desiatimi rokmi a vo veľkom nás 
predajcovia odmietali. Vraj nie sme svetová značka, 
takže nikoho nezaujmeme. Časom sa značka Petra 
Toth dostala do povedomia a predajcovia sa odvtedy 
ozývajú sami.

A na záver ešte jedna osobná otázka. Niektorí návrhári 
tvrdia, že spoločenský život je pre úspech v móde dôležitý. 

Treba sa ukázať na tých správnych akciách, spoznať správnych 
ľudí. Vy bývate v domčeku a pestujete vinič. Znie to ako idylka, 
ale nemáte pocit, že tým strácate?

Chodiť sa ukazovať na akcie len preto, aby som 
sa niekde ukázala, nie je moja nátura. Vždy som si 
všetko odpracovala sama, takže sa ani nesnažím 
spoznávať tých „správnych“ ľudí. Popravde je to 
trochu unikát na Slovensku, tým, že sme malá krajina 
všetci majú pocit, že musia byť s každým kamaráti, 
aby sa im podarilo preraziť. Ja som si svojou cestou 
išla sama a úspech pomaly prišiel a som za to veľmi 
vďačná.

PORTRÉT
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Limitovaná farebná edícia Mileva

Odevná kolekcia Mileva

Kabelka z kolekcie Mileva

Kolekcia Mileva (foto: Monika Bagálová)
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Na 50. ročník STYL a KABO přijelo 36 % vystavovatelů ze zahraničí, nejvíce  
z Německa, Polska a Slovenska. Zcela poprvé se prezentovalo 62 firem, 43 na veletr-
hu STYL a 19 na veletrhu KABO. Své kolekce zde představilo 75 českých výrobců 
včetně zajímavých nováčků, mj. i designérských značek E.daniely a LADA fashion.

Oslava 50. jubilea proběhla formou zahradní slavnosti za účasti vystavovatelů  
a významných osobností módního trhu. V neděli se přehlídkové molo v pavilonu P stalo 
dějištěm velkolepé módní show. V prvním bloku se představili renomovaní čeští a slo-

venští návrháři, druhá část přehlíd-
ky patřila ikoně britské módy 
Vivienne Westwoodové a její 
prêt-à-porter kolekci dámské a 
pánské módy 2017-2018, která 
měla v České republice oficiální 
premiéru. Proběhla také tradiční 
trendová přednáška nizozemské 
expertky Ellen Haeserové, která 
upozornila na proměny globální-
ho trhu s módou a v trendech 
dámské a pánské módy pro 
jaro a léto 2018. 

Příště se obchodníci na br-
něnské výstaviště vypraví od 
17. do 19. února 2018. Aby 
účast na veletrzích byla pro fir-

my i nadále ekonomicky zajímavá, je opět možné využít zvýhodněných cen za včasné 
podání přihlášky. Uzávěrka přihlášek spojená s 10% slevou proběhne k datu 23. 11. 
2017.

Neváhejte a využijte zvýhodněné nabídky! V únoru se na vás těší nejen pořadatelé, 
ale i více než 5 500 obchodníků z České republiky, Slovenska a dalších zemí.

Podrobné informace o naleznete na www.styl.eu nebo www.kabo.cz.

V Brně začali přípravy  
již 51. veletrhů módy
MK, foto: Veletrhy Brno 

Veletrhy STYL a KABO se v Brně konají již 25 let a jubilejní 50. ročník 
ukázal, že český a slovenský trh tyto pravidelné kontraktační prezentace 
módy stále potřebuje. Příznivý vývoj ekonomiky a růst sektorů textilního, 
oděvního, obuvnického a kožedělného průmyslu se odrazil ve zvýšeném 
zájmu o účast. V srpnu vystavovalo 300 firem ze 14 zemí a počet pre-
zentovaných značek vzrostl na 780. Nové kolekce pro sezonu jaro a léto 
2018 si prohlédlo 5 714 odborných návštěvníků, především obchodníků 
a nákupčích.

Z kolekcie  
Vivienne Westwoodovej

Trendová přednáška  
Ellen Haeserovej

Z kolekcie  
Vivienne Westwoodovej

MÓDA REVUE november 2017
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Výstava je tradiční, dlouhodobě trvající a zaručují-
cí patřičnou kvalitu i následný servis nabízených pro-
duktů v půlročních periodách. Profiluje se v mnoha 
tematických sekcích: v textiliích pro den i večer, po-
tištěných typech, v pleteninách, ve sportovní a volno 
časové oblasti, v high-tech kvalitách, v krajkoví i tva-
rovaných pletených výrobcích, v doplňcích i kůžích 
– vždy s ucelenou nabídkou toho nej…, ztvárněnou 
„TRENDOVÝMI FÓRY“. Textilie v téměř klasických 
kvalitách se přetváří vrstvením, propojováním, pota-
hováním, vzory a struktury se různě prolínají a dopl-
ňují do nových výrazů. S předstihem dvou sezón je tu 

pak nabídka vlákenných produktů, těch novodobých  
i tradičních a také přízí. Premiére Vision doplňují 
různé další aktivity, jako jsou ústřední trendy s ba-
revností a jejími kombinacemi, se vzory a kvalitami  
a také projekcí, která podtrhuje nejzávažnější směry  
a nabízí přehled módních inspirací. Nechybí ani zají-
mavé soutěže mladých textilních tvůrců.

Všechny trendy mají svou vizi a ideu, výstava 
Premiére Vision  však ukázala jak  nesmírně široká  
škála různorodých textilií může být dnes realizována. 
Které téma zvítězí, určí po výběrech sitami konečný 
zákazník. A protože je dnes móda roztříštěná do mno-

ha podob a do mnoha zájmových tendencí, je těžké s 
určitostí v předstihu předeslat její konečný výraz. I ten 
bude pravděpodobně široko spektrální.

Velké trendové fórum bylo „zastřešeno“ silnou 
vrstvou bílých nafouklých balónků. Jak se začala 
rozehřívat světla výstavní haly, balónky postupně (a 
to bez záměru instalace) začaly praskat. Při prvních 
ránách se kdekomu zatajil dech, další pak přijímaly 
návštěvníci s úsměvem. Tak rychle si zvykáme na 
všudypřítomné nebezpečí v Paříži. 

KDYŽ TECHNIKA VÍTĚZÍ 
PREMIÉRE VISION PAŘÍŽ 2017
Jč, foto: archíV autora 

Inovace jsou patrné v každém oboru, ale u módní vize je snad ještě zřetelněji přímo na očích! 
Nově použité techniky a technologie u módních oděvních textilií dnes hrají prim, ale sází i na 
současnou estetickou stránku. Vývoj však často mění léty prověřené estetické parametry a cítění. 
Na pořadu jsou dnes oděvní materiály a doplňky pro sezónu podzim-zima 2018/19 představené  
s patřičným předstihem v zářijové Paříži na kontraktačním veletrhu Premiére Vision. 

TEXWORLD 2017

Texwolrld v číslech: vystavovatelé – Čína 618 , Hon-
gkong 22, Indie 71, Korea 97, Pakistán 24, Taiwan 32, 
Turecko 91, Thajsko 12,..

Sekce Apparel sourcing je vlastně velkou nabídkou 
prací ve mzdě v celém spektru oděvních a doplňkových 
technik a technologií. Sekce Avantex je věnována velmi 
inovačním technikám a technologiím, prezentuje jak 
strojní vybavení, tak nové možnosti uplatnění třeba di-
gitálního nebo přenosového tisku, počítačové animace 
při vytváření střihů přímo na konkrétního člověka, před-
vádí podpůrné konstrukce, tepelné a „hlídací“ elementy 
zabudované v textilním systému, alchymii zkoumání fo-
rem a netradičních materiálů, 3D konstrukce, světelné 
efekty a mnoho dalších technických vývojových zajíma-
vostí, které jistě brzy proniknou i do běžnější produkce. 
Vývoj prostě pokračuje a je nepřehlédnutelný.

