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Vo veku 53 rokov zomrel zakladateľ  
nášho odborného časopisu Móda revue  
Kamil Chmelár. Práve on pred dvadsiatimi 
tromi rokmi prišiel s myšlienkou vytvoriť novú 
platformu pre ľudí spätých s módou profesio- 
nálne a ponúknuť im profesijný časopis pre 
ľahšiu orientáciu v tomto odvetví. Začínal  
s prezentáciou na výstave Trenčín mesto  
módy doslova s jednou propagačnou strán-
kou formátu A4, aby získal spätnú väzbu od 
obchodníkov, či myšlienka, ktorá nadchla jeho, 
bude prínosom aj pre nich. A vyšlo mu to. 
Časopis postupne prechádzal obmenami,  
z prvotného formátu A5 prerástol do formátu 
A4 a odborné rady a články ponúka dodnes. 
Kamil nikdy nevynechal možnosť stretnúť 
sa s klientmi, mnohí z nich sa stali aj jeho 
osobnými priateľmi, lebo mal jednoducho 
dar pritiahnuť človeka bližšie k sebe. Vedel 
pomôcť nielen v pracovných záležitostiach, ale 
aj poradiť milým slovom či odľahčiť neľahkú 
situáciu svojím príslovečným humorom.  
S radosťou prijímal výzvy na spoznávanie ľudí 
z módneho biznisu a zúčastňoval sa medziná-
rodných výstav v Európe, Ázii či ďalekej Indii. 
Jeho správy z týchto ciest ste mohli čítať  
v jednotlivých vydaniach Móda revue. Veľmi 
autentické boli aj jeho e-maily, písané perom 
profesionála a s veľkou dávkou humoru, ktoré 
nám z týchto ciest pravidelne posielal každý 
deň a ktoré sme v redakcii čítali stále dokola, 
hlavne však vtedy, keď sme sa potrebovali 
správne naladiť do bežného dňa. Vďaka za tie 
príbehy, Kamil...

Kamil napriek svojej dlhotrvajúcej chorobe 
nikdy nespadol na kolená, nikdy neklesal na 
duchu, nikdy nestrácal silu, odvahu, neskutoč-
ný optimizmus – naopak, odovzdával ich ďalej. 

Potom však prišiel 2. január 2018, deň,  
v ktorom opustil náš svet. Zostáva však navždy 
zapísaný v našich srdciach a mysliach. Ďa-
kujeme, že sme mali to privilégium žiť aspoň 
chvíľu s takým človekom, akým bol. Je ťažké 
ísť ďalej..., ale sme nesmierne vďační za to, že 
sme túto možnosť dostali.  
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Do všetkých oblastí pánskeho šatníka sa dostáva 
športový a voľnočasový prvok, či už je to použitím 
high-tech materiálov, uvoľnením formy, transformáciou 
funkčných doplnkov do skladby odevu – outfitu. Dnes 
s ním pracuje ako pánska klasika, tak aj street a urban 
štýl, avantgarda, odevný dizajn...  Je to fenomén, ktorý 
bol pri zrode nového výrazu: ATLEISURE. To znamená 
uvoľnenie, oddych, voľný čas, ale najmä funkciu so 
športovými prvkami.

Zmenu nám priniesol predovšetkým aj vývoj  
v životnom mestskom štýle, vývoj materiálov, možnosti 
nových techník a technológií a v neposlednom rade 
aj požiadavky spotrebiteľov na pohodlie a luxus pri 
používaní. Dnes sa ponúka v pánskej móde bohatý mix 
všetkého možného (niekedy i nemožného). Samozrej-
me je nemožné odtrhnúť sa cez noc od histórie, kon-
vencie alebo klasiky a prijať bezo zvyšku futuristické 
nápady. A tak nám pánska móda ponúka zmes, mieša 

staré s novým, pričom „staré“ je skôr vo vizu-

álnom pocite, než v niekdajšom vyhotovení a nové si 
právom pripisuje svoju inováciu, veď vznikalo postupne 
s veľkým úsilím vedeckých i praktických kapacít, 
koniec koncov i s nemalými nákladmi.

KLASICKÝ ODEV expanduje k voľ-
nočasovým typom s väčšou orientáciou na dizajn. 
Obleky si zachovajú svoju ustálenú štíhlu formu, často 
však menia materiály, doplnky i farbu, ale aj proporcie, 
najmä na obleky inšpirované zimnými športmi  
s nadčasovým šarmom. Nová syntetika ponúka mno-
hé varianty vo vyhladených aj ľahko štrukturálnych 
typoch. Samostatné saká a košele si zachovajú svoje 
umiernené formy, zmena je predovšetkým v zaujíma-
vých detailoch a kombináciách vzorov. Pleteniny často 
prevezmú funkciu neformálnych sák alebo pletených 
košieľ či kardiganov. Podstatná je skladba outfitu, kedy 
sa nezriedka úplne formálne saká dopĺňajú športovými 
úpletovými nohavicami (zastarano tepláky) alebo sako 

Pánska módna konfekcia na jeseň a zimu 2018/19

Aj páni módu milujú 
Jč, Foto: Pitti Uomo – Giovanni Giannoni, mBFW madrid /Getty imaGes, archív aUtora

V pánskej móde sa o slovo nezadržateľne hlásia, i keď nie priam revolučnou cestou, nové vývo-
jové prvky. Neobjavili sa znenazdania, skôr už pár sezón signalizovali príchod a teraz sa začínajú 
uplatňovať naplno. Historicky bývali páni v prístupe k móde skôr konzervatívni, nastupujúca gene-
rácie už tento problém nemá a módu miluje v celej škále produktov, ktoré mu ponúka.
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je doplnené prešívanou vestou z farebného nylonu. Par-
ky zo syntetických tkanín majú ochrannú membránu 
pre dôležité funkcie. Prešívané dlhšie bundy sú ľahké 
ako dych s mnohými funkčnými prvkami, často ako 
obojstranné typy. Čisté línie odevov, pletené goliere, 

prešívané čiapky a šály  
z polyamidových kompo-
nentov majú sofistikovaný 
ale futuristický vzhľad, kto-
rý prechádza do atleisure 
polohy, unikátneho špor-
tového vzhľadu, do novej 
koncepcie na nosenie doma 
i von. Sem patria aj pleteni-
ny vo forme pletených sák, 
často obojstranných,  
do pulóvrov, blejzrov  
z vysoko kvalitných vĺn, ale 
aj s technickým podtextom. 
Pletené saká majú väzobné 
štruktúry a mini vzory vo 
forme žakárových vzorov 
rybích kostier alebo rozo-

hrávajú  žakárovú hru v rôznych farebných variantoch. 
Tradičné saká majú mäkšie formy, texturizáciu, vzory 
tón v tóne ale aj v kontrastnej farebnosti.

NEFORMÁLNE ODEVY
Sú charakteristické pre športový pánsky šatník 

založený na high-tech technológiách s vrstveným obje-
mom inšpirovaným futuristickým postojom, kde farba  

a ľahkosť materiálov hrajú vedúcu úlohu. Všetko je 
super a naj – tepelná izolácia, ochrana proti vonkajším 
vplyvom, priedušnosť, elasticita..., skrátka luxusné 
funkcie. Parky majú vnútorné vrecká pre všetko mož-
né, formy sú minimalistické. Presadzujú sa tóny vojen-
skej zelenej, kobaltovo modrej, granátovo červenej  
a smaragdovo zelenej. Súbežne kráčajú aj urban 
nálady, kde sa presadzujú skôr minimalistické formy, 
funkcie a technický dizajn, čisté línie, super ľahké bis-
trečové materiály pre multivrstvené saká a prešívané 
vesty. Mesto & príroda je trend, ktorý sa rozvíja formou 
ekologického cítenia, recyklovateľnými materiálmi  
a zodpovedným prístupom k móde.

HYBRIDNÉ TYPY sa prikláňajú skôr  
k vojenskému charakteru alebo sú novodobou štylizá-
ciou pracovných odevov, často miešané do jedného 
celku. Objavujú sa hrubé zipsy, kovové spony a uzá-
very, zaplátané motívy, nohavice lodníkov s mnohými 
vreckami, parky a bomber bundy v neformálnych 
dizajnových siluetách. Tričká majú rockové grafiky so 
spraným vzhľadom a logami značiek. Digitálna tlač 
kamuflážových vzorov, detaily farebných podšívok 
– to všetko evokuje náležitosť k určitej záujmovej 
skupine. Mimo štandardu sú potom rodové námety 
vo formálnom mixe prírodného a vysoko technického 
vyhotovenia.

AVANTGARDA
Relaxačná silueta a vzhľad s nomádskym posto-

jom definujú nový koncept tohto štýlu. Organický 
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trend zasadený do zimného prostredia sa pohráva  
s prírodnými materiálmi, často obohatenými o funkčnú 
povrchovú úpravu. Je vyjadrený nekonštrukčnými 
sakami v meltonovom vzhľade alebo s mikro štruk-
túrami, efektmi buklé alebo vzormi niťových prúžkov. 
Vlnené alebo bavlnené bluzóny budú mať vzhľad drsnej 
textúry. Zdanlivú hrubosť vyrovnajú jemné pleteniny, 
vlnené flanelové a buklé nohavice. Nebudú chýbať  
ani vysoko progresívne experimentálne kolekcie  
s mixom nových materiálov a nekonvenčnými formami  
alebo vojenské inšpirácie. Spraný vzhľad a mäkký 

ohmat odevov je dnes 
už normou, farby nie sú 
často chemicky fixované. 
Vzory sú imaginárne vo 
forme fľakov, archívne 
inšpirácie sa využijú na 
potlače so symbolic-
kými odkazmi. Vítaný 
je remeselný proces 
tvorby a ctí sa historické 
dedičstvo. Mestský 
vzhľad je v polohe medzi 
street luxusom a futuriz-

mom s vysoko technickým 
charakterom a odvolaním sa na 

zimné športy, námorné, pracovné 
a vojenské uniformy. Čierna farba 
v mnohých spraných variáciách 
je charakteristická pre nomádsky 
mestský vzhľad s potlačeným aj 
výrazným farebným akcentom. 

Ako už bolo uvedené, všetko sa 
mieša a prelína so všetkým, prípad-
né rozdelenie je len návodom na 

skladbu kolekcií.
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Ďalej sú to farby, jej kombinácie, vzory a dekory.  
V druhej dekáde 21. storočia sú textilné techniky  
a technológie na takej vysokej úrovni, že sa dá v odev-
nej oblasti vyrobiť skoro všetko. „Skoro všetko“ však 
ešte neznamená absolútnu dokonalosť, najmä podľa 
zabehaných estetických parametrov, ale čo sa týka 
ochranných a funkčných vlastností, luxusu pri používa-
ní, tak tam už sa niekedy produkt k dokonalosti blíži. 
Sme však v dámskej móde a tam ide predovšetkým  

o krásu, proporcie, súlad v kombináciách, i keď tren-
dová a dizajnérska krása niekedy skĺzne aj do žánrovo 
provokatívnych polôh.

Ale k trendom – nasledujúca jesenná a zimná 
sezóna bude v znamení novej elegancie, mestských 
tém a športových námetov, ktoré nie sú revolučným 
postojom, ale vznikajú následkom dlhotrvajúceho 
vývoja. Ženská nálada sa presadí aj v týchto námetoch 
ako obrana proti vonkajšej agresii. Najmä mladšia 

Dámska konfekcia na jeseň a zimu 2018/19

MNOHOTVÁRNOSŤ  
dámskej módy
JČ, Foto: Pitti Uomo – Giovanni Giannoni, mBFW madrid /Getty imaGes

Poznáme veľa výrazových prostriedkov v tvorbe módnych odevov. Medzi tie dôležité právom patrí 
forma odevu či jeho súčasti a ich skladba do konečného vzhľadu, a v neposlednom rade sú to 
dnes, tak ako pred rokmi, použité materiály. A to v celej svojej škále inovovaných klasických,  
nových, aj tých technických typov. 
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generácia hľadá krásu a oživenie šatníka a outfitu  
v mixe rôznorodých súčastí. Tieto „nové“ kúsky sú 
často autentickými originálmi, raz v strohej a štíhlej, 
inokedy v objemnej forme. Obrovské parky sú hybridy 
námorníckych a pracovných kabátikov. Perfektne 
padnúce sukne sú pozmenené do provokatívnych sexy 
typov a street štýlu, nosia sa s krátkymi boomber 
bundami, alebo kabátikmi s kapucňou.