Ale k textiliím. Asijská nadprodukce v mnohých 
směrech dohání tu evropskou, pracuje s přírodními 
vlákennými elementy, které jsou jí vlastní, ale i s novo-
dobými uměle vyrobenými vlákny. Zpracování se blíží 
evropským parametrům včetně vzorové a kvalitativní 
charakteristiky (jak jinak, produkty vezou do Paříže  
a jsou to jistě nejlepší a nejvybavenější výrobci z tamní 
textilácké komunity). Kultura mnohých výrobků je po-

platná tamějšímu „folklóru“, především co se zdobnos-
ti a často přezdobenosti týče. Ale to se předpokládá  
a výběr je tak velký, že nelze vzhledem k dozajista niž-
ším (i když už dávno ne diametrálně) cenám neuspo-
kojit i náročné spotřebitele. Mnoho typů krajkového  
a zdobného charakteru nese i dotek ruční práce, ale i to 
se předpokládá. Hlavně je patrné, že strojní a technolo-
gické vybavení je v tamních oblastech nadstandardní. 
Ne vždy se ctí v nabídce sezóna, o to větší je tu chaos.

Trendy Texworldu začínají podrobnou studií filosofie 
a sociologie dnešního světa, která se snaží najít spo-
lečný průsečík pro textilní či oděvní výrobky s funkcí, 
potřebami a požadavky moderní doby. Ne vždy se to 
daří, vždyť hned v úvodu zazní termíny jako chaos  
v designovém i módním světě, který je řízen nezříze-
nou produkcí všeho možného a pravdou je, že často 
nehezkého. To je ale dnešní doba snadných komuni-
kačních metod a přenosů bez odborných posudků a je 
to i vlastně vývoj, kdy se kde kdo snaží nějakým často 
šokujícím produktem zaujmout a vytvořit si jméno.

Trendy, které zapojuje do hry o přízeň spotřebi-
tele výše zmíněná filosofie, zahrnují mnoho odkazů 
na: dědictví, město s jeho architekturou, experimenty  
s ekologickým podtextem, nové technologie, souvislost 
s vybavením interiérů, legitimní brutalitu, mnohoznač-
nou intimitu, ironii, experimentální tradice, provázané 
banality, digitální krajnosti, elektrické a elektronické 
stopy, sošnou izolaci, interakci, dotek rukodělné práce, 
hromadění prvků, skládání barevných ploch...

Tak si z toho vyberme! Je to názorná ukázka roz-
tříštěnosti módní vize a široce spektrální nabídku typů, 
kvalit, vzorů, barev a nápadů.

Jč, foto: archíV autora

Oděvní textilie a doplňky, které se nevešly, či spíš „nemohly“ vejít na veletrh Premiére Vision, se v Paříži „usadily“ o pár kilometrů blíž k centru – na 
výstavišti v Le Burget. Dnes, po více jak 20-ti letech a váhavých začátcích je to velkolepá prezentace především asijské produkce zastřešené německou 
veletržní správou (Frankfurt n/M). Má trochu jiné členění specializací než Premiére Vision, ale názorným způsobem je ztvárněna trendová zastavení 
včetně dostupné podrobné obrazové brožury na toto téma. Výstava má nadstavbu v podobě mnoha seminářů, výstavek, přehlídek a školní produkce. 
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Z krajín, ktoré sa zúčastnili tohtoročného, v poradí 
štvrtého ročníku Momad Metropolis prevládali krajiny 
ako Saudská Arábia, Angola, Austrália či Rakúsko  
a mnohé ďalšie krajiny v menšom zastúpení značiek. 
Návštevnosť veľtrhu v porovnaní s minulým roční-
kom zostala konštantne rovnaká. Veľtrh navštívilo 
viac ako 13 000 návštevníkov, ktorí sa profesionálne 
zaoberajú módnym sektorom. Okrem dvoch hál, ktoré 
spolu predstavovali 13 500 m2 výstavnej plochy, sa 
móda presunula aj pred pavilóny, oživila ju hudba, 
drinky a tradičné španielske jedlá. Prehliadkové móla 

lákali návštevníkov prezentáciou popredných európ-
skych a predovšetkým španielskych značiek. Momad 
Metropolis podporuje aj nádejných mladých dizajné-
rov, priestor na veľtrhu dostali študenti z univerzity 
v Seville, ktorých práce boli prezentované priamo na 
výstavisku. Veľtrh každým rokom pritiahne aj nových 
vystavovateľov, ktorí sa priamou prezentáciou sna-
žia osloviť potencionálnych i reálnych obchodníkov. 
Svoju premiéru na veľtrhu mala aj módna dizajnérka 
Alexandra Oliviera, ktorá sa po rokoch práce v mód-
nom biznise rozhodla založiť si vlastnú portugalskú 

módnu značku Pé de chumbo. „Na Momad prichá-
dzame prvýkrát s veľkým očakávaním a odhodlaním 
posunúť našu značku o krok vpred, a to smerom na 
západ Európy a taktiež si skúsiť podchytiť ruský trh. 
Každý jeden model šijeme ručne, s dávkou origina-
lity, kreativity a s láskou k móde,“ hovorí Alexandra. 
Nuž a dávky originality a kreativity, ale aj kontrasty 
materiálov, farieb a strihov bolo vidieť v mnohých ko-
lekciách vystavujúcich firiem a obchodníci tak určite 
nemali núdzu o výber a nastavenie toho správneho 
módneho mixu do svojich butikov a obchodov. 

Trenčianske výstavisko svoje brány otvorilo pre ši-
rokú i odbornú verejnosť počas dvoch septembrových 
dní. Návštevnosť bola na dnešné pomery veľká, v jed-
notlivých halách sa míňali generácie rôzneho veku – vo 
väčšine šlo o konečných zákazníkov aj z blízkeho okolia, 
ktorí boli nepochybne zvedaví na znovuzrodenie akcie, 
ktoré mesto Trenčín dostalo do povedomia začiatkom 
70-tych rokov minulého storočia. Pre vystavovateľov, 
ktorí mali záujem kontrahovať kolekcie na ďalšiu sezónu 
vyčlenili organizátori samostatný pavilón. Je pravdou, že 
sme tu mohli vidieť stánky slovenských i českých výrob-
cov, ktorých prezentáciu by sme už na iných módnych 
veľtrhoch pravdepodobne nenašli, ale svoje názory nám 

poskytli aj spoločnosti, ktoré mohli svoje pocity a názory 
konfrontovať a porovnať s účasťou na inom veľtrhu. Tí sa 
netajili tým, že návštevnosť je priaznivá, avšak z hľadiska 
kontrahujúcich zákazníkov má rezervy. Druhým dychom 
však dodávali, že aj táto prezentácia kolekcií vo vzťahu 
ku konečnému spotrebiteľovi môže do budúcna podporiť 
záujem o ich produkciu, takže ako marketingový ťah to  
v tejto súvislosti nebolo márne. Treba len dodať, že akcia 
má ešte priestor na vyprofilovanie svojho smerovania  
a v budúcnosti tak patrične odmeniť dobrými obchodmi 
aj odborných vystavovateľov. Organizátorom nemož-
no uprieť profesionálne zvládnutý sprievodný program  
v podobe seminárov, workshopov či prednášok a celú 

plejádu módnych prehliadok, ktoré sa konali počas 
oboch dní v polhodinových blokoch. Vyvrcholením akcie 
bol galavečer, kde okrem skvelých tanečných a hudob-
ných vystúpení dominovala móda vo všetkých polohách 
– či už to boli prezentácie slovenských i zahraničných 
značiek alebo hodnotne zvládnutý prierez jednotlivými 
štýlmi módy z obdobia minulého storočia až podnes. 
Galavečer bol aj miestom odovzdávania ocenenia Zla-
tá Fatima. Odborná porota udelila spolu víťazné ceny  
v štrnástich kategóriách. Medzi ocenenými spoločnosťa-
mi boli napríklad Tatrasvit, Admirál, Ozeta, Verbua, Matej 
Rabada, cenu za nové technológie získal VÚTCH Chemi-
tex, dizajnérom roka sa stala Lucia Sládečková. 

Spokojnosť i konštantná  
návštevnosť 

Návrat módy do Trenčína

Veronika ChmelároVá, foto: autorka

Na septembrovej edícii módneho španielskeho veľtrhu MOMAD Metropolis sa predstavilo viac ako 900 
módnych značiek, ktoré ponúkali kolekcie na sezónu jar/leto 2018. Niektorí vystavovatelia prišli aj s ponukou odevov na aktuálnu sezónu jeseň/zima 2017-2018. 
Veľtrh bol rozdelený do módnych okruhov – Streetwear, Event (spoločenské udalosti), Lingerie (spodná bielizeň), Ego (začínajúci módni dizajnéri a ich značky), 
Metro arena (luxusné módne značky) a Sustainable fashion (udržateľná móda). 

SiCh, foto: Jozef Spišiak

Keď sa začiatkom tohto roka začalo hovoriť o znovunaštartovaní slovenskej výstavy Trenčín, mesto módy našli sa priaznivci i skeptici – v každom prípade však oba 
názorové protipóly očakávali, čo návrat tejto skutočnej legendy slovenského výstavníctva v módnom priemysle prinesie. Organizátori pristupovali k svojim cieľom  
i predsavzatiam s veľkým rešpektom, ale samozrejme aj s presvedčením, že nastal ten správny okamih na naštartovanie akcie, ktorá sa mala stať novodobým sme-
rovaním priamej prezentácie nielen slovenských módnych výrobcov, dizajnérov a obchodníkov, ale aj slovenskej, najmä pôvodnej ľudovej kultúry vôbec. 
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Mólo patrilo oceneným firmám aj porote
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Rodinná fabrika MAKR bola založená v roku 1994 so zameraním na výrobu pánskeho a dámskeho oble-
čenia. Fabrika predstavuje modernú výrobnú jednotku vybavenú technológiami umožňujúcimi realizáciu aj 
náročných výrobných techník. Vysoká odborná zdatnosť, stabilita a lojálnosť zamestnancov stojí za fungu-
júcimi pracovnými postupmi, komplexne zahŕňajúcimi návrhovú fázu, plánovanie, vývoj strihov, samotnú 
produkciu a balenie. V 90-tych rokoch firma šila zákazky pre najväčšie svetové značky. Aj to potvrdzuje 
fakt, že dokáže vyrobiť výrobky najvyššej kvality.
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Vlastná produkcia fabriky je rozdelená medzi štyri 
nosné značky Marco Moralli, Makr, Sierra Leone a Cotton 
House.

Značka MAKR od  
svojho vzniku v roku 1994 
disponuje vlastným tech-
nickým vybavením  

a výrobnou kapacitou. Firma dlhodobo vyrába  
z najkvalitnejších materiálov, ktoré sú na trhu. Spolu-
pracuje s najväčšími svetovými výrobcami úpletov.  
V minulosti sa venovala aj výrobe úpletov, čo sa stalo 

akýmsi záväzkom pri výbere kvalitných materiálov na 
výrobu kolekcií. Hlavným zameraním je výroba  
a predaj dámskej pohodlnej úpletovej konfekcie.

V súčasnosti značka reaguje na narastajúci dopyt 
trhu po sofistikovanejších dámskych výrobkoch ako 
sú košele, saká, šaty a tričká, ktoré flexibilne zaradila 
do výrobného procesu a komplexnejšej ponuky. 
Spoločnosť zároveň posilňuje svoj tím obchodných 
zástupcov tak, aby dokázala vyhovieť novému typu 
zákazníka – komplexnejšie uspokojiť potreby exis-
tujúcich obchodných partnerov a urýchliť expanziu 
na ďalšie zahraničné trhy.

Značka Marco 
Moralli pôsobí 
v módnom 
biznise od roku 

2005. Jej produkcia je určená náročnému zákazníkovi. 
Výkladnou skriňou Marco Moralli sú pánske košele 
vyrábané pre svetové značky i vlastnú produkciu. 
Široká ponuka košieľ je navrhnutá na rôzne príležitosti. 
Nadčasovosť a modernosť v kombinácii so zaujímavý-
mi detailmi spracovania dotvárajú sofistikovaný vzhľad 
každej pánskej košele.

Košele sú vyrábané zo 100% bavlnenej tkaniny  
v rôznych povrchových úpravách, od „easy iron“,  
cez „non iron“ až po poslednú novinku na trhu,  
tzv. „never iron“. Okrem klasickej 100% bavlny používa 
aj 100% egyptskú bavlnu, americkú supimu a taktiež 
rozšírili portólium bielych látok o „premium long lasting 
white. „Ide o unikátnu úpravu materiálu použitého na 
výrobu košieľ, ktoré sú omnoho príjemnejšie na nose-
nie, pretože sa lepšie prispôsobia telu a jeho pohybu. 
Úprava neničí prirodzené vlastnosti bavlny, zachováva 

priedušnosť materiálu a schopnosť absorbovať pot. 
Špeciálne upravené vlákno košele sa pôsobením 
telesného tepla narovná a košeľa sa tým sama „žehlí“. 
Vďaka tomu pôsobí sviežo aj po celom náročnom dni 
nosenia,“ špecifikuje Jaroslav Janíček, riaditeľ spoloč-
nosti Makr, s.r.o. 

V roku 2012 firma priniesla 
na trh nové produkty pod 
značkou Sierra Leone. Značka 
Sierra Leone sa vyznačuje vysokou 
kvalitou materiálov, zaujímavým 
dizajnom a precíznym technolo-

gickým spracovaním. Súhra týchto vlastností zaručuje, 
že sa vo výrobkoch tejto značky bude zákazník cítiť 
príjemne a pohodlne, a bude sa k nim rád vracať.  
V kolekcii športovo-elegantného charakteru sú v ponu-
ke prevažne pánske polokošele z doublemercerizovanej 
egyptskej bavlny, mikiny a prechodné bundy.

Značka Cotton House je prio- 
ritne vyrábaná pre taliansky 
trh. Časť tejto produkcie je  
k dispozícii aj pre česko- 
slovenského zákazníka. Je 

zameraná na výrobu a predaj oblekov, sák, dámskych 
aj pánskych kabátov a nohavíc v športovom aj ele-
gantnom štýle tak, aby sa pokryli požiadavky aj toho 
najnáročnejšieho klienta a pritom sa zachovala ceno-
vá dostupnosť. Rôzne zmesi vlny s kašmírom a inými 
vláknami zaručujú vysokú kvalitu materiálov.

Spoločnosť Makr, s.r.o. má vlastnú predajňu  
v Hlohovci, kde ponúka kompletný sortiment 
svojich výrobkov. Zaujímavosťou je, že dlhodobo 
podporuje olympijského víťaza Mateja Tótha.

„Máme dlho pocit, že trh s textilom kopíruje 
trh s potravinami. Ľudia sú presýtení lacným  
a nekvalitným oblečením a uprednostnia domácu 
výrobu, ktorej môžu dôverovať,“ doplnil  

Jaroslav Janíček. 
www.makr.sk, www.marcomoralli.sk, www.cottonhouse.sk

Dôvera k domácim  
výrobkom rastie
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Oproti minulému roku mali dizajnéri omnoho ťažšiu úlohu. 
V roku 2016 zostavovali kolekcie zo starých látok a odevov. 
Modely boli neodškriepiteľne dizajnérske, no bežne nositeľné, 
a ceny v aukcii po prehliadke veľmi priaznivé. Aj tento rok sme 
si brúsili zuby na nové kúsky do vlastných šatníkov, no za-
budli sme na základnú vec. Akokoľvek boli odevy inšpiratívne, 
plast ostane stále plastom. A keď raz už vyradíme polyeste-
rové blúzky, netúžime si obliekať polyvynilchlorid (skr. PVC).                                                                                                   
Presuňme sa ale späť k umeleckým dielam ako takým, kde 
rozhodne dominovala maxi sukňa z reklamného transparentu 
vhodná na večerné spoločenské príležitosti. Model z ateliéru 
Bartiniki vložil obrázok sympatického nadrozmerného muža z 
plátna priamo do lona modelky. Výsledok nebol ani v najmen-
šom vulgárny, práve naopak, skôr vyvolával v publiku otázku, 
aký mohol byť odkaz autorky Martiny Marekovej Kuipersovej. 
Najatraktívnejší bol pre nás z hľadiska využiteľnosti priehľadný 
model kokteilových čiernych šiat tvorený z gumenej izolácie 
elektrických káblov od Veroniky Kopálovej. Sexy šaty však 
majú svoju váhu, a aj keď sa materiál správal nádherne v pohy-
be, nositeľka sa musí zmieriť doslova s kilami navyše.