 TEMATICKÉ NÁMETY  
SEZÓNY V SKRATKE

 OSLOBODENÁ  
OD KONVENCIE
Provokatívna téma, ktorá sa prejavuje protestom 

proti všetkému a všetkým, s punkovou vibráciou  
a radikálnym príklonom k sexu. Objemné bundy, ka-
báty a parky sa nosia cez rozviate stupňovité sukne 
alebo úzke nohavice nad členky, doplnky sú kovové 
a výrazné, nekonvenčné sú formy dizajnovej obuvi, 
súčasti odevov sa na seba vrstvia, obľúbené sú „vy-
ťahané“ pletené bluzóny, roláky a vesty. Farby: predo-
všetkým temné odtiene šedej, zelenej, modrej a fialovej 
so striebornou a ružovými akcentmi.

STREET – JAVISKO
V tomto námete sa plne rozvinie nová  

pop energia a výrazný postoj stáť mimo 
normu. Prednosť má výstrednosť  
v milej až nezbednej a hravej nálade  
a vo formách, v ktorých sa stretnú pro-
porcie vo zvláštnych celkoch. Farby sú 

výrazné, dominujú červenkasté tóny 
oranžovej, ružovej, tiež béžová, 
biela, čierna, fľaškovozelená 

a fialová. Uplatnia sa extrémne široké dlhé nohavice aj 
legíny, farebné bloky v jednom celku, fantazijné veľko-
plošné potlače, odvážne riešené pletené nápady.

MÓDA REVUE február 2018
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FUTURISTICKÁ VÍZIA
Táto skupina sa sústreďuje na retro-futuristický 

svet. Dôraz je kladený na ochranné faktory v mestskej 
aglomerácii. Nebudú chýbať inšpirácie vojenskými 
uniformami, obrie objemy v nízkych hmotnostiach, 
ale aj rovné objemné saká so širšími ramenami, to 
všetko do mixu starého s novým. Farebné odtie-
ne sa sústredia na temnú cyklámenovú, tmavé 
odtiene zelenej, šedej, pridáva sa čierna, hnedá, 
oranžová a biela.

PIONIERSKE ČASY
Téma predstavuje ženu ako permanentného 

nomáda s duchom dobrodruha, s veľkou 
energiou inovovať a presadzovať precízny, 
rafinovaný etnický mix s mäkkými alebo 
štruktúrovanými casual odevnými súčasťami 
do pôsobivých outfitov. Je to trochu rustikál-
ny námet s prírodnou farebnosťou: telová, 
modrá, temne modrá, ružová, červená, 
červenohnedá, terakota a okrová. Uplatní 
sa tu celý rad kvetinových aj geomet-
rických potlačí vychádzajúcich z etnic-
kých inšpirácií, ale aj krátke bundičky, 
široké sukne a nohavice, zdobenie 
kožušinou.
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Netreba dodávať, že pri tvorbe detských odevov sa 
viac než kdekoľvek inde dbá na príjemné a funkčné 
typy s ohľadom na jednoduchú údržbu aj ochranné 
a funkčné prvky. I tu sa uplatňujú vysoko technické 
materiály v družnej symbióze s tými klasickými  
a tradičnými. Aj tu sa zmiešava mnoho rôznorodých 
kvalít, vzorov, štruktúr do jedného celku, aj tu sa vrství, 
pokrýva a zakrýva.

Aké ideové námety sa objavia v nastávajúcom 
jesennom a zimnom období? Je potrebné vopred 
povedať, že detský šatník býva často mini kópiou toho 
dospelého.

Detská módna konfekcia na jeseň a zimu 2018/19

Pre potreby a radosť  
našich detí 
Jč, Foto: Pitti immagine BimBo

Tvorba detských módnych sezónnych kolekcií je pre dizajnérov tvrdým orieškom, slušným bizni-
som, ale aj radosťou. Naše „kópie“ milujeme, pokiaľ to ide, nešetríme na ich oblečení a tiež si ich 
obliekame podľa svojich predstáv alebo ich priania. Vychovávame silné osobnosti a tie si už svoj 
šatník dokážu postrážiť a presadzujú svoje originálne nápady. Záleží však na veku, tým najmenším 
je to väčšinou jedno, len keď sú v teple a suchu a odev ich priamo neobťažuje.
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Jednou z dôležitých tém je street štýl, ktorý svojím 
spôsobom kopíruje módu dospelých. Zaujímavá je 
však možnosť vytvárania osobitého poetického výrazu 
samotnými deťmi. Je to ako skladačka z mnohých 
rôznych odevných súčastí, pri ktorej si deti vytvárajú 
vlastný osobitý outfit a výber je slobodný. Toto „puzzle“ 
vrstvenie môže vyzerať nasledovne: semišový kabátik 
cez vestu z umelej kožušiny s veľkými vreckami,  
cez maxi pletenú tuniku alebo károvanú košeľu  
v kombinácii so vzorovými legínami alebo nohavicami 
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s kamuflážnym vzorom či s tylovou naberanou sukňou. 
Inokedy sa párujú vlnené pulóvre s džínsami v čiernej 
spranej farbe a košeľou dekorovanou umelou kožou. 
Z farieb tu vynikne červená, fialová, horčicová, zelená, 
modrá aj burgundská pre dievčatká, petrolejová, čierna 
a zelená pre chlapcov.

Iná téma je športový chic vzhľad, ako moderný štýl 
s dennými potrebami malého spotrebiteľa. Dôraz sa 
kladie na textílie s vysokým ochranným faktorom a na 
funkčné detaily. Aj tu sa skloňuje slovo athleisure – 
smerovanie k pohodliu a voľnočasovým aktivitám – vo 
všetkých pádoch. Pre dievčatká je pripravená paleta 
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ružových a pastelových odtieňov a tiež signálne svie-
tivé efekty. Sukienky, legíny, tričká a topy sa obliekajú 
nielen do telocviční, ale aj na každodenné nosenie. 
„Krajčírska“ silueta podporená strečovou zložkou 
uľahčuje pohyb a je určená pre pletené saká. Skladbu 
dopĺňajú pulóvre, vesty a štrukturálne či vlasové 
kabáty. V chlapčenskom šatníku zaberajú veľký podiel 
džínsové produkty, nechýbajú športové úpletové noha-
vice, polokošele či tričká, bundičky, zateplené vesty... 

Nevyhnutnosťou sú aplikácie čísel, klubových emblé-
mov, značiek i športových hrdinov.

Hviezdne vojny a kráľovstvo oblohy sú inšpiráciou pre 
mnoho detských kolekcií najmä v oblasti overalov  
a objemných športových zateplených, ale ľahkých 
búnd, kabátov a viest. Vrstvenie je predpokladom  
a samozrejmosťou sú tiež najrôznejšie tematické 
aplikácie. Funkčné popruhy, kovové sponky, cvočky, 
výšivky a šnúrové uzávery len podčiarkujú túto tému 
práve tak, ako žiarivé metalické farby, čierna a striebor-
ná a mnoho ďalších doplnkov ako sú kukly, tunelové 
nákrčníky a zateplené topánky typu snehúl. Zateplené 
nohavice sú ďalšou súčasťou a overaly ďalším 
námetom tejto skupiny. Predpokladá sa využitie 
technických tkanín s funkčnými prvkami na 
ochranu malého kozmonauta.

Malé princezné a gentlemani je nevyhnutná 
detská téma najmä na zimné obdobie, plné 
spoločenských „aktivít“. Inšpirácia prichádza 
zo sveta severských rozprávok a sever-
skej polárnej žiary Aurora Borealis. 
Strieborná, modrá a zlatá sú určené 
predovšetkým pre žakárové typy 
vzorov a brokáty, krémová kon-
trastuje s čiernou a šedá so zlatou. 
Objaví sa množstvo čipiek a výši-
viek vkomponovaných do odevných 
celkov, ako sú sedlá, goliere či lemy. 
Námety sú tu napospol kvetinového 
alebo geometrického charakteru. Pre 
dievčatká sú určené skladané alebo 
naberané sukne všetkých dĺžok z tylov 
a voálov, šaty s kaskádovitými sukňami  
s vysoko položenou pásovou líniou, nabe-
rané, rozšírené aj balónové rukávy. Svoje 
miesto má aj bohaté zdobenie flitrami  

a sklenenými kamienkami. Iným variantom 
sú zamatové mini sukne s legínami  
a spoločenskou košeľou. Všetko je doplne-
né pletenými vestami, pulóvrami, malými 

sakami, vrchnými vlnenými kabátikmi 
alebo kožúškami z umelej kožušiny. 

Ani tu sa nevylučujú kombinácie 
a mixy s ostatnými námetmi.  
Pre chlapca je pripravený klasic-

ký oblek s košeľou a motýlikom pre 
veľmi slávnostné variácie alebo dlhé no-
havice s košeľou, polokošeľou aj tričkom 
doplnené pletenou vestou, bomber bundou 
či krajčírsky spracovanou vestou. Cez to 

parky, alebo kabátiky či zateplené bundy – 
kombinácia so street štýlovými súčasťami nie 

je vylúčená, naopak vítaná.
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Doprajte svojim  
zákazníkom  

originálnu módu!

Nová kolekcia E.daniely  
na veľtrhu STYL/Brno,  

17.-19.2.2018, pavilón P, 
stánok číslo 46. 

jiri@edaniely.cz  
+420 720 705 741
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Bytový textil na rok 2018 

Urbanistická budúcnosť  
bytových textílií
Heimtextil 2018/FrankFurt nad moHanom, d-club, Foto: Heimtextil

RELAX / DOBÍJANIE
Farba môže pôsobiť na človeka pozitívne, na jednej strane upokojujúco 
alebo naopak nabíja energiou a stimuluje k novým výkonom. Červené 
spektrum napriek všetkým predpokladom v ploche upokojuje a modré 
provokuje.
Červená od ružovej cez jasné žiarivé tóny po temné odtiene je  
v textíliách predložená v hladkom, jemne štrukturálnom, vlasovom, 
zaplstenom aj geometricky členenom povrchu ako upokojujúci element.
Stimulačná modrá pôsobí od spraných a čistých tónov, cez temne 
chladnú modrú až po tmavú s ladením do červena. Textílie budú hladké 
až lesklé, mramorované, matné, jemne počesané, zaplstené s jemnou až 
strednou texturáciou povrchu, potlače budú tón v tóne s nekonkrétnym 
vzorovým motívom.

DOKONALOSŤ / NEDOKONALOSŤ 
Reakciou na súčasné produkty v dokonalom a bezchybnom 
vyhotovení vďaka súdobým technikám a technológiám je ručná 
a remeselná tvorba so všetkými svojimi nedostatkami a nedo-
konalosťami, s historickými odkazmi a námetmi starobylého 
Japonska. K slovu prídu najrôznejšie prepletania textilných 
pásikov či šnúrok, zatkávanie nezvyčajných materiálov, aplikácie, 
výšivky, nášivky, inšpirácie rohožami či len hrubé surové plátno 
z prírodných vlákien. Ozdoba povrchov najrôznejšími machuľami, 
fľaky tvorené remeselnými pečiatkami v nepravidelnej rytmike 
poskytujú kreatívny prístup pri tvorbe dekoru. Farby budú napo-
spol prírodné od tónovanej bielej, cez béžovú, okrovú a terakotovú 
k temnej fialovej a tyrkysovej.
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MÄKKÝ MINIMALIZMUS
V súvislosti s očakávanými trendmi malých bytových jednotiek je potrebné počítať s multi-
funkčnou skladbou úsporného zariadenia, s variabilným priestorom na oddych, prácu  
i záujmovú činnosť. Využívať sa budú inteligentné materiály pre vysoko funkčné celky. 
Jemné slučky, vlasové povrchy, zaplstenie, melanžové efekty, textilné popruhy, rebrovanie, 
zvislé žalúzie a jednoduché prepletanie. Textílie budú hladké alebo s geometricky plastickým 
výrazným povrchom v jednofarebnom prevedení. Farebnosť sa sústredí na pastelové odtiene 
zastretej ružovej, telovú, zelenkavú, žltú a  šedú farbu, ktoré doplní čierna.