Pri téme ekológie nemohla chýbať ani originálna návrhárka 
Denisa Bizoňová, ktorá pod umeleckým menom Zeydee vyrába 
kabelky a doplnky z otváracích súčasti plechoviek. Jej tvorbu 

evidujeme už od mi-
nuloročnej edície  
a je príjemné vidieť, 
ako sa jej modely 
posúvajú do sofistiko-
vanejšej polohy.  Ďal-
šiu úroveň tvorby však 
odomkla talentovaná 
návrhárka prienikom do 
odievania. Za zmienku 
určite stoji tubový top 
opäť z plechovkových 
súčastí či hliníková šat-
ka cez plecia zakončená 
strapcami.

Celkovo sme boli z Fashion 
show recyklovanej módy príjemne 
prekvapení. Zo skromnejších priestorov sa presunula do bra-
tislavskej Refinery Gallery – miesta konania Bratislavských 
módnych dní, ktoré bez problémov zaplnila. Ekologická preh-
liadka sa stáva stálicou jesenných módnych udalostí a podľa 
tohtoročného skoku aj atraktívnym a stabilným partnerom pre 
ďalších návrhárov.

MÓDA REVUE november 201726

Viac než polovicu priestoru tvorila domáca tvorba, ktorá 
už tradične zahŕňala veľké mená slovenského dizajnu ako 
Boris Hanečka, Marcel Holubec, RozboraCouture, Andrea 
Pojezdálová alebo Lenka Sršňová. Priestor dostali však aj 
mladé talenty z vysokých škôl. Účastníci sa mohli inšpiro-
vať čerstvými nápadmi študentov Budapest Metropolitan 
University, Ateliéru Dizajn oděvu (ADO) z Univerzity To-
máše Bati v Zlíne či Ateliéru 343 katedry textilnej tvorby 
VŠVU. Dizajnový návrh móla vyvolal tento rok veľa pozi-
tívnych ohlasov. Mierne vyvýšená čierna platforma v tvare 
kríža bola lemovaná tyčovou nosnou konštrukciou. LED 

svetlá inštalované na každú jednu tyč po bokoch nádherne 
osvetľovali modely a určite potešili fotografov. Organizátori 

nezabudli ani na častú tému ekológie a udrža-
teľnosti v móde a ako novinku roka 2017 zaradili 
špecializovaný prehliadkový blok s názvom GREEEN 
CARPET. Počas prehliadky sa predstavili kolekcie z re-
cyklovaných materiálov od NOSENE, Maje Bozovicovej  
a Bartiniki. Jesenná edícia 2017 sa však zmenšila v poč-
te cien. Namiesto štyroch ocenení získali tento rok trofej 
len dve kategórie: Fresh Designer – pre najlepšieho mla-
dého dizajnéra FL! a Face of Fashion LIVE! – pre najlepšiu 
modelku a najlepšieho modela podujatia. Modely z móla 
nájdete už v e-shopoch mnohých návrhárov a tešíme sa 
na ďalší ročník, ktorý má údajne priniesť samé príjemné 
zmeny.

Ela DEkánková, foto: Jana liska

Témou 3. ročníka Fashion show recyklovanej módy bol plast v kontraste so ženskou eleganciou a pôvabom.  
To všetko v duchu recyklácie a upcyklácie. Z obalov, súčiastok alebo odpadu sa tak stali nové, prevažne futuristické modely. 
Bublinkové fólie, staré CD, fotografie z polaroidu či mikroténové vrecia tvorili základný materiál na výrobu experimentálnych 
odevov.

Fashion Live! tvorí už tradičný pilier jesenných top módnych udalostí v hlavnom meste Slovenska.  
Na udalosť v bratislavskej Starej tržnici sa počas troch dní prišlo pozrieť až 6 300 fanúšikov mód-
neho životného štýlu. Nemohli chýbať známe osobnosti či uletené outfity, no najväčšiu pozornosť 
pútali prehliadky až 51 návrhárov zo Slovenska, Česka, Maďarska, Ukrajiny či Nemecka.

Fashion Live! pridal  
ekológiu a ubral ocenenia
Ela DEkánková, foto: ivana tomková

Ekologická módna prehliadka  
predstavila modely z plastu
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DIOR - POCTA ZNAČCE 
Jč, foto: archív autora

Velkolepá výstava módního salónu Dior je instalovaná v obou křídlech Muzea Módy a textilu a Muzea 
dekorativního umění v prostorách Louvre v Paříži. Je to pocta: pocta značce, která slaví 70 let svého 
vzniku, pocta jejímu zakladateli a tvůrci Christianovi Diorovi, pocta všem uměleckým ředitelům jak šel 
čas, ale hlavně pocta vrcholné módní kreativitě a řemeslu. Ještě dva měsíce je čas výstavu navštívit, 
potrvá do 7. ledna příštího roku. Že je o ní veliký zájem svědčí dlouhé fronty návštěvníků před budovou 
a k velké škodě i na výstavě, kde není patřičný klid ani prostor na důkladné studium historie a tvorby 
tohoto salónu. Retrospektiva pozoruhodného díla vysoké krejčoviny a umění Haute Couture představuje 
víc než 300 kreací od roku 1947 po současnost.

Christian Dior se narodil v roce 1905 a móda nebyla 
zdaleka jeho životní priorita. Chtěl se stát architektem, 
ale vystudoval diplomatickou školu. Začínal jako gale-
rista a sběratel umění, v této oblasti se mu však zcela 
nedaří. V roce 1933 začíná kreslit své první módní 
kreace, posléze nastupuje k Robertu Piguetovi jako 

asistent a učí se střihovým konstrukcím. Po 2. světové 
válce se dohodne s výrobcem bavlny Marcelem  
Boussakem na otevření vlastního modelového domu.  
V roce 1947 vytvoří ikonickou kolekci s vysoce žen-
ským nábojem New Look, která se stane světovou 
senzací. Do roku 1953, kdy náhle umírá, dokáže vytvo-
řit na 70 módních kolekcí. Je nesmírně pilný s mnoha 
zájmy, které se přirozeně promítají do jeho kolekcí. 
Cestuje, fotografuje, věnuje se osobním uměleckým 
sbírkám, má mnoho přátel mezi umělci a zájem  
o historii, ale také miluje svou zahradu a práci v ní.

Jeho pokračovateli jsou velmi známé osobnosti 
módního světa: Yves Saint Laurent, Marc Bohan,  
Gianfranco Ferré, John Galliano, Raf  Simons a dnes 
Maria Gratis Chiury. I ti mají na výstavě své profily, 
úspěšně rozvíjeli a rozvíjejí světoznámou značku.

Značka DIOR nejsou jen módní oděvy, ale celý 
komplex produktů tohoto světa: doplňky, obuv, parfé-
my, dekorace, šperky,…

Vstup do jedné části výstavy představuje vstup do 
módního domu na Avenue Montaigne a retrospektivu 
značky, ve druhé, velkolepě pojaté části jsou vystaveny 
především nádherné společenské a večerní toalety, 
jako na plese v „zrcadlovém sále zámku Versailles“.