ADAPTÁCIA & PRISPÔSOBENIE
Téma predstavuje dizajn pre nomádsky spôsob žitia. Modulárny nábytok sa zostavuje podľa momentálnej potreby, 
objavujú sa konštrukčné prvky, ľahko zostaviteľné diely. Prírodné prvky nábytku sú kombinované s kovovými, 
textilnými či koženými spojkami. Textílie sú napospol hladké, často syntetické alebo so syntetickou úpravou, nechý-
bajú najrôznejšie mriežky či štruktúry, prepletanie a sieťovanie. Farby sú jasné a žiarivé - lomená biela, paradajková 
červená, zelená, modrá, žltá a hnedá.

MESTSKÉ OÁZY
Sú záhradkami uprostred betónových plôch, či svetom prírody 
uprostred digitálneho sveta. Sú malé ako dlaň, ale dá sa na nich 
pestovať bio zelenina, bylinky a tiež okrasné kvetinky. Sú relaxáciou 
aj koníčkom a duševnou potrebou. Zelené farby sú tu vo všetkých 
svojich nuansách dominantné, prírodné motívy aj štruktúry sú často 
výrazné, žiaduce. Potlače majú realistický vzhľad alebo sú vo fanta- 
zijnom vyhotovení. Jemne rozpité dezény striedajú veľkoplošné 
imaginárne dekory. Tkaniny budú mať jemný vlasový povrch, štruktú-
ru, lesk alebo vrásnenie. Už spomínanú zelenú doplní červenohnedá 
a červenofialová farba.



Jednotlivé modely z kolekce Smashed Lemon 
podzim/zima 2018 mají jako obvykle společného 
jmenovatele a tím je kvalita, která začíná již výběrem 
materiálu, přechází do perfektního konfekčního 
zpracování, které vychází z krejčovského řemesla, 
zaměří se na detaily a ve výsledku přinese dobře 
padnoucí střihy a moderní look, ať už jde o pouzd-
rové, košilové, subtilní či rozevláté šaty v různých 
délkách, sukně, topy, saka nebo úpletové blejzry.

Barevná rozmanitost kolekce je zřejmá. Objeví se 
relaxační fialové, indigové a zelené odstíny, jemnost 
přidá pudrová a bílá barva, své místo zastane i vý-
razná červená barva, která v kombinaci s cykláme-

novou zaručí barevnou explozi. Chybět 
nebudou ani teplé podzimní odstíny 
jako hořčicově žlutá, terakotová 
nebo zemité barvy. 

Jedinečnost kolekcí značky Smashed Lemon určitě 
najdeme i v pozoruhodných potiscích. Podzim a zimu 
tak tentokrát budou doprovázet květinové náměty 
v podobě rozkvetlých anglických růží či botanické 
zeleně, faunu zastoupí exotičtí ptáci či zvířata daleké 
Afriky, svůj prostor dostali i retro grafiky, proužky, 
kára, tečky či abstraktní vzory. Novým tématem  
v kolekci jsou potisky čerpající inspiraci z okouzlují-
cích obrazů pěti známých holandských malířů  
17. století. Díky spolupráci značky Smashed Lemon 
a nizozemského muzea Rijksmuseum tak vznikly 
sofistikované modely šatů, které v sobě nesou 
stopy mistrů umění dávných dob v originálním 
moderním provedení. Nuže a stopy výrazného 
módního rukopisu můžeme rozhodně najít  
i v celé nejnovější podzimně-zimní kolekci 2018 
Smashed Lemon.

Holandská značka Smashed Lemon vstupuje v tomto roce na své další módní výpravy. Za uplynulých  
10 let zvolila ten správný směr, našla prostor v moři konkurence i díky skvělé intuici, odborným znalostem, 
profesionalitě ve vztahu s klienty a v neposlední řadě svým přímým zásahem a vyprofilováním se na origi-
nálního producenta dámské módní konfekce. Ústřední produktovou řadou jsou šaty v rozmanitých střizích  
a nesčetných barvách a kombinacích. Nevybrat si je prostě nemožné...

PREDSTAVUJEME

Smashed Lemon – značka  
s vlastním rukopisem

MÓDA REVUE február 201818
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Podzim a zima jsou obdobím, kterému dominují opravdu studené dny. To však nemusí znamenat nepohodu 
a chlad. Zachumlat se do teplých kardiganů, kožíšků či pletených kousků z přírodních materiálů je ta 
nejlepší volba během chladných dnů, ať už nás čeká cesta do práce, do města či posezení u kávy s dobrou 
kamarádkou. Nová kolekce značky Geisha řeší všechny situace, a to s ohledem na podtržení jedinečnosti 
a osobnosti každé ženy. Je jedno, zda preferuje více sportovní styl, eleganci nebo ráda nasedne na vlnu 
módních trendů.

19

Kolekce pro podzim a zimu značky Geisha přináší 
pestrou paletu teplých pletených kousků v podobě pu-
lovrů, kardiganů, úpletových šatů, které doplňují kabáty, 

kožíšky a parky. Ty reflektují trendy, nezapomínají na 
jedinečnost, která je pro značku typická a mohou se 
pochlubit velkým podílem působivých detailů a originál-
ních kombinaci. Do hry vstupují zářivé a jemné látky, 
úplety, samet, denim, umělá kožešina. Zdobení kovový-
mi či perleťovými perličkami je nepřehlédnutelné zejmé-
na na blůzkách, pulovrech a denimových kalhotách, 
kde nesmí chybět. V kolekci dominují zvířecí motivy  
s odkazem na exotickou Afriku, květinové, geomet-
rické, sportem inspirované motivy, objeví se i army 
prvky. Nosnou barvou kolekce bude modrá v odstínech 
švestkové, tmavě modré, indigové a kobaltové. Stejně 
dominantní barvou je zelená v tlumených odstínech, 
objeví se i přírodní barvy jako bílá, béžová  
a šedá, barevný kontrast přichází i v podobě 
hořčicově žluté a v odstínech burgundské-
ho vína. Díky hře se střihy a s nevyčerpa-
telnou možností kombinování jednotli-
vých kousků se kolekce stává stud-
nicí nepřeberných nápadů. 
Praktičnost a pohodlí se 
zde setkávají se skvělým 
designem. Jednoduše – 
radost nosit.

MÓDA REVUE február 2018

GEISHA – radost nosit
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PORTRÉT

Keď som prišla na dohodnuté stretnutie, Petra 
práve šila na jednom z troch strojov, okupujúcich 
masívny stôl v jej štýlovom showroome, ktorý má na 
mňa zvláštne upokojujúce účinky. 

Predpokladám, že si svoje návrhy nešijete len vy sama...
Skoro polovicu vecí, čo tu vidíte, som šila ja. Väč-

šie veci ako kabáty, s ktorými sa tu ani nemôžem 
rozložiť, lebo by som ich špinila po zemi, dám robiť 
mojim babám. Ale úplne prvé modely som pripravo-
vala na otvorenie tak, že som si len tak odskočila od 
sporáka a spichla doma (smiech). 

A otvorili ste si obchod...
Áno (smiech). Vtedy som tu mala ešte aj se-

cond-handové veci, ale iba pekné kúsky, luxusné.  

To bola vždy moja vášeň, chodiť po sekáčoch. Takže 
prvotná myšlienka bola, že to bude luxusný se-
cond-hand s niekoľkými mojimi autorskými vecami, 
aby som sa tu nenudila. Malo tu byť všetko to, čo sa 
mne páči a čo vystihuje mňa a moju osobu. Vôbec 
som neplánovala vlastnú značku ani concept store.

Ako vyzerali prvé dni po otvorení?
Nejako sa to rozkríklo a ľudia prišli už v prvý deň. 

A potom začali chodiť viac, viac a viac. Nehovorím, 
že to bol nejaký boom, začiatky neboli ľahké. No  
v priebehu prvého týždňa vykúpili celú moju zásobu 
asi päťdesiatich kusov vlastných modelov. Potom 
ešte asi pol roka som mala sekáčové veci, ale hovo-
rila som si, že treba nabehnúť na to, čo sa ponúka.  
A začala som si riešiť logo vlastnej značky a postup-
ne pomaličky spolupracovať s krajčírkami. 

Dovoľte mi otázku: kde ste nabrali odvahu, otvoriť len tak 
kamenný obchod v centre mesta?

Ja neviem (krúti hlavou). Keď sa teraz nad tým 
zamyslím, čo som spravila... Nie, to sa asi nedá, roz-
mýšľať nad tým viac. Prosto, buď to spravíš, alebo 
to nespravíš. Veľmi veľa ľudí ma aj odhováralo. Vraj 
miniem svoje jediné úspory.

Čím ste si tento krok vyargumentovali sama pre 
seba?

Ja som to prosto tak cítila. Už od malička 
som chcela mať vlastný obchodík.

A prečo práve móda? Ako ste vlastne prišli k šitiu?
Mamina ma učila šiť. Je krajčírka  

a ja som vždy chcela mať trochu iné 
oblečenie ako ostatní. Tak som si asi 
od trinástich šila. Spomínam si, ako 
mi mama trhala prvé veci, keď sa jej 
nezdali a musela som ich znovu prešiť. 
Podľa mňa mám ten perfekcionizmus 
po nej.

Kde všade ste zbierali skúsenosti 
skôr, než ste prvýkrát našili svoje meno 
na model?

Najprv to boli klientky v Talian-
sku, ktorým som šila na mieru. 

Ela DEkánková

Na showroom Petry Weingartovej som náhodou natrafila v bratislavskom Starom Meste. 
Tabuľka nad obchodíkom na Tobruckej ulici uvádzala Petrine meno celkom dole len malými 
písmenami. Pôvodne chcela majiteľka prevádzkovať len štýlový second-hand a k tomu „pri-
šiť“ zopár vlastných modelov. Keď pred troma rokmi otvorila, celá zásoba vlastnej tvorby 
sa do týždňa rozpredala. Zrodila sa značka Petra Weingart.

Petra Weingart

Najprv chcela second-hand, 
dnes má vlastnú značku

20

Petra Weingart
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Street style z kolekcie SS17, 
foto Nikol Tomeková V showroome Petry Weingartovej

Model na mieru na Fashion Sparkling Night,  
foto: archíw PW
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Mohlo ich byť asi sto. Mimochodom, Talianky sú veľ-
mi náročné zákazníčky. No, ale potom prišla globálna 
finančná kríza. V Prahe som si spravila štylistický 
kurz a skúšala som to ešte s jednou fotografkou  
v Bratislave. Veľa ľudí chcelo spoluprácu, ale za 
barter. A to vám účty nezaplatí. Tak som nastúpila  
v Zare a neskôr v Max Mare ako Visual Merchaniser. 
Robila som vizuál výkladov a predajní, presné roz-
miestnenie modelov v priestore. Musela som sledovať 
vývoj predajov, podporiť produkty, ktoré sa nepredá-
vali, rozhodovať, čo objednať a čo už nie.

Pomáhajú Vám tieto skúsenosti dnes?
Veľmi! A som veľmi rada, že som všetkými tými-

to pozíciami prešla. Zákaznícky servis, prax  

s produktom, marketingo-
vé myslenie, výklad, umiestňova-

nie a podpora produktu a podobne.

Všimla som si, že netvoríte v ucelených 
kolekciách. Máte na to dôvod?

Netvorím. Asi by som sa zbláznila, 
keby mi tu pol roka stála jedna kolekcia.  
A ani si to nemôžem dovoliť, všetci sme 
totálne ovplyvnení fast fashion. Snažím sa 
nerobiť veci vo veľkom počte kusov, všetko 
je limitovanejšie.

Povedzme, v desiatkach?
Na začiatku som spravila tak dva kusy 

z každého modelu. Zákazníčky mali pocit 
originality, ale potom tí, ktorí to nestihli, boli 
strašne smutní. Naozaj, pár ľudí mi už odišlo aj 
s plačom. Tak som prehodnotila koncept  
a pridali sme. Teraz je to okolo desať – pätnásť 
kusov. No i tak sa veľakrát stane, že dám niečo 
do výkladu a za dve hodiny je už to už úplne 
vypredané.

Ak môžete prezradiť, s akou investíciou ste vkročili do 
otvorenia obchodu?

Bolo to 3 500 eur. Presne. A to zahŕňalo dvoj-
mesačné nájomné, novú podlahu – to bola 

druhá najväčšia položka – nákup 
second-handových vecí a nábytok 
s doplnkami väčšinou tiež  
z blšáku.

Čo je podľa Vás najťažšie na tom, 
mať kamenný obchod?
Každodenná práca s ľuďmi. Veľa-

krát, keď ľudia zistia, že som majiteľka, 
začnú sa správať inak. Čo mi je ľúto. 
Sme všetci seberovní bez ohľadu na 
vek alebo postavenie. Aj so zákaz-
níkmi máme byť partnermi na jednej 
úrovni. A to hovorím aj svojim zames- 
tnankyniam v obchode. Je mi jedno, 
či príde zákazníčka v Gucci kožuchu, 
pre mňa je to ten istý klient, ako keď 
sa príde stredoškoláčka len pozrieť. 
Beriem ich úplne rovnako a som 
vďačná, že prišli.

Videla som u Vás bavlnu alebo viskózu, 
neláka Vás však pracovať aj s luxusnými 

materiálom ako kašmír či hodváb?
Moja politika, ktorej sa budem držať 

asi navždy je, že chcem robiť dostupnú 
módu pre každého. Nechcem robiť troj-

tisícové kabáty a budú mi tu visieť pol-
roka. Nepáči sa mi koncept, ktorý je na 

Slovensku nastavený tak, že ak sa chcem 
pekne obliekať, tak si buď kúpim totálne ne-
kvalitný materiál, ktorý šili detičky, alebo si 
musím naň šetriť trištvrte roka. A všetci sa 
chceme pekne obliekať, aj keď z výplaty 
veľa neostane. Teší ma, že môžem urobiť 

radosť aj takýmto ženám. Samozrejme, robím potom 
aj veci priamo na zákazníka, prepracovanejšie mode-
ly, kde sa sumy už pohybujú niekde inde.

Budú to takmer tri roky, čo je obchod otvorený, už nie ste 
žiadna startuperka. Pracujete aj cez víkendy?

Od minulého septembra už nie. Lebo nevládzem. 
A pomaly som to tu prestávala mať rada, bola som 
toho fakt presýtená. To sa už potom odzrkadľuje 
všade – na nálade aj na výkone. Bolo to kontrapro-
duktívne.

PORTRÉT
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Petra Weingart

Najprv chcela second-hand, 
dnes má vlastnú značku

Elegantná bombera tvorená  
s čipkou a šifónom,  
foto: Miroslav Filip

Velvet hoodie a Kimono, vyrobené len v jednom kuse, 
foto: Petra Weingart

Kabát z kombinácie vlny a kašmíru  
s obojstrannými šatami, foto: Tomáš Figura

Rukopis Petry Weingartovej  
je výrazne minimalistický,  
foto: Miroslav Filip
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Ale proč se veletrh vlastně jmenuje Pitti? Monumen-
tální palác Pitti (původně sídlo rodu Pittiů) na levém 
břehu řeky Arno patřil dlouhá léta rodu Medicejských  
a pamatuje i jeho zánik v 18. století. Dnes slouží jako 
galerie starého i moderního umění, dekorativních před-
mětů a konají se tady příležitostní výstavy.  
V posledním patře je i velmi zajímavé muzeum módy.  
To vše se nachází v autentických prostorách medicej-
ského rodu. Tady se před mnoha léty zrodil malý vzor-
kový veletrh s pánskou módní konfekcí Pitti Immagine 
Uomo. Prostory brzy nestačily, a tak se dnes velkolepá 
mnohospektrální výstava přestěhovala do pevnosti  
a zabydlela se v ní dvakrát do roka právě tak jako 
úžasná pánská MÓDA.

93. edice veletrhu patřila podzimní a zimní sezóně 
2018/19 a otevírala tak nejen nový rok, ale i novou 
módní sezónu. A to opět velkolepě, počty hovoří za 
slova: 60 000 m2 výstavní plochy, okolo 36 000 náv-
štěvníků, přes 24 300 obchodníků, na 570 značkových 
kolekcí… Podle rozmanitého zaměření je výstava roz-
dělena do mnoha sekcí. Své kolekce nabízeli výrobci  

z celého světa, nechyběla ani Asie, jmenovitě Japonsko 
a Jižní Korea. Tamní designéři přinášejí odlišný a zajíma-
vý pohled na pánskou módu.

Mottem edice byly pro tentokrát biograf a pohyb. 
Pohyblivé obrázky, pohyb od historie k budoucnosti, od 
tradic k inovacím, od klasiky k novému životnímu stylu 
– dalo by se bez nadsázky říci, že vývoj módy je v ne-
ustálém a zrychleném pohybu. A pohyb ve vývoji je víc 
než patrný, není to ze dne na den, snad ani ze sezóny 
na sezónu. Volnočasové a sportovní prvky se zabydlely 
natrvalo v celé škále konfekce – pánská móda se po-
stupně osvobozuje od konvencí a sází na nové, vysoce 
technické materiály a zpracovatelské technologie. Tam 
kde zůstává klasická forma se kombinacemi, doplňky  
a stylingem získává zcela nový vzhled. Vše je odleh-
čeno, mnohé se díky tomu vrství do funkčních celků. 
Nechybí ani snaha o typy zcela mimo konvence  
a svoji roli tu hrají především značky a kvalita.

Hosty veletrhu byli tentokrát Finové se svým „sever-
ským“ pohledem na pánskou módu. Veletrh je známý 
řadou aktivit a setkávání na výstavišti i ve městě. Byl 

zahájen přehlídkou finalistů soutěže International  
Woolmark Prize na bývalém nádraží – Stazione Leopolda. 
Talentovaní japonští oděvní tvůrci předvedli své kolekce 
v tomto „surovém“, ale působivém prostoru pod názvem 
The Undercover by Jun Takahashiand Takahiromiy 
Ashitathe Soloist. Přehlídka byla neobvyklá s odkazy na 
východní kultury, s oděvy v nekonvenčních vrstvených 
formách z technických i klasických materiálů, v neutrál-
ních i akcentních barvách, s výraznými potisky, zvláštní-
mi detaily včetně světelných efektů. Rozhodně přinesla 
zcela mimořádný pohled na pánskou módu, podtržený 
neuvěřitelně tajemnou atmosférou scénáře přehlídky.

Veletrh Pitti Immagine Uomo je dnes platformou pro 
mnoho experimentů, vystavené módní kolekce mají 
celosvětový přesah a představují současný i budoucí 
životní styl. Módní ohnisko je zaostřeno na sportovně 
casual módní styl a důraz je kladen na experimentální 
přístup k pánskému odívání. 

Veletrhu se zúčastnili i studenti třetího ročníku  
VOŠON v pražských Holešovicích, kteří s velkým nadše-
ním sledovali, jak se rodí nová „móda“.

Heimtextil ve Frankfurtu nad Mohanem je největší 
výstavou svého druhu na světě a vzbuzuje mimořádný 
zájem nejen pro kontraktační jednání, ale i pro zisk 
nejčerstvějších informací o trendech jak v oblasti 
technického a technologického vývoje, tak o barvách, 
vzorech, strukturách a úpravách produktů, včetně 
jejich ideového zaměření. Pro to je připravena řada 
odborných tematických přednášek a také je vytvořen 
„Theme park“, kde jsou tyto trendy presentovány. 
Veletržní správa tak vytváří prostor pro informaci  
a orientaci obchodníků, ale i všech zainteresovaných 
návštěvníků. Trendy tak jsou jakýmsi indikátorem 

blízké i vzdálené budoucnosti bez ambice dogmatické-
ho vnucování.

Pro tyto vize budoucnosti, které se tady setkávají  
s hmatatelnými současnými výrobky, byl sestaven 
tým pracovníků z renovovaných designových studií 
a ateliérů celosvětově působících. Už probíhá a bude 
pokračovat masová migrace do měst, ze kterých se 
stávají mnohamilionová monstra. Dnes žije ve městech 
polovina světa a na konci 21. století to bude většina. 
Pohyb lidí od venkovské a zemědělské kultury k vysoce 
urbanistické a industriální je pravděpodobně definitivní. 
Budoucností je tedy heslo URBAN. S tím souvisí i trend 

moderního věku a životní styl společnosti.  Připravuje 
se nové sociální a ekonomické prostředí, ale i design  
a osobní životní změny.

Téma Heimtextilu 18 zkoumá, jak bude urbanistická 
budoucnost tvarovat životní, pracovní a společné pros-
tory. Předpokládaný úspěch by mohly mít malé flexibilní 
místnosti s možností variabilního přestavování. Důležité 
budou také relaxační koutky, prostory pro terapii, 
přírodní bio „zahrádky“ a v neposlední řadě pracovní 
prostory pro drobnou řemeslnou výrobu, experimenty  
a rukodělné koníčky – to vše, abychom se v té URBANii 
nezbláznili.

Kde se rodí móda
PITTI IMMAGINE UOMO - leden 2018

HEIMTEXTIL 2018
PITTI IMMAGINE UOMO - leden 2018

Jč, foto: Kamila Jarošová

Stopy významného rodu Medicejských jsou ve Florencii patrné na každém kroku. Tito mecenáši 
umění byli i zdatní bankéři, politikové a občas i krutí mstitelé. Negativa se časem zapomenou a to, 
co budoucím generacím díky podpoře mnohých umělců za dlouhé doby vládnutí zanechali, je vskut-
ku velkolepé. Nejde jen o umělecká díla a artefakty renesance či baroka, ty jsou notoricky známé, 
ale i o technické stavební monumenty. Jedním z nich je obranná pevnost ve formě „pentagonu“,  
Fortezza da Basso, dnes téměř v centru města. Tato vojenská stavba je již dlouhý čas neobvyklým 
výstavištěm města Florencie. Kdo by si byl tenkrát pomyslel, že jednou bude cihlovo-kamenná 
pevnost zajímavou kulisou módních veletrhů. 

D-club

Veletrh, určený bytovému textilu a všemu, co k vybavení domácnosti a také veřejných prostor patří, si nese výstavní prvenství nového roku. V době, 
kdy leckde ještě svítí vánoční stromečky a přetrvává sváteční výzdoba, je už na frankfurtském výstavišti plno. Plno textilií, tapet, tisků, záclon, 
závěsů, čalounických materiálů, podlahových krytin, matrací i zástěn oken… zkrátka už zmíněného vybavení, ale také plno obchodníků, návštěvníků, 
prodejců, výrobců, bytových architektů, dekoratérů, studentů a v neposlední řadě i ve dnech určených, veřejnost.
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Historie veletrhů STYL a KABO se začala psát 
právě před čtvrtstoletím. Na krásném funkcionalistic-
kém výstavišti v Brně tehdy připravovali první ročník 
veletrhů věnovaných výhradně textilu, obuvi, kožené 
galanterii a bižuterii. Na českém trhu šlo o novinku, 
která vycházela vstříc sílící poptávce po kontraktač-
ních setkáních konaných dvakrát do roka, v rytmu 
střídání módních sezon. Nápad se osvědčil, funguje 
již 25 let a na posledním jubilejním 50. ročníku se 
prezentovaly kolekce 780 značek, které zhlédlo 
přibližně pět tisíc odborných návštěvníků. 

Už 51. veletrhy STYL a KABO proběhnou od 17. do 19. 
února. Obchodníci si prohlédnou nové kolekce pro nad-
cházející podzim a zimu a vedle tradičních účastníků 
je osloví také řada nováčků. Na veletrhu STYL třeba 
luxusní německé domácí oblečení, plavky, plážová 
a volnočasová móda značky Plantier, poprvé budou 
vystavovat také dvě německé návrhářky s vlastními 
značkami. Představí se dvě řecké značky prádla, pla-
vek a domácího oblečení: Pink Label a Pen.ky. Italská 
firma Emme Evolution přiveze do Brna kolekci značky 

Pregiò Couture, která reprezentuje 
elegantní a funkční dámské svrchní 
oděvy – parky a bundy. Ze Srbska 
dorazí džínová móda Conto Bene 
Jeans a z Polska například dám-
ská móda Dunka nebo pánská 
konfekce Folstop. Nabídku rozšíří 
i několik dodavatelů textilu a 

oděvů z Indie a Pákistánu.