Tato jedinečná výstava je tzv. výstavou „století“, 
které se neopakují. Pokud to je jen trochu možné, 
nenechte si ji ujít.
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Značka E.daniely  
představila novou kolekci 
Sandra Friebová, Foto: ZuZana PanSká

Česká značka E.daniely představila začátkem listopadu, v krásných 
historických prostorách Tyršova Domu v Praze, kolekci podzim/zima 
2017/2018. Nová kolekce nabízí střihově propracované modely ze za-
jímavých materiálů a barev, které jsou výborně kombinovatelné. Je zde  
k vidění jak červený samet na kabátech, šatech i sukních, tak modrá barva 
v odstínech lehce zaměnitelných s barvou černou, na úpletech a materiálech 
s metalickým efektem. Nechybí opojení vzory v černobílé barevnosti v podo-
bě mnoha vzorů na měkkých úpletových materiálech v kontrastu s nepoddaj-
ným lakovým vinylem, nalezneme zde také zimní safari, přítomná je také kla-
sika – malé černé v různých délkách, ale i kalhotových outfitech s nádechem 
romantiky. Své pocity nám po přehlídce svěřila majitelka E.daniely, Marcela 
Linhartová Trávníčková. „Každá přehlídka má svou nosnou myšlenku, ale 
zároveň souzní s linií, která je typická pro E.daniely. Vytváříme nositel-
nou, francouzsky elegantní módu využitelnou pro výletnici s dětmi, dámu  
v kanceláři, ale i královnu večera. Všechny kolekce ovlivňuje jejich 
tvář, kterou tentokráte je Chantal Poullain. Chantal je pro mnoho žen 
symbolem nespoutané krásy s notnou dávkou francouzské elegance, 
přirozeným půvabem a ženským šarmem. Přesně takto bychom si 
přáli, aby ženy naši kolekci vnímaly.“ 

Značka E.daniely pořáda přehlídky již 26 let, a to ke každé sezó-
ně, jednalo se tedy o 52. přehlídku. A měla dvě zásadní novinky. „První 
byla, že jsme do kolekce vložili prvek matky a dcery ve stejném outfiitu, 
což se setkalo s velkým nadšením. Druhá zásadní změna byla v souvis-
losti s našimi zákazníky. Jak jsme v létě deklarovali, tak se móda E.daniely 
začala distribuovat po celé České a Slovenské republice. Tentokráte jsme 
na naši přehlídku pozvali naše partnery s jejich zákazníky. Modely před-
váděné na přehlídce mohly vidět zákaznice z různých regionů, ale přes 
naše obchodní partnery měly možnost vše z těchto omezených 
sérií vyzkoušet a zakoupit,“ uvedla majitelka značky. 

Slovensko
 23.- 24. 1. 2018  Celoslovenské kontrakty PSKA (KE, NR) – odevy, textil, obuv, 

doplnky 
  www.kontraktypska.sk
Zahraničie
 9.-12. 1. 2018 Pittti Immagine Uomo (Florencia) – pánske odevy, doplnky
  www.pittimmagine.com
 9.-12. 1. 2018 Heimtextil (Frankfurt nad Mohanom) – bytový textil
  www.heimtextil.messefrankfurt.com 
 13.-16. 1. 2018  Expo Riva Schuh (Riva del Garda) – obuv, kožená galantéria, 

doplnky
  www.exporivaschuh.it/
 15.-18. 1. 2018  Hong Kong Fashion Week (Hongkong) – dámske, pánske,  

detské odevy, spodná bielizeň, obuv a doplnky
  www.hkfashionweekfw.tdctrade.com
 16.-18. 1. 2018  Premium (Berlín) – pánska, dámska móda, doplnky 
  www2.premiumexhibitions.com
 18.-20. 1. 2018  Pitti Immagine Bimbo (Florencia) – detské odevy, doplnky
  www.pittiimmagine.com
 19.-22. 1. 2018 Eclat de mode/Bijorhca (Paríž) – šperky a módne doplnky
  www.bijorhca.com 
 19.-22. 1. 2018  WHO‘S NEXT (Paríž) – dámska móda (Private), dizajnérska móda,  

doplnky (Fame, Première classe), obuv, doplnky (Mr. Brown), 
kožené výrobky (Le Cube)

  www.whosnext.com
 20.-22. 1. 2018 Salon International de la Lingerie (Paríž) – spodná bielizeň
  www.lingerie-paris.com

 21.-22. 1. 2018 Mode Fabriek (Amsterdam) – pánske a dámske odevy
  www.modefabriek.nl
 22.-22. 1. 2018 Salon Interfilière (Paríž ) – materiály na výrobu bielizne a plaviek
  www.interfiliere.com
 24.-26. 1. 2018 Pitti Immagine Filati (Florencia) – priadze 
  www.pittiimmagine.com
 27.-29. 1. 2018 Gallery (Düsseldorf) – dámska a pánska móda, doplnky
  www.gallery-duesseldorf.de  
 28.-31. 1. 2018 ISPO (Mníchov) – športové potreby a odevy 
  www.ispo.com
 2.- 4. 2. 2018  MOMAD Metropolis (Madrid) – dámska, pánska,  

detská móda, doplnky  
  www.ifema.es/momadmetropolis_06/   
 10.-12. 2. 2018  Premiumorder Munich (Mníchov)  – dámska, pánska móda,  

doplnky, obuv
  www.premiumexhibitions.com/premium/munich/brands/
 10.-13. 2. 2018  PURE LONDON (Londýn) – dámske odevy, dizajnérska móda, 

doplnky, obuv
  www.purelondon.com
 17.-19. 2. 2018  STYL, KABO (Brno) – dámska, pánska, detská móda, obuv, 

doplnky
  www.bvv.cz/styl-kabo
 21.-22. 2. 2018  Poznaň Fashion Fair – dámska, pánska, detská móda, obuv, 

doplnky 
  www.targimodypoznan.pl
 24.-26. 2. 2018 SUPER (Miláno) – dámske odevy, doplnky
  www.pittimmagine.com

VÝSTAVY A VEĽTRHY

Termíny výstav sú ku dňu uzávierky časopisu overené. Zmena termínov vyhradená!
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I tak byl Designblok zdařilou akcí, účast přijalo na 
304 desinatérů, značek, studií a škol s uměleckým za-
měřením. Přijeli významní zahraniční hosté, připraven 
byl bohatý doprovodný program v podobě přednášek, 
diskuzí, módních přehlídek, soutěží a instalací. 

Ústředním letošním tématem akce bylo JÍDLO  
a v ústředním prostoru paláce byla instalována velko-
lepá Designére – krajina vjemů, požitků i her. Obrovská 
„cukrárna“ poskytla prostor pro módní přehlídky, kon-
certy, divadlo i občerstvení.

Superstudio v pravém křídle Paláce hostilo tradičně 
novinky prestižních značek českých i zahraničních vý-
robců.

Openstudio v levém prostoru pak bylo přehlídkou 
designatérů, studií, ateliérů a škol. 

Art House byl umístěn do Lapidária Národního mu-
zea, tam se představily designové předměty ve vzácné 
symbióze s historií. Své umělecké předměty tu vystavil 
holandský designer Maarten Vrolijk, instalací Cocoon 
inspirovanou světem hmyzu překvapilo francouzské 
studio Marléne Huissoud a italský designér Patrick Ram-
pelotto udivil kolekci masek, trofejí i speciální sofa. Ne-
chyběli ani domácí – Maxim Velčovský s instalací střepů 
nazvanou příznačně Štěstí, Jiří Pelcl, Klára Šumanová, 
Tadeáš Podracky a další.

Přes všechny nesnáze bylo uděleno a slavnostně 
předáno 12 cen, včetně té hlavní, včasnou evakuací 
zachráněno zdraví všech účastníků, rychlým opatřením 
i mnoho designových produktů a originálů před poško-
zením. Větru a dešti však zatím stále ještě neporučíme!
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POČASÍ NAVZDORY
19. Designblok Praha – 2017

Jč, Foto: deSignblok
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Mezinárodní přehlídka designu Desingblok zakotvila na holešovickém výstavišti v Praze a tato poloha 
jí svědčí. Pro tentokrát zradilo pořadatele, vystavovatele a návštěvníky počasí. Z pěti plánovaných dnů 
nakonec zbyly pouhé tři. Vichřice, která se přehnala republikou poškodila střechy secesního Průmyslové-
ho paláce natolik, že akce musela být předčasně ukončena. 

 

Prevádzka: Kysucká cesta 3  
010 01 Žilina, Slovensko 
tel. / fax : 041 5624 548 
mobil : 0903 501 105   
e-mail : dubeckufner@stonline.sk
www.dubeckufner.sk

FIXAČNÉ MATERIÁLY PRE ODEVNÚ VÝROBU

vlizelínové
rašlové

strečové
prsné plaky

košeľové
perforované pásky
spevňovacie pásky

Vhodné aj na enzýmové pranie

MIROSLAV DUBEC 
KUFNER TEXTIL SERVICE

Ponúka:

OEKO - TEX, ISO 9001, ISO 14001

TECHNICKÉ SKÚŠKY A DOPORUČENIA
VHODNÝCH MATERIÁLOV NA FIXAČNOM LISE

FIXAČNÉ MATERIÁLY PRE ODEVNÚ VÝROBU

Z kolekcie ukrajinskej dizaj-
nérky Yany Chervinskej  
a šperkovej dizajnérky  

Markéty Kratochvílovej (CZ)

Lenka Vacková (CZ) a jej kolekcia z recyklovaných látok
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O sektorovej dohode textilného, odevného a kožiarskeho priemyslu, ktorá si za hlavný cieľ 
kladie zaistiť viac kvalifikovaných odborníkov a absolventov stredných škôl na trhu 
práce v textilnom a odevnom priemysle sme písali už pred dvomi rokmi. Majú viesť  
k zvýšeniu záujmu o odborné vzdelávanie v jednotlivých odboroch, a tým aj k zníženiu 
disproporcie na trhu práce. V Českej republike sa stali úspešným nástrojom efektívneho 
riešenia dlhodobých problémov v oblasti rozvoja ľudských zdrojov.

Ako prvý podpísal Regionálnu sektorovú dohodu v oblasti textilného a odevného priemyslu Krá-
lovohradecký kraj, koncom augusta tohto roku sa do úspešného projektu zaradil aj Ju-
homoravský kraj. V roku 2018 sa k nim pridá Olomoucký a Juhočeský kraj, v aktuálnej 
dobe prebiehajú rokovania aj s Plzeňským krajom. 

„Juhomoravský kraj zriaďuje tri stredné školy poskytujúce vzdelávanie v odboroch, 
ktoré súvisia s textilným a odevným priemyslom - Stredná škola Brno, Charbulova, 
Stredná škola Strážnice a brnianska Stredná škola umenia a dizajnu a Vyššia odborná 
škola. Je teda aj v záujme kraja ako ich zriaďovateľa, aby tieto školy nadviazali úzku 
spoluprácu s potenciálnymi zamestnávateľmi svojich absolventov, využívali ich skúse-
nosti s novými metódami a technológiami. Radi by sme nadviazali na tradíciu a povesť 
Brna ako moravského Manchestru. Prvou lastovičkou v tomto smere je už napríklad 
spolupráca Nové Mosilany a Strednej školy Brno, Charbulova,“ uviedol hajtman Juho-
moravského kraja Bohumil Šimek.

K cieľom podpísanej dohody patrí nadviazanie úzkej spolupráce stredných škôl a 
zamestnávateľov pri doplňovaní či tvorbe školských vzdelávacích programov aj zabez-
pečovaní odbornej praxe študentov či spolupráca krajského úradu, škôl a podnikov pri 
prezentácii podnikov z oblasti textilného, odevného a kožiarskeho sektoru na verejnosti.

„Pokiaľ ide o sektorovú dohodu, považujem jej podpis za významný krok. To, akým 
spôsobom bude účinná, ukáže až budúcnosť. Avšak vychádza z konkrétnych potrieb 
firiem a reálnej situácie škôl. Na oboch stranách aj na strane Juhomoravského kraja je 
ochota spolupracovať, a preto verím, že prvé výsledky tejto dohody budú zrejmé v čo 
najkratšom čase,“ uviedol po podpise Jiří Česal, výkonný riaditeľ Asociácie textilného, 
odevného a kožiarskeho priemyslu ČR.

Dohodu podpísali hajtman Bohumil Šimek, Jiří Česal a zástupcovia Zväzu českých  
a moravských výrobných družstiev, Krajskej hospodárskej komory južnej Moravy, Kon-
federácie zamestnávateľských a podnikateľských zväzov, Českej obuvníckej a kožiar-
skej asociácie, ČMKOS Juhomoravského kraja a predsedníctva krajskej tripartity. 
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Nový vyhľadávač sprístupňuje  
malým podnikateľom verejné  
obstarávanie za miliardy 
TS, Sprac. Sich

Sektorové dohody v nových krajoch 
Zdroj: aToK, Sprac. Sich

Tenderio poskytuje online vyhľadávač, ktorý je každý deň zásobovaný detailný-
mi informáciami o zhruba 1 500 nových verejných obstarávaniach v Európe. Malé 
a stredné podniky (SME) sa k týmto informáciám môžu dostať pomocou vyhľa-
dávacích funkcií, ktoré dokážu nájsť obchodné príležitosti vhodné pre konkrétny 
obchodný profil a preferencie každého používateľa.

Tenderio však nie je len vyhľadávač tendrov. Tento online nástroj umožňuje 
používateľom prístup k 40 konzultačným spoločnostiam naprieč Európou, ktoré 
môžu poskytnúť profesionálnu pomoc, častokrát nevyhnutnú pri uchádzaní sa  
o verejné zákazky v ich domovských krajinách. Tenderio takisto pomáha identifiko-
vať partnerov do konzorcií, ktoré sú často nevyhnutným predpokladom pre úspech 
konkrétnej ponuky vo verejnom obstarávaní. 

Základné služby Tenderia môžu využiť zdarma všetci malí a strední podnikate-
lia, ďalšie doplnkové služby ponúka prémiový balíček. 

Tenderio získal financovanie v hodnote 250 000 eur z Programu pre konkuren-
cieschopnosť malých a stredných podnikov (COSME). Tento projekt je koordino-
vaný spoločnosťou PEDAL Consulting a zahŕňa rôznych partnerov z EÚ, vrátane 
estónskej poradenskej spoločnosti CIVITTA, Q-PLAN International Advisory z Gréc-
ka, portugalskú marketingovú a komunikačnú spoločnosť LOBA a agentúru pre 
komunikovanie výskumu Insight Publishers zo Spojeného kráľovstva.

Robert Miškuf, výkonný riaditeľ PEDAL Consulting je spustením služieb a web-
stránky Tenderio nadšený: „Všetci malí a strední podnikatelia, ktorí chcú mať lepší 
prístup k miliónom eur v európskom verejnom obstarávaní by stránku mali navští-
viť, zaregistrovať sa a začať vyhľadávať vo svete nové obchodné príležitosti.“

SLUŽBY PRE ČLENOV: 
• vyhľadávať tendre zo svojho sektora naprieč celou Európou
• požiadať Tenderio o pomoc cez online helpdesk
• spojenie s potenciálnymi partnermi na zvýšenie svojej úspešnosti
•  byť v kontakte so starostlivo vybranými konzultačnými spoločnosťami so 

skúsenosťami v príprave tendrov, v odborných prekladoch a v administratí-
ve verejného obstarávania

• požiadať Tenderio o pomoc cez online helpdesk
• spojenie s potenciálnymi partnermi na zvýšenie svojej úspešnosti
•  získať prístup k lokálnym tendrovým príručkám, ktoré uľahčia orientáciu 

(príručky pokrývajú Slovensko, Českú republiku, Spojené kráľovstvo, Írsko, 
Grécko, Estónsko, Litvu, Lotyšsko, Portugalsko a Španielsko)

•  porovnať si svoju spoločnosť s úspešnými uchádzačmi zo svojho sektora 
pomocou benčmarku a získať tak predstavu o najlepších postupoch. 