Poprvé přijedou vystavovat také někteří menší 
čeští výrobci. Pod značkou Carri BOOm se skrývá 
mladistvé oblečení pohodlných střihů – trička, šaty, 
mikiny a sukně ušité z bavlny s elastanem. Firma 
Diva Moda představí kolekci extravagantní dámské 
módy Mexton. Kratochvil Styl je značkou dámské 
konfekce originálního designu a firma Angra CZ do 
Brna přiveze pokrývky hlavy. Chybět nebudou ani 
dodavatelé finálních výrobců. Společnost CNM textil 
přijede s nabídkou inkjetového tisku na přírodní 
materiály, bavlnu a len, a veletržní premiéru bude mít 
společnost Stick, jedna z největších vyšívacích firem 
na Slovensku s vlastním programovacím studiem.

Také KABO rozšíří tradiční nabídku o nové 
značky. Z Řecka se můžeme těšit na obuv S.Pietro 
a z Pákistánu na tři firmy s koženou galanterií, 
opasky a rukavicemi. Poprvé bude vystavovat česká 
společnost Medico Prevent, která se zaměřuje na 
pohodlnou a zdravotní obuv zahraničních značek: BF 
jsou kožené pantofle pro celou rodinu se speciální 
technologií pro měkčí nášlap, Szamos je tradiční 
maďarská značka vysoce kvalitní dětské obuvi, 
Medico je zdravotní dětská obuv, pod značkou Trek 
najdete ruskou celokoženou outdoorovou obuv do 
náročných přírodních podmínek a obuv Klartex je 
určena pro každodenní nošení. V segmentu kabelek, 
tašek a batohů zaujme hravá kolekce značky Sam-
mao i nabídka společnosti Lilió, která využívá florální 
motivy. 

V doprovodném programu nepřehlédněte dvě 
novinky – speciální přehlídku Bloggers&Desig-
ners Show složenou ze dvou částí. První blok 
představí trendy pro příští sezonu očima mód-

ních bloggerek, které budou vybírat trendové kousky 
přímo z kolekcí vystavovatelů. V následující části se 
můžeme těšit na autorské kolekce českých i zahra-
ničních návrhářů. Speciální přehlídka se uskuteční 
v neděli 18. 2. od 18 hodin a zvána je i veřejnost, 
vstupenky v ceně 450 korun si můžete zakoupit 
na www.bvv.cz/styl-kabo. Dále se samozřejmě chystají 
pravidelné kontraktační módní přehlídky věnované 
jak dámské a pánské konfekci, tak prádlu. 

Další novinkou bude Poradenské centrum STYL  
v pavilonu P vedle stánku asociace ATOK a SOTEX, 
tj. přímo na „hlavní třídě“.  Návštěvníci i vystavova-
telé zde v sobotu a v neděli mohou bezplatně využít 
přítomnosti odborníků a probrat s nimi své dotazy 
na různá témata: Správné označování materiálového 
složení dle Nařízení 1007 (bambus, Lycra, Coolmax), 
vše o symbolech údržby, velikostního sortimentu 
oděvů a jejich značení dle nové EN, reklamace z po-
hledu výrobce/prodejce/soudního znalce (vč. legisla-
tivy a praktických problémů) a dotazy v souvislosti  
s ochranou spotřebitele.

Který obchodník by nechtěl vědět, jaké barvy se 
budou nosit a co bude prodejním hitem příští 

sezony? Klíčem k trendům v dámském 
prádle bude přednáška a módní přehlídka 
s názvem: „Dámské prádlo: Co se nosí  
a co by se nosit mělo…“, která v sobotu 
17. února bezprostředně naváže na 

přehlídku LINGERIE Show. Martin 
Kárych ze společnosti ALTRA před-
staví na praktických ukázkách 
aktuální střihová řešení 
 a jejich konfrontace s před-
váděnými modely. Trendy  
v dámské a pánské módě 
bude prezentovat tradiční se-
minář nizozemské návrhářky 
Ellen Haeser, spojený také 
s módní přehlídkou. Uskuteč-
ní se stejný den od 14 hodin 
přímo na mole v pavilonu 
P a opět půjde o jediný 
trendový seminář v České 
republice pořádaný ve 

spolupráci s renomovaným 
zahraničním lektorem. 

POZVÁNKA

mK, foto: veletrhy brno

Premiéry kolekcí chystaných pro příští sezonu, trendy v podání módních expertů, B2B jednání  
a exkluzivní přehlídky. Veletrhy STYL a KABO slouží módní branži dvakrát ročně už celých 25 let. 
V únoru bude v hlavní roli móda pro sezonu podzim-zima 2018/2019 a poprvé se aktivně zúčastní 
i módní bloggerky.

Čtvrtstoletí veletrhů  
módy STYL a KABO

MÓDA REVUE február 2018
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Moda Portugal Porto 2017

Na prehliadke mladých talentov 
bodovali aj Slovenky!
Petra Hüblová, foto: Porto-MoDa PortUGal

Byť v decembri v Porte a prezentovať sa aktuálnou 
kolekciou šiat či topánok malo šancu len tridsať mla-
dých talentov z celej Európy. Na prestížnej módnej šou 
a súťaži v Porte sa prezentovali dizajnéri z  Talianska, 
Španielska, Francúzska, Portugalska, Nemecka, ale aj 
z Českej republiky a zo Slovenska. O ich osude rozho-
dovala porota plná európskych zvučných mien. Pred sa-
motnou módnou šou v nádhernom portskom Palacio Da 
Bolsa sa konala tlačová konferencia, na ktorej nechýbali 
profesori, či manažéri prestížnych európskych módnych 
škôl. Medzi prednášajúcimi bola aj nemecká dekanka Mode 
Design a programová riaditeľka Fashion Design BA Urike Nagele. 
Osud nemeckých študentov a dizajnérov jej rozhodne nie 
je ľahostajný. „Po prvé je dôležité, aby mal mladý módny 
návrhár svoj vlastný marketing, možnosti tvorby a vzťah 
medzi módou a následným marketingom. Je dôležité 
pracovať so sociálnymi sieťami a aj to, že nebude tvoriť 
osamote, ale bude mať aj svoj vlastný tím spolupracov-
níkov. Predsa len niekto môže mať skvelé nápady a byť 
talentovaným dizajnérom, ale aj tak potrebuje kohosi, 
kto dobre rozumie marketingu,“ myslí si Nagele. Podľa 
nej je veľmi naivné myslieť si, že všetci študenti do- 
siahnu rovnakú slávu ako Karl Lagerfeld. „Vždy hovorím 
svojim študentom, že musia byť otvorení a budovať si 
svoje kontakty. To je základom úspechu. Chcem, aby si 
mladí tvorcovia verili, no musia byť originálni a unikátni. 
Musia mať niečo, čo ich výrazne odlíši od ostatných,“ 
vysvetľuje Ulrike Nagele. Nemecké dizajnérske školy 

ponúkajú aj medzinárodné kontakty. Silných partnerov 
má Nemecko najmä vo Veľkej Británii, Kanade, Miláne 
a v Austrálii. Študenti z Berlína či Hamburgu majú 
možnosti stráviť jeden alebo dva semestre v za-
hraničí. Mladých módnych návrhárov podporujú aj 
na talianskej módnej škole Polimoda vo Florencii. 
Je známa tým, že patrí medzi najlepšie dizajnér-
ske školy sveta. Manažér pre medzinárodné vzťahy 
Fabrice Charlot z Polimody je presvedčený, že 

V polovici decembra sa v Porte konala atraktívna súťaž mladých módnych návrhárov, na ktorej sa zúčastnilo tridsať talentov z celej Európy. Moda Portugal Porto 
pritiahla nielen odborníkov a profesorov z oblasti módy. Na súťaži zažiarili aj Slovenky, ktoré sa prezentovali výrobou topánok. Náš časopis samozrejme na takejto 
akcii nemohol chýbať. 

Súťažná kolekcia  
Argentínčanky  
Belen ESTEVEZ

Veselé a pozitívne modely nemeckej návrhárky Sanny Schubert

Zľava naša redaktorka Petra a študentky Univerzity 
Tomáša Baťu Barbara, Helena a Kristína
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študentom poskytujú kvalitné vzdelanie. „Sme známi 
po celom svete. Až 70% našich študentov tvoria ná-
vrhári z iných krajín. Máme približne 2 000 študentov  
z rôznych krajín sveta. Hľadáme talenty z celého sveta 
a nie iba z Talianska. Nehľadáme u študentov iba talent. 
Túžime po študentoch, ktorí dokážu zo seba vyťažiť 
maximum. Niektorí z nich môžu byť slávni, iným sa to 
nemusí podariť. Naším cieľom je získať študentov, ktorí 
dokážu pracovať na maximum a sú šťastní vo svojej pro-
fesii,“ tvrdí Charlot. Podľa neho musia mať mladí módni 
návrhári motiváciu a ambície najmä v sebe. „Profesori  
a organizácia školy im samozrejme v ich raste pomá-
ha. Nie sme však schopní študentov podporovať pokiaľ  

nevidíme ich ambície, schopnosti a chuť byť v módnom 
biznise perfektným,“ vysvetľuje Fabrice Charlot. Slávnou 
školou vo Florencii sú nadšení aj študenti. „Naši učitelia 
nás veľmi podporujú a motivujú. Chcú nás posunúť ďa-
lej, a to je veľmi pozitívne. Jeden z profesorov mi ukázal 
mnoho možností v oblasti módneho biznisu. Takisto mi 
poskytli možnosť vycestovať na módnu šou do Japon-
ska a na módnu šou priamo sem do Porta,“ hovorí pôvo-
dom Nemka Sanna Schubert. Jej móda je veselá, hravá  
a pozitívna. V aktuálnej kolekcii dominujú v kombinácií 
so šedou najmä cyklámenová a žltá farba. „V tomto 
období mám rada pocit šťastia a farebnosti, pretože 
všetko je temné možno aj kvôli terorizmu a množstvu 
zla, ktoré sa na svete deje. Myslím si, že šťastie a ra-
dosť potrebujeme úplne všetci,“ opisuje svoju kolekciu  
Sanna. Argentínčanka Belen Estevez takisto súťažila 
v Porte. Má za sebou rovnako štúdium vo Florencii.  

S prístupom vedenia školy je spokojná. „Manažment 
školy je veľmi nápomocný, pokiaľ niečo potrebujeme. 
Profesori nám pomáhajú s projektmi a majú záujem, aby 
sme boli čoraz lepší a úspešnejší. Máme mnoho mož-
ností ako sa môžeme rozvíjať,“ tvrdí mladá módna tvor-
kyňa. Obrovský úspech zaznamenali v Porte aj dve Slo-

venky a Češka z Univerzity Tomáša Baťu zo Zlína. Cenu 
z Portugalska si odniesla Slovenka Barbara Bugýiková. 
„Topánky nerastú na stromoch! Keď sa ma niekto spýta, 
či sa dá tento odbor študovať, tak túto vetu zvyknem 
často opakovať. Je to veľmi ťažká práca, hlavne pre žen-
ské ruky. Roky dozadu to bola typická práca pre mužov 
a vždy je to ťažko oddreté. Sme v škole v podstate non-
stop, či je týždeň, alebo víkend,“ vysvetľuje dizajnérka.  
V tom, že výroba topánok je nesmierne zložitá a manuál-
ne náročná profesia ju podporuje aj jej česká kamarátka 
Helena Václavková. „Najťažšie na celej tvorbe je nájsť 
si správnu inšpiráciu. Povedala by som, že každý z nás 
má inšpiráciu v niečom inom. To je to podstata umelca, 
ktorý hľadá inšpiráciu a potom ju aplikuje do vlastnej 
tvorby. Samozrejme musíme mať zručnosti, ktoré sa na-
učíme len počas štúdia. Aby sme boli v profesii výborní, 
musíme absolvovať celé roky štúdia, no navyše musíme 
byť nesmierne kreatívni,“ domnieva sa mladá Češka.

Moda Portugal v Porte nebola len prezentáciou tvorby 
mladých módnych návrhárov, ale aj súťažou, kde mali 
možnosť predviesť svoj talent a kreativitu. Mnohí európ-
ski dizajnéri, ktorí boli v decembri v Porte sa dokonca 
dostali aj na stránky mutácie portugalského prestížneho 
magazínu Vogue.

Víťazné topánky Barbary Bugyikovej

Prípravy na slávnostnú večeru po odovzdávaní cien 
vrcholia...

Nádherné priestory Palacia Da Bolsa patrili aj úvodnej tlačovej konferencii

Jistě nikomu, koho zajímá a zajímala česko-slovenská textilní výroba, neunikla před Vánocemi zpráva o velkém požáru  
v Krnově. Hořel a snad úplně neshořel odvážný projekt města vytvořit v památkově chráněné budově v centru textilní muzeum.

O co šlo? Karnola, velký podnik na výrobu vlnařských tkanin, 
který vznikl po válce z menších celků drobných i větších podnika-
telů, měl výrobní budovy i v okrajových lokalitách a v centru, už ve 
zmíněném domě svůj velím, včetně mozku podniku, desinatury. Co je 
desinatéra? Je to pracoviště, kde se zpracovávají podněty světových 
trendů, nápadů podnikových desinatérů, včetně technické dokumen-
tace, rodí se tu nové kolekce. Sem patřila i dílna s tkalcovskými stavy 
a dalšími přípravnými mechanismy, na kterých se první prototypy 
ověřují. Součástí byl i sklad barevných přízí různých dimenzí, barev 
a efektů a taky podniková dokumentace vzorků (tady zase nejméně 
70 let stará).

Po likvidaci podniku na přelomu století bylo vyvinuto bezmezné 

úsilí zachovat pro budoucí generace tento celek jako muzeum s mož-
ností pořádání výstav a workshopů. Město na tuto výzvu postupně 
přistoupilo a pomocí různých dotací a grantů se začal rodit konečný 
projekt. Nutno předeslat, že veškeré strojní zařízení bylo historické 
(často víc než 100 let staré) a že by tímto způsobem byla přiblížena 
veřejnosti a školám mechanická textilní výroba, vzniklá po průmyslo-
vé revoluci. Navíc by se návštěvníci dozvěděli, jak se kolekce tkanin 
vytvářeli kdysi. 

Tento, ještě nedokončený projekt, mohl vzít za své při požáru 
nepřístupné budovy. Zničeno bylo mnoho budoucích exponátů nená-
vratně, některé se už restaurují. Musíme jen doufat, že nepřijde jiná 
nečekaná pohroma. Pozemek v zajímavé lokalitě je u řeky!

Požár budoucího muzea textilní výroby
D-clUb, foto: arcHív Karnola

Ohořelý dokument ÚBOK-u
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Tenisky s prekvapením
Zdroj: overkill, sprac: Michaela kopná, foto: BvG

Slovensko
 9.-10. 2. 2018 Svadobný veľtrh, Incheba Expo, Bratislava
 24. 2. 2018 Svadobný veľtrh, hotel Lux, Banská Bystrica
 3. 3. 2018 Svadobný veľtrh, Grandhotel Praha, Tatranská Lomnica
 10. 3. 2018 Svadobný veľtrh, hotel Slovakia, Žilina
  www.svadobnyveltrh.sk  
 27.-28. 3. 2018  Celoslovenské kontrakty PSKA (KE, NR) − odevy, textil, metráž,  

obuv, galantéria, doplnky
  www.pska.sk
Česká republika
 17.-19. 2. 2018  Styl-Kabo (BVV Brno) − odevy, textil, bielizeň, metráž, galantéria, 

koža, obuv, doplnky
  www.bvv.cz
Zahraničie
 11.- 4. 2. 2018 TexWorld(Paríž) – tkaniny, doplnky
  www.texworld.messefrankfurt.com
 11.- 4. 2. 2018 Micam shoevent (Miláno) – obuv
  www.themicam.com
 11.-14. 2. 2018 Mipel (Miláno) – kabelky a doplnky, galantéria
  www.mipel.com
 19.-22. 2. 2018  CPM Collection Première Moskow (Moskva) – pánske,  

dámske a detské odevy
  www.igedo.com

 20.-22. 2. 2018 Lineapelle (Bologna) – kožená galantéria, obuv 
  www.lineapelle-fair.it
 21.-22. 2. 2018  Targy mody Poznań (Poznaň) – odevy, obuv,  

kožená galantéria, bielizeň
  www.fashion.mtp.pl
 23.-26. 2. 2018 Mifur (Miláno) − koža, kožušiny
  www.mifur.com
 24.-27. 2. 2018 The ONE Milano Prêt à Porter  (Miláno) – dámske odevy a doplnky
  www.mimilanopretaporter.fieramilano.it
 24.-26. 2. 2018 SUPER (Miláno) − dámske odevy a doplnky
  www.pittimmagine.com
 2.-4. 3. 2018 MOMAD shoes (Madrid) – obuv, kožená galantéria
  www.ifema.es/momadshoes_06
 11.-13. 3. 2018  The Gallery Shoes (Düsseldorf) – dámska a pánska obuv, doplnky  
  www.gallery-shoes.com
 14.-16. 3. 2018 Fashion Access (Hongkong) – obuv, kožená galantéria a doplnky
  www.aplf.com
 14.-16. 3. 2018 APLF MM&T (Hongkong) – kožené materiály, výrobné technológie
  www.aplf.com
 14.-16. 3. 2018 Cashmere World (Hongkong)
  www.aplf.com
 2.- 4. 5. 2018 Proposte (Cernobbio,Como)  – bytové textílie
  www.propostefair.it

VÝSTAVY A VEĽTRHY 2018

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

Tenisky majú farebnú kamuflážnú potlač, ktorá 
kopíruje tradičný vizuál miestneho metra a aj ostatné 
vizuálne detaily úzko súvisia s primárnou mestskou 
hromadnou dopravou v Berlíne (Berlin Verkehrs- 
betriebe - BVG). V jazyku topánky je vyšitý celoročný 
cestovný lístok, ktorého cena celoročného predplat-
ného na mestskú dopravu je najmenej 728 Eur. Fak-
tom tak zostáva, že nosenie týchto tenisiek bude od 
16. januára 2018 až do konca roka vlastne lístkom 
na využívanie mestskej hromadnej dopravy BVG. Ako 
ale zdôrazňuje dopravný podnik, lístok platí len vtedy, 
keď má cestujúci obuté obe tenisky.

Limitovaná edícia tenisiek značky adidas EQT 
Support 93/17 Boost sa predávala exkluzívne v ber-
línskej predajni Overkill. V prvý deň spustenia predaja 
sa z limitovaných 500 párov tenisiek predalo 350 ku-
sov, pričom predajná cena bola 180,- Eur. V deň zača-
tia predaja napriek nepriaznivému počasiu a mínuso-
vým teplotám sa chtiví zákazníci rozhodli prečkať noc 
z nedele na pondelok pred obchodom. Samozrejme 
všetky noviny, ktoré o novej kampani značky Adidas 
písali, a tiež najväčšie televízne stanice, poslali svo-
jich reportérov priamo na miesto diania. Till Jagla, 
globálny riaditeľ spoločnosti Adidas a Sigrid Nikutta, 
generálna riaditeľka spoločnosti BVG, sa tiež osobne 
zúčastnili na spustení kampane. Toto výnimočné po-

dujatie s množstvom novinárov, kameramanov a re-
daktorov bolo podobné tomu, čo by ste očakávali od 
večera odovzdávania Oscarov na červenom koberci. 
O prvých zákazníkov Overkill bolo samozrejme veľmi 
dobre postarané, dostali kávu a teplý čaj na zahriatie. 
V nedeľné ráno dokonca na nich čakali pripravené 

malé raňajky. Zostáva otázne, koľko z týchto tenisiek 
bude využitých ako cestovný lístok na mestskú hro-
madnú dopravu a či poniektorí šťastlivci, ktorým sa 
podarilo tenisky získať, nevyužijú aj možnosť predať 
ich zberateľom limitovaných edícii tejto značky za 
značne navýšenú cenu. 

Od polovice januára tohto roku sa v Berlíne začali predávať tenisky, ktoré zároveň slúžia ako lístok pre mestskú hromadnú dopravu. Ide o limitovanú edíciu značky 
Adidas, ktorá týmto počinom vyvolala obrovský záujem so strany jej fanúšikov.   
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FAVORITÉ SEZÓNY  
jč, foto: kaMila jarošová

Je těžké vybrat z obří nabídky módních nápadů pár favoritů zvlášť, když každý z nás má jiný vkus  
a představy. Platí skoro to samé jako u gastronomických požitků, chuťové buňky jednoho nejsou ty samé 
jako u druhého. Tak tady je nabídka dnešního menu, částečně pro zajímavost, částečně pro zasmání.

www.atelierdonat.cz

Autorský rukopis Ateliéru Donát je za 25 let 
svého trvání autentický. Návrhářka Ilona  
Donátová pracuje s textiliemi, na kterých uplat-
ňuje znalosti ze svého studia oboru chemické 
technologie oděvní výroby na TU v Liberci. 
Navrhuje nejen barevné kompozice, ale také 
samotnou strukturu a složení tkanin. Tím se 
zajišťuje z velké části exkluzivita materiálů pro 
navrhované modely. Osobitost celé kolekci pod-
zim/zima 2018-2019 dodávají také našívané 
aplikace a barevné dekorace designérky  
Romany Krejčí. Obě tvůrkyně značky Ateliéru 
Donát si pro tentokrát vybraly černou a grafito-
vou barvu jako základ, kterou doplňuje stříbrná, 
šedivá, červená, hořčičná, odstíny žluté 

a královská modř, která se celosvětově dostává 
do popředí. Nechybí klasika ani Art vzhled.  
A jak to umí jen Ilona Donátová, dochází k pro-
pojení elegantního a sportovního looku, takže 
streetovou módu zákaznice lehce přemění na 
malou společenskou. Kolekce zahrnuje sportov-
ní kabátky různých délek, kardigany, vesty, 
kalhoty úzké i široké, šaty, sukně různých  
délek a nechybí ani dlouhé a polodlouhé 
večerní šaty v štíhle lince. Dominantou jsou 
kabáty z materiálů, které zabalí každou 
ženu do tepla. Odvážlivce určitě zláká vzor  
s motivem vlka, který symbolizuje nezávis-
lost v hledání sebe sama.

– značka jednoduchosti a extravagance

MESSENGER BATOH 
Rychlý doručovatel menších objemných zásilek 
(to PC ještě neumí, snad by to zvládla historická 
potrubní pošta, ale ta zase není zavedena všude) 
na dvoustopém dopravním prostředku, někdy 
sportovec, který vlastně trénuje, jindy zoufalec, 
který potřebuje rychlý výdělek – jeho záda zdobí 
signálně žlutý obdélníkový batoh. Ten je jednoduše 
konstruován s možností podle potřeby zvětšovat  
a zmenšovat svůj objem jednoduchým grifem 
– srolováním vrchní části a zajištěním řemínky. 
Tento typ „tlumoku“ se dostal do módy a ve své 
sofistikované formě z kožených či textilních mate-
riálů zdobí funkčně kdekterá záda.

BOTY PRO YETIHO
Zase nic nového pod sluncem, pamětníci si 

vybaví éru „tuleněk“, vysoké zimní obuvi  
z tulení (snad) kožešiny, pak mnohé varianty 

s dlouhými syntetickými chlupy, po oblevě 
vždy značně ucouranými. A dnes tu máme 

další chlupatou, vysoce módní variantu 
rustikálního charakteru ze zaručeně pravé 

kožešiny, tentokrát šněrovací  
koženými proužky.

ARCIBOLDO  
BY SE DIVIL… 

Ale nedivil. Tento manýristický malíř 
habsburského císařského dvora si taky 

užil, když vytvářel svá barevná zátiší 
komponováním přírodnin a plodů do 

jednoho celku (když se to obrátilo vzhůru 
nohama, tak to byl prapodivný portrét), 
postupně namaloval touto skladebnou 

metodou známe „hlavy“ na téma čtvero 
ročních období. A dnes tuto inspiraci 

najdeme jako bohatou výšivku v extrava-
gantním pánském šatníku. Výšivky  

a aplikace jsou častým výrazovým prv-
kem módy, který hledá své inspirace jak 

v historii, tak v daleké budoucnosti.

PŘEDPOVĚDÍM NAVZDORY
Naše planeta se otepluje, zimy jsou tu mírné… hlásí vědci 

na základě dlouhodobého pozorování. Ale jsou tu severské 
kraje a horské oblasti, kde je nutné se před nepřízní počasí 

chránit. I v této oblasti se výrazně angažuje móda. Přede-
vším vysoce technickými materiály, skladebným, mnoha 

vrstveným oděvem, ochrannými součástmi odevů  
a zateplovacími prvky prošívaných vest, bund, ale i rukavic 
a čepic. To vše ve výrazné barevnosti, aby vás záchranáři  

v případné vánici lépe našli.
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Kašmír za pár eur: Kam sa podela 
výsada luxusu? 

Ronnie Lamb, veterán textilného priemyslu a konzultant pre dodávky kašmíru, 
hovorí jasne nie. Podľa Lamba nemôže byť pri svetri, ktorý má na cenovke iba 
dvojmiestne číslo, ani reč o kvalite a luxuse.

Vysoká cena nie je výmyslom vyššej triedy ani prehnanej chuti obchodníkov. 
Trojciferné čísla určujú striktné pravidlá, čo kašmír je a čo už nie. Vlákna musia 
pochádzať z podsady kašmírskej kozy, ktorá sa vyskytuje v požadovanej kvalite 
len v malej časti severnej Ázie. Vlákno musí byť zároveň veľmi, veľmi jemné –  
v hrúbke asi jednej pätiny ľudského vlasu.

Podnikaví čínski pastieri krížia preto vzácne zviera s väčšími druhmi a získavajú 
vyčesávaním viac vlákien. Nie je však prekvapením, že tým trpí jemnosť materiálu.

Pred pár rokmi preto presunuli luxusné značky ťažisko svojho záujmu z Číny  
k jej severnému susedovi, Mongolsku. Takmer okamžite vyletel mongolský export, 
podľa Mongolia International Capital Corporation na takmer trojnásobok v rokoch 
2009 až 2016. Rozprávkový nárast je pre púštnu krajinu tak požehnaním, ako aj 
prekliatím. Z kôz sa stal vzácny dobytok a až polovica populácie získala obživu  
v povolaní pastiera. Avšak udržať krok s obrovským svetovým dopytom sa ukáza-
lo ako neudržateľné. Rozsiahle spásanie lúk v kombinácii s klimatickými zmenami 
vedie k premieňaniu pasienkov na púšte a vracia sa ako bumerang s novým 
problémom – ohrozuje samotný obchod s kašmírom aj nomádsky 
spôsob života domorodcov.

Podľa magazínu Fortune nedrží mongolská vláda v rukách 
opraty od záprahu, ktorý by dokázal vyviesť krajinu z tejto 
sebadeštrukčnej elipsy a ruku k dielu prikladajú aj komerční 
hráči. Parížska Kering Group, ktorá zastrešuje značky ako 
Gucci, Yves Saint Laurent a Balenciaga, stavila na spolu-
práci s neziskovými organizáciami, ktoré hľadajú udržateľ-
nejšie modely produkcie kašmíru. Zameriavajú sa najmä na 
vzdelávanie pastierov v oblasti manažmentu stád, no omnoho 
viac príležitosti ponúka dodávateľský reťazec.

Kým sprostredkovatelia ponúkajú kilogram jemného materiá-
lu za 150 USD, pastieri stád si prídu len na niečo okolo 20 USD. 
Práve týmto rozdielom sa zaberá kašmírový start-up Naadam. 
Jeho zakladatelia Američan Matthew Scanlan a Holanďan 
Diederik Rijsemus sa rozhodli vynechať 
sprostredkovateľov a podvihli 
výkupné ceny materiálu na 35 
USD za kilogram. Odhliadnuc 
od absolútnych hodnôt, ide o 
nezanedbateľný 50% nárast 
ceny práce pre mongolských 
nomádov. 

Dvaja ľudia s nákladnou dodávkou 
a nakúpeným kašmírom v hodnote 2,5 
milióna USD tak v roku 2015 vstúpili na trh, 
aby konkurovali gigantickým tradicionalistom ako 

Loro Piana. Aktuálne profitujúca mladá firma očakáva tohtoročné výnosy na úrovni 
20 miliónov amerických dolárov, čo by znamenalo 400 % nárast oproti roku 2016, 
ale trúfalé plány úspešného start-upu smerujú ešte vyššie. Dodatočným dôkazom 
atraktívnej medzery na trhu je aj fakt, že vstup na trh ohlásil túto jar ďalší hráč 
Leimere, s rovnakým prísľubom ako Naadam – nízke ceny a kratší dodávateľský 
reťazec.

 ŠESŤ OTÁZOK O KAŠMÍRE PRE PETRA GREŠU

Môžeme všeobecne povedať, že čínsky kašmír je menej kvalitný než mongolský alebo ne-
pálsky?

Je ťažké zovšeobecňovať a porovnávať výrobu jednotlivých krajín, 
poloha továrne hrá čoraz menšiu rolu. Z Mongolska pochádza 

niekoľko kvalitných svetoznámych výrobcov, my zas máme 
šťastie na skvelých obchodných partnerov v Nepále.  
A v spomínanej Číne má svoju výrobu napríklad popredná 
luxusná talianska značka Loro Piana. Z týchto troch krajín 
prichádza na západný trh najvyššia kvalita, ale zároveň 
i množstvo falzifikátov. Pri prechádzke po Kathmandue 
narazíte na množstvo „kašmírových“ stánkov, ktoré ale  
v skutočnosti predávajú výrobky z viskózy.

Môžu podľa Vášho názoru reťazce s rýchlou módou pri veľkých 
nákupoch dosiahnuť koncovú cenu, povedzme 50 eur za kvalitný kašmí-

rový sveter?
Pri veľkých reťazcoch sa výroba maximálne automatizuje  

a použijú sa najnekvalitnejšie kašmírové vlákna. Výsledný produkt 
síce môže stáť povedzme 50 eur, jeho kvalita je ale veľmi vzdialená 

produktu zo špecializovaného kašmírového butiku, kde sú svetre vy-
robené ručne a z kašmírových vlákien s oveľa vyššou kvalitou.

Aké vlastnosti má najkvalitnejší kašmír na svete?
Ak to veľmi zjednoduším, kvalita kašmíru sa môže posu-

dzovať napríklad podľa strednej hodnoty priemeru vlákna. Do 
úvahy však treba samozrejme brať i jej jemnosť a dĺžku. Všetky 

kašmírové výrobky, ktoré ponúkame v našom e-shope, obsahujú len 
vlákna s priemerom do 0,0155 mm. Len pre porovnanie – ľudský vlas 

má priemer približne 0,075 mm a ovčia vlna asi 0,025 mm. Na trhu sa 
pohybujú výrobky z vlákien s priemerom od 14 do 30 mikrónov. Samozrej-

me platí, čím menšia hodnota, tým vyššia kvalita.

Zdroj: Fortune, europeedition, no.16/ 2018, sprac. ela dekánková

Jeden z najdrahších materiálov získavaný zo srsti himalájskej ovce bol 
od 19. storočia výsadou európskej vyššej spoločnosti. Dnes nám výrobky 
z kašmíru ponúkajú už aj reťazce rýchlej módy ako H&M, Zara a Stradi-
varius v hodnotách pár desiatok eur. Môžeme stále hovoriť o výnimočnej 
kvalite?
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Digitalizácia  
v odevnom odvetví 
Zdroj aplF, sprac. dv

Európska konfederácia obuvníckeho priemyslu (CEC) vydala výzvu zaintere-
sovaným stranám z odvetvia textilu, odevov, kože a obuvi (TCLF), aby vyjadrili 
svoj názor na zručnosti, resp. druhy povolaní, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku 
rýchlej digitálnej transformácie spoločností a odvetvia. Prieskum je súčasťou 
programu Erasmus, projektu „Digitálne TCLF roku 2025“, ktorý bol spustený 
začiatkom roku 2017. Do projektu sú zapojení piati partneri: Európska konfede-
rácia obuvníckeho priemyslu (CEC), Európska textilná a odevná konfederácia 
(Euratex), Európska únia koženého priemyslu COTANCE, odborová organizácia 
industriAll a Spin360. Cieľom projektu je pomôcť rôznym odvetviam využívať 
príležitosti digitalizácie. S pomocou odborníkov z priemyslu identifikovali par- 
tneri projektu deväť nových povolaní, ktorých vznik predpokladajú pre potre-
by TCLF spoločností v nadchádzajúcich rokoch. Tento prieskum sa uskutočnil  
s cieľom predpovedať, ktoré z týchto povolaní budú najviac žiadané v blízkej 
budúcnosti. V rámci projektu sa získavajú informácie od spoločností, združení, 
vzdelávacích a školiacich centier a stredísk, odborových zväzov a zástupcov 
ostatných sektorov, aby nimi mohli overiť relevantnosť identifikovaných digitál-
nych povolaní. Výsledky prieskumu budú viesť k rozvoju školení na získanie 
potrebných vedomostí a zručností pracovníkov a na umožnenie spoločnostiam 
v sektore TCLF čo najlepšie využiť digitalizácie na udržanie inovácie a rastu.

Výdavky na pánske  
odevy rastú 
Zdroj: eurostat, sprac: dv

Podľa Eurostatu, v časti údajov o Európskej únii a jej obyvateľoch, Bri-
ti vynakladajú v porovnaní s Francúzmi, Španielmi, Nemcami a Grékmi viac 
výdavkov na odev a obuv ako na domácnosti. Podľa správy vydali európske 
domácnosti priemerne 4,9 percenta z ich celkových výdavkov na odev a obuv. 
Estónske domácnosti investovali 6,8 %, nasledujú Portugalci so 6,3% a Taliani 
so 6,2%. Británia a Luxembursko rovnako s 5,6 percentami. Podľa Eurostatu, 
Grécko a Francúzsko vydali 3,8 percenta, zatiaľ čo Bulhari vydali najmenej 
– 3,2 percenta. Správa Eurostatu, ktorá vyšla začiatkom januára je založená 
na údajoch z roku 2016 a vyčíslila takmer 400 miliárd EUR, ktoré sa minuli  
v Európe na odev a obuv v roku 2016. Podľa najnovších údajov Mintel a Bri-
tish Fashion Council, Briti sú chystajú minúť ešte viac. Trh s pánskym obleče-
ním vzrástol o 2,8% v roku 2016 a dosiahol 14,5 miliardy libier. Hoci obchod  
s pánskym oblečením stále predstavuje len 27 percent celkového odevného 
trhu, jeho rast je dvojnásobne rýchlejší ako rast trhu s dámskym oblečením. 
V pánskom oblečení sa predpokladá rast na 12,4% v období rokov 2016 až 
2021 (16,2 miliárd libier), zatiaľ čo IbisWorld predpovedá, že online obchody 
s pánskym oblečením dosiahnu v rokoch 2015-2020 ročný rast v priemere 
až 14,2%.

Myslíte, že úplety z alpaky môžu plnohodnotne nahradiť kašmír?
Kašmír je vo svete silný pojem, no existuje viacero prémiových prírodných textílií, 

ktoré sú síce menej známe, ale taktiež veľmi kvalitné. Patrí medzi ne aj vlna lamy 
alpaka a úžitkové vlastnosti vlny alpaky a kašmíru sú skutočne veľmi podobné.

Existuje inštitúcia, ktorá osvedčuje pravosť kašmíru a dohliada na trh?
Ako 100 % kašmír sa podľa medzinárodných dohovorov môže označovať iba 

kašmírová vlna, ktorej vlákna spĺňajú isté podmienky, no vo veľkých reťazcoch 
často narazíte na materiál, ktorý nie je skutočným kašmírom. Žiaľ, kde ale nie je 
žalobcu, nie je ani sudcu.

Ako vnímate slovenský trh v číslach? Rastie záujem Slovákov o odevy z kašmíru? 
Pozorujeme mierne stúpajúci záujem. Kvalitný kašmírový sveter je však ná-

kladným luxusom, teda zákazník si ho nekupuje pravidelne. Ide skôr o výnimočnú 
udalosť a dlhodobú investíciu. Pri správnej starostlivosti vydrží kašmírový kúsok  
v šatníku dlhé roky, nevybledne a nevyťahá sa. 

KTO JE PETER GREŠA

Je majiteľom rodinnej firmy, ktorá 
prevádzkuje prvý a najväčší obchod  
s kašmírom na Slovensku. Od roku 
2011 predáva výrobky z kašmíru vý-
lučne prostredníctvom e-shopu kasmir.
sk. Vysokú kvalitu luxusných produktov  
s nepálskym pôvodom potvrdzuje aj 
globálne portfólio zákazníkov z viac než 
50 krajín sveta vrátane Ázie, Blízkeho aj 
Ďalekého východu či Južnej Ameriky.

Peter Greša – odborník na kašmír
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Očakávaný rast spodnej bielizne  
v roku 2018 na európskom trhu
Zdroj: ELG, sprac. M. Kopná

Európsky trh spodnej bielizne zaznamenal za posledné roky iba mierny rast. Podľa Petra Partma, generálneho riaditeľa European Lingeri Group AS (ELG) 
v roku 2018 je predpokladaný stabilný 2-3% nárast, ktorý obnoví a posilní globálnu pozíciu spodnej bielizne, a takisto bude naďalej pokračovať aj konsoli-
dácia relatívne rozdrobeného európskeho trhu spodnej bielizne. 

Európa má v celosvetovom meradle najväčší po-
diel trhu v spodnej bielizni. Potvrdzuje to hodnota 
európskeho trhu z roku 2016, ktorá tvorí 9,54 mili-
árd € z celkovej hodnoty trhu so spodnou bielizňou 
predstavujúcu sumu 23,36 miliárd €. „ELG disponuje 
jasne vymedzenou stratégiou rastu prostredníctvom 
geografickej a produktovej expanzie, nových distri-
bučných kanálov a online predaja. V nasledujúcich 
rokoch očakávame stabilný rast, respektíve 6-10% 
navýšenie obratu spoločností v rámci skupiny roč-
ne,“ uviedol Peter Partma.

Prostredníctvom akvizície Felina International  
v júni 2017 ELG vytvorila vertikálne integrovanú 
štruktúru s 1 250 zamestnancami, čím rozšírila svoj 

dosah v rámci dizajnu, výroby a distribúcie spodnej 
bielizne. „Naviac, okrem pokračujúceho rastu pra-
cujeme aj na ďalšej konsolidácii roztriešteného trhu 
spodnej bielizne v Európe, prostredníctvom ktorej 
získavame rozsah, zvyšujeme efektívnosť a našu prí-
tomnosť na trhu,“ dodal Partma.

Príjmy ELG za rok 2017 tvoria približne 72 mi-
liónov €, z čoho 34 miliónov € je generovaných v 
Lauma Fabrics a okolo 38 miliónov € vo Felina In-
ternational.

Veľkými konkurentmi ELG v roku 2017 boli iné 
európske krajiny, hlavne Nemecko, ale najväčšia kon-
kurencia v segmentoch nižších cien prichádza najmä 
z Ázie a Turecka. „V posledných rokoch zaznamenali 
výrobné náklady v Ázii rapídny rast a výroba v Euró-
pe začala opäť prekvitať a znovu získala svoju globál-
nu pozíciu v rámci daného priemyslu,“ poznamenal 
Partma. „Zároveň sledujeme, že západní zákazníci 
oceňujú materiály z lokálnych zdrojov, kvalitu výroby, 
komfort, dizajn, a inovácie produktov, čo je pre ELG 
veľkou výhodou,“ vysvetľuje Baiba Birzniece, členka 
dozornej rady ELG.

Faktom je, že preferencie spotrebiteľov sú v kaž-
dej krajine rozdielne. Európske ženy napríklad často 
uprednostňujú funkčnú spodnú bielizeň pred módnou. 
Taktiež oceňujú pohodlné nakupovanie a online pre-
daj sa teda stáva stále viac relevantným distribučným 
kanálom. Práve to je dôvod, prečo si ELG za hlavné 
ciele roku 2018 definovala online predaj, produktové 
inovácie a expanziu na nové trhy. 

ELG

European Lingerie Group (ELG) je vertikálne 
integrovaná skupina zameraná na oblasť spod-
nej bielizne so sídlom v Lotyšsku. Skupina pre-
vádzkuje vlastnú výrobu v Lotyšsku, Maďarsku 
a Nemecku. ELG vyrába čipky a tkaniny pre 
najväčšie značky spodnej bielizne pod značkou 
Lauma Fabrics, lekárske textílie pod značkou 
Lauma Medical, rovnako ako vyrába, dizajnuje  
a distribuuje vlastnú značkovú spodnú bielizeň 
pod značkami Conturelle a Felina. ELG obchoduje 
prostredníctvom viac ako 5000 predajných miest 
v 46 krajinách sveta.

Ceny syntetických vlákien  
sa zvyšujú 
Zdroj: apLf, sprac. dv

Údaje z poradenskej spoločnosti o vláknach  PCI Wood Mackenzie zaznamenávajú, že v roku 2017 sa ceny 
syntetických vlákien medzinárodne zvýšili takmer o 13%, čo je viac ako trojnásobné zvýšenie oproti roku 2016 
a najväčší ročný nárast od roku 2009. Index syntetických vlákien, ktorý sa v roku 2017 mesačne zvyšoval, 
pomohol pokryť zvýšený medzinárodný dopyt po odevoch a textilných výrobkoch aj zvýšené náklady na ropu a 
medziprodukty. Ceny ropy vzrástli v roku 2017 o 20 %  na 65 dolárov za barel, čo spolu so silným dopytom po 
chemických vláknach umožnilo výrobcom polyesterových a nylonových medziproduktov a vlákien zvýšiť svoje 
ceny. Odborníci v energetike predpovedajú, že ceny ropy klesnú začiatkom roka 2018, ale dopyt po vláknach 
môže ďalej rásť. Vyššie ceny sa očakávajú v roku 2018, kedy sa zruší čínsky zákaz dovozu plastového odpadu 
a zníži sa ponuka recyklovaných surovín.

Ako to ovplyvní dopyt po koži?
V súčasnej dobe existuje dobrá zásoba garbiarskych surovín po celom svete, čo by malo zabrániť akémukoľ-

vek prudkému zvýšeniu ceny kože. Avšak umelé vlákna získali podiel na trhu výroby obuvi od konca roka 2014 
a začiatku roka 2015, kedy ceny koží dosiahli svoj vrchol. Teraz, s predpokladaným nárastom cien syntetických 
vlákien v roku 2018, by to mohlo zvýšiť dopyt po koži – najmä v sektore obuvi – keďže výrobcovia skúmajú 
svoje ziskové rozpätie vo vzťahu k nákladom na suroviny potrebné na výrobu obuvi. Dopyt po koži závisí nielen 
od ceny, ale aj od dizajnov vytvorených pre širší sektor.

Dopyt  
po luxuse  
v Číne rastie
Zdroj apLf, sprac. dv

Predaj luxusného tovaru v Číne dosiahol  

v roku 2017 viac ako 22 miliárd USD, čo je nárast 

o takmer 20% v porovnaní s predchádzajúcim ro-

kom. Uviedla to vo svojej správe odborná poraden-

ská spoločnosť Bain. Predstavuje to najvýraznejší 

rast od roku 2011, keď po poklese v rokoch 2014  

a 2015 nasledoval v roku 2016 mierny rast. 

„V posledných piatich rokoch bol trh v podsta-

te plochý, teraz, v roku 2017 je nárast 20-tich 

percent úžasný skok,“ povedal Bruno Lannes, 

partner spoločnosti Bain v Šanghaji. Vysvetlil, že 

kľúčovými faktormi tohto rastu boli nižšie ceny 

a vládne podpory. Podľa spoločnosti Bain sa sil-

ný nárast prejavil najmä v sektoroch dámskych 

odevov, šperkov, kozmetike, obuvi a kabeliek. 

Čínsky domáci trh predstavuje približne 8% pre-

daja svetových luxusných značiek, ale tri štvrtiny 

luxusných nákupov robia čínski nákupcovia v 

zámorí. Spoločnosť Bain uviedla, že v roku 2017 

predstavoval objem predaja globálneho luxusné-

ho trhu vo výške 32%, čo je 308 miliárd dolárov.
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Módny priemysel v Portugalsku  
prežíva svoj boom

Portugalsko nebolo kedysi krajinou, kde by pred dvadsiatimi 
rokmi prekvital módny biznis. V súčasnosti nastal progres aj  
v oblasti vzdelávania v módnej brandži. Aká je situácia v mód-
nom biznise u vás dnes?

Pred dvadsiatimi rokmi sme nemali ideálne pod-
mienky pre módny biznis. Potrebovali sme získať 
kreatívne nápady a takisto dobré kontakty so zahra-

ničnými odevnými firmami. Naši klienti totiž potrebu-
jú kvalitné nápady. Pred dvadsiatimi rokmi si u nás  
v Portugalsku všetci mysleli, že odevný priemysel  
u nás nemá žiadnu budúcnosť. No my sme to nevzdali 
a založili sme módne školy, továrne a dokázali sme, 
že ručne robený textil rozhodne nezničí odevný prie-
mysel. Ďalšou vecou, v ktorej sme však silní, je tra-
dícia rodinného biznisu v Portugalsku. Továrne a vý-
roba odevov sa u nás dedí z generácie na generáciu.

Je textilný priemysel jedným z najúspešnejších odvetí prie-
myslu u vás?

Klient si v Portugalsku môže kúpiť a objednať 

čokoľvek. Môže tu založiť fabriky na výrobu odevov, 
objednať si oblečenie podľa svojich predstáv a cel-
kovo sú možnosti u nás nesmierne bohaté. Možno aj 
vďaka tomu je módny biznis v Portugalsku jedným  
z najlepších na svete. Módny biznis je u nás zamera-
ný na strednú kvalitu módy. 

Spomínali ste, že už roky pracujete v rodinnom podniku, 
ktorý sa zaoberá módou. Rovnako výhodné je pre vás nakúpiť 
a založiť si fabriky v celej Európe. V čom ešte spočíva váš 
úspech?

V Portugalsku sú odevné fabriky všade naokolo.  
V Taliansku na jej založenie potrebujeme jeden týždeň. 
Dôvod, prečo sme takí úspešní, spočíva v rýchlosti. 
Vieme vyrobiť produkt naozaj v expresnom čase. Por-
tugalsko má momentálne také kapacity, že dokážeme 
ušiť oblečenie za štyri až päť týždňov. Ak by to bolo 
viac mesiacov, už výroba trvá neskutočne dlho. Všetko 
vieme zmanažovať do piatich týždňov. Od návrhu mód-
nych kúskov až po ich realizáciu. 

pEtra HübLová, foto: arcHív autorKy a caLvELEx

Módny biznis a odevný priemysel si ľudia roky spájali skôr s Talianskom. Textilný priemysel v Portu-
galsku však v súčasnosti rastie. Viaceré fabriky v celej krajine prekvitajú. Dokonca šijú aj pre prestíž-
ne módne značky, ako Zara, Tommy Hilfiger či Victoria Beckham. O situácii v odevnom priemysle  
v Portugalsku sme sa porozprávali s riaditeľom firmy Calvelex Césarom Araújom.

César Araújo, riaditeľ Calvelex

Pracovná zmena v odevnej firme Calvelex Calvelex spolupracuje aj so značkou JOOP!
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Švédsky odevný koncern H&M  
obvinený z rasizmu 

Okamžite sa zdvihla  vlna protestov a rozbúrila vášne po celom svete. Spoločnosť 
sa rozdelila na dva tábory. Jeden považuje reklamu za odpornú, iní by z toho až takú 
veľkú drámu nerobili. Koncern sa síce okamžite ospravedlnil všetkým „ktorí sa touto 
reklamou cítia dotknutí“ a stiahol reklamu aj tovar z predaja, no nepomohlo to. 

Nielen časť Európy je pobúrená. Aj v Južnej Afrike to vrie. Zdvihla sa vlna protes-
tov proti koncernu. V jednom