 
PRÉMIOVÉ SLUŽBY: 
•  národné tréningové lekcie
•  organizované stretnutia podnikateľov s obstarávateľmi a zoznamovacie 

príležitosti pre potenciálnych obchodných partnerov
•  na mieru ušité vzdelávacie a mentorské služby
•  vyhľadávanie partnerov
•  „ponukové laboratórium“
•  e-konferencie a webináre na tému vyhrávania tendrov v zahraničí
•  týždenný prehľad najrelevantnejších tendrov

Hajtman Juhomoravského kraja 
Bohumil Šimek
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5 tipov, ako začať komunikovať  
s novinármi a robiť si vlastné PR 
Ela dEKánKová

Som presvedčená, že pre módnych návrhárov by malo byť PublicRelations (PR) alebo tvorenie vzťahov s verejnosťou cez médiá 
súčasťou ich existencie. Dizajnéri a módni novinári či editori tvorili vždy nerozlučný ekosystém, kde jeden potrebuje druhého 
a naopak. Tento základný vzorec však nefunguje vôbec tak automaticky, ako jednoducho znie. Prečo sa teda jeden umelec teší 
väčšej pozornosti než iný? Nehľadajte však za tým nič osobné ani zlovestné.

Tu vstupujú do hry PR agentúry a konzultanti. Čas, ktorý umelec venuje tvorbe 
novej kolekcie, investuje PR špecialista pochopeniu ako fungujú jednotlivé média, 
redakcie, novinári. PR nie je veda, ale vyžaduje si ako mnoho iných profesií čas a 
skúsenosti. Poznám návrhárov, ktorý si komunikáciu s médiami zabezpečujú čiastoč-
ne alebo úplne sami a ide o skutočné talenty v komunikácii, ako veľmi profesionálna 
Jana Pištejová alebo Eva Vokounová. Richard Rozbora má zas skutočný poklad vo 
svojich rodičoch a jeho mame Lucii Rozborovej, ktorá sa ako bývalá novinárka napl-
no venuje synovej značke.

Tento článok však vznikol pre tých, ktorí si nemôžu dovoliť platiť expertovi mesač-
ne tisíc a viac eur, napriek tomu majú chuť zaloviť v mediálnych vodách. Prinášam 
vám niekoľko inšpirácií, ako uchopiť vlastnú prezentáciu smerom k médiám.

1. DAJTE SVETU VEDIEŤ ŽE VÔBEC EXISTUJETE 

Nikdy neviete, ktorý novinár práve hľadá neopozeraného návrhára do článku. 
Alebo pripravuje článok „Čo nové v slovenskej móde“. Ani sa to v reálnom čase ako 
začínajúci PR-isti nemáte šancu dozvedieť. Ale môžete si tieto situácie ošetriť. Spíšte 
si váš profesijný príbeh a buďte veľmi osobní. Čo robí práve vašu cestu k vlastnej 
značke či tvorbe unikátnu? Vymenujte úspechy, kolekcie, spolupráce s hviezdami či 
inými značkami. Textom nezahlcujte, buďte skôr struční, pokojne „odrážkoví“, ale 
vystihnite dôležité pointy. A na záver dajte tomu správnu prezentačnú formu. Doba 
Wordu je už dávno preč. Skúste to graficky, urobte malú ochutnávku najlepších mo-
delov a módnych prehliadok, ukážte svoju osobnosť na fotografii. 

Teraz pripravený materiál v jednom kuse, nie v mnohých súboroch, rozpošlete. 
Ale kam?

  
2. BUDETE POTREBOVAŤ MEDIA LIST 

Tvorba Media Listu bude neustály proces. Začnete s 1-2 kontaktmi a budete na 
ňom postupne pracovať. Možno už zopár lifestylových novinárov poznáte. Skladujte 
v prehľadnom exceli ich aktuálne telefónne čísla a emaily. Alebo jednoducho buďte 

v kontakte na Facebooku. Ďalším krokom bude, že si kúpite lifestylové magazíny, 
ktoré píšu o móde a nájdete miesta, sekcie, články, kde by ste sa v budúcnosti 
radi videli. Alebo také, kde máte čo so svojou značkou ponúknuť. Hľadajte miesta, 
kde sa už iní slovenskí návrhári vyskytli alebo vyskytujú, zlepšuje to vaše šance. 
Pod článkom býva zvyčajne podpísaný novinár, alebo redakcia uvádza aspoň jeho 
značku, ktorá sa dá pri troche snahy dešifrovať. Vedeli ste, že mnohé médiá majú 
na webstránke uvedené profily autorov? A určite nezabudnite čítať editoriály. Dobrá 
správa je, že slovenský mediálny trh je maličký. Potrvá možno rok pomalej konti-
nuálnej práce, kým ho obsiahnete. A odvtedy to budete mať už pevne v rukách.

3. OBČAS SA PRIPOMEŇTE.
Nazývame to aktualizačný moment. Ak viete na otázku „čo máte nové“ jed-

noznačne odpovedať,  je správny moment informovať o tom aj všetkých novinárov. 
Prostredníctvom mailu alebo tlačovej správy. Krátko a výstižne. Môže ísť o prípravu 
vašej autorskej módnej prehliadky, získanie ocenenia alebo, že vaše šperky budú 
súčasťou módnej prehliadky Fera Mikloška. Citlivo vyberajte, čo môže mať skutočnú 
pridanú hodnotu pre novinára. Vyhnite sa však spamovaniu, novinár nepotrebuje 
vedieť o každom vašom pohybe. Je ťažké odhadnúť správnu frekvenciu, ale pripo-
menutie sa raz za štvrťrok nikoho neurazí. Teda za podmienky, že máte čo povedať.

4. CHOĎTE NA EVENTY
Fashion Live!, Bratislavské módne dni, Fashion show recyklovanej módy a plno 

autorských prehliadok sú momenty, kde môžete spolu s inšpiráciou načerpať aj za-
ujímavé kontakty. Pohybuje sa na nich množstvo novinárov, ktorý si fotia outfity, 
hľadajú materiál na článok. Táto rada je však aj najrozporuplnejšia zo všetkých. Via-
cerí slovenskí návrhári priznávajú, že v našej krajine treba mať kamarátske vzťahy s 
komunitou a udržiavať ich. Kým mladý talent Michael Kováčik to považuje za jeden 
z hlavných spôsobov, ako naštartovať kariéru, Petra Toth v rozhovore pre toto čís-
lo uznáva úplne opačný prístup a naďalej bude tvoriť z pohodlia rodinného domu 
mimo svetiel reflektorov. Tvrdí, že k úspešnej kolekcii potrebuje skôr pracovať, než 
sa ukazovať.

5. SPOLUPRACUJTE S CELEBRITOU, ALE OPATRNE
Pražská vychádzajúca hviezda Michael Kováčik odštartoval svoju kariéru vďaka 

múze a priateľke Anete Vignerovej, bývalej Miss Českej republiky. Jana Pištejová 
má zas svoju Andreu Verešovú a Boris Hanečka Luciu Hablovičovú. Spolupráca  
s hviezdou vás bude stáť nemalé peniaze investované do návrhov, materiálov, prá-
ce a práce s celebritou. Odmenou môžu byť vaše výtvory na správnych miestach 
a v správnych magazínoch. To zároveň nesie so sebou aj najväčšie riziko – že sa 
neudeje vôbec nič. Preto, ak sa obzeráte po novej tvári vašej značky, vyberte si  
v prvom rade podľa toho, kto je mediálne zaujímavý, o kom novinári píšu. Zistíte to 
jednoducho vyhľadávaním cez google. Koľko článkov vyšlo a v akých médiách za 
rok 2017? Druhým faktorom je, že vybraná známa osobnosť musí chodiť na spolo-
čenské akcie, kde rada zapózuje. Ples v opere, kde „má každý róbu od niekoho“, 
stačiť nebude. No a ako posledná, ale nemenej dôležitá podmienka spolupráce je 
to, či sa vaša značka zhoduje a chce spájať so štýlom vybranej celebrity. Existuje 
niekoľko živých dôkazov o tom, že ak siahnete po prvom, na koho máte kontakt, 
nemusí vám to priniesť vôbec nič. A to už ste investovali do setu zo zlata či luxus-
ných plesových šiat.

Ela Dekánková

Lucia Rozborová (druhá zľava) sa ako bývalá novinárka naplno venuje  
synovej značke



POSTREHY

MÓDA REVUE november 201732

Fashion film si zamilujete!
Petra Hüblová, foto: SfC

Fashion film si konečne našiel miesto aj na Slovensku. Mladí módni tvorco-
via, ale aj módne firmy dnes majú u nás možnosť sa odprezentovať. Nielen 
na módnych prehliadkach, ale aj prostredníctvom Fashion filmov.

OSOBNOSŤ ČESKÉHO  
ŠPORTOVÉHO PRIEMYSLU
Zdroj: atoK

Fashion film je v zahraničí súčasťou aktivity mladých, ale aj skúsenejších mód-
nych tvorcov. Svoje miesto na Slovensku si v súčasnosti len hľadá. Uznávaná 
slovenská módna dizajnérka Dana Kleinert je touto možnosťou prezentácie mla-
dých autorov doslova nadšená. „Fashion film sme riešili už dávno a chceli sme 
ho pridať do oceňovania Best Fashion Graduate. Podarilo sa nám to až tento 
rok v rámci kategórie Best Fashion Film Award. Myslím si, že tento ročník je  
u nás prvý a nastavuje túto tému. Fashion film je dôležitou oblasťou módy, ale aj 
kreatívneho biznisu. Je to niečo veľmi progresívne a dá sa vďaka nemu vynika-
júco odprezentovať móda,“ hovorí Dana Kleinert, predsedkyňa združenia Slovak 
Fashion Council, ktoré je vyhlasovateľom a organizátorom súťaže. Zároveň je to 
zaujímavá kategória. Nie je to len o filme, poznáme veľa možností obrazy rozhýbať, 
ale aj dodať tomuto dielu ešte väčšiu emóciu, ktorú vytvoril daný dizajnér. „Pre nás 
je Fashion film v tomto smere veľmi relevantný 
a zároveň si myslíme, že je nástrojom, ktorý 
je novší, modernejší a zároveň silnejší ako sú 
módne prehliadky,“ tvrdí Dana Kleinert. Zmysel 
Fashion filmu vníma pozitívne aj ďalšia známa 
dáma z oblasti módy Zora Jaurová. „Je veľmi 
veľa príkladov toho, že aj známi filmári vo svete 
sa zaoberali módou. Napríklad Tom Ford, ktorý 
sa veľmi slušne presadil aj vo filmovom priemys-
le. Sú to dva svety, ktoré sú už v definícii prepo-
jené. Na Slovensku zatiaľ prepojené nie sú. Je to 
asi tým, že slovenská kinematografia mala ťažký 
reštart po rozdelení Československa,“ myslí si 
Zora Jaurová. Podľa nej je len otázkou času, kedy sa aj slovenskí filmári začnú  
o tento žáner zaujímať. „Fashion film musí mať svoje umelecké stvárnenie a rov-
nako aj marketing. Ak sa tieto dve veci spoja, tak aj Fashion film môže rozkvitať.“ 
Podľa Zory Jaurovej sa tomuto žánru najlepšie darí v USA, vo Francúzsku a vo 

Veľkej Británii. Podobne ako aj v umeleckom filme 
aj v módnom dizajne môžu prísť zaujímavé impulzy  
z menších krajín, ktoré sa ešte len rozvíjajú, lebo prá-
ve vtedy je tam tá povestná nevybúrená energia... 
Ďalšia žena z oblasti módneho biznisu Marika Majo-
rová Beňadik tvrdí, že dôležitá pri Fashion filme je aj 
jeho konečná dĺžka. „Určite, to platí na všetky média, 
či už na blogy, na články a aj preto sa ľudia presú-
vajú na Instagram, lebo je to len jeden obrázok. Je 
to disciplína, ktorá vôbec nie je limitovaná časom... 
Môže to byť dlhé ako chce kým to ľudia dopozerajú 
a tvorcovia to veľmi rýchlo zistia,“ myslí si Marika. 

Dĺžka kratších a výstižných videí skrátka funguje aj pri Fashion filme. Žiadna  
z dám však nevie odhadnúť cenu prezentačného Fashion filmu. Suma za takúto 
prezentáciu závisí nielen od dĺžky, umeleckej kvality, ale aj od profesií, ktoré na 
takomto filme spolupracovali.

Športový priemysel má v českých krajinách dl-
horočnú tradíciu, ktorá siaha až do doby národného 
obrodenia. Zvláštnou kapitolou je obdobie po roku 
1989, kedy vzniklo mnoho malých a stredných pod-
nikov zo súkromných iniciatív športovcov a športo-
vých nadšencov, ktorí chceli realizovať svoje nápady 
ako svoju hlavnú pracovnú náplň. Teraz, takmer po 
30 rokoch, sa už jasne ukázalo, ktoré z týchto nápa-
dov sa ujali a ktoré firmy si vybojovali pevné miesto  
v českom športovom priemysle. Výroba športového 

tovaru má svoje špecifiká, najmä značný podiel vý-
roby s vysokou pridanou hodnotou a aplikácií moder-
ných technológií. Preto sa významne podieľa na tvor-
be HDP, vytváraní pracovných miest a tiež na českom 
exporte. Vyhlásenie súťaže o OSOBNOSŤ ČESKÉHO 
ŠPORTOVÉHO PRIEMYSLU na rok 2017, ktoré sa 
uskutočnilo v rámci programu Medzinárodného festi-
valu alpinizmu (MFA) koncom novembra v Kultúrnom 
dome na Smíchove, malo za cieľ upozorniť na naj-
významnejšie počiny v tejto oblasti a popularizovať 

tak skutočnosť, ktorá mnohokrát zostáva širšej ve-
rejnosti skrytá. Víťazom sa stala firma RP Climbing, 
s.r.o. so športovou značkou OCÚN. Vyhlasovateľmi 
súťaže sú Asociácia výrobcov a obchodníkov športo-
vého tovaru Českej republiky (AVOZ ČR), Asociácie 
textilného, odevného a kožiarskeho priemyslu (ATOK) 
a usporiadateľ Medzinárodného festivalu alpinizmu, 
redakcia časopisu Ľudia a hory. Záštitu nad akciou 
prijal aj prezident Hospodárskej komory Českej re-
publiky Ing. Vladimír Dlouhý, CSc. 

Best Fashion Graduate, alebo „Najlepší absolvent módy“ je oce-
nenie udeľované raz za 2 roky združením Slovak Fashion Council 
(SFC). Titul získava absolvent (minimálne) bakalárskeho štúdia vy-
sokej školy, ktorý presvedčí medzinárodnú odbornú porotu svojou 
tvorbou, kolekciami a odhodlaním naštartovať svoju kariéru mód-
neho dizajnéra. Víťaz absolvuje cyklus módnej sezóny s podporou 
profesionálov z módnej praxe. SFC ušije víťazovi program ocenenia 
na mieru, čo prináša dlhodobý efekt na budúcu kariéru návrhára. 
Po prvýkrát sa v tomto roku udeľovalo aj ocenenie v kategórii Best 
Fashion Film Award, ktoré získal Jakub Gulyáš. Cenu Best Fashion 
Graduate si odniesol Lukáš Krnáč. Víťazov vám predstavíme v budú-
com vydaní nášho časopisu. 

Záber z víťazného filmu Vertigo (Best Fashion Film Award ) v réžii Jakuba 
Gulyáša vznikol v spolupráci s Borisom Hanečkom
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Hledáme obchodní partnery Cz, SK



MÓDA REVUE november 201734

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

TEXTILNÍ ETIKETY
S DLOUHOLETOU TRADICÍ

od roku 1991
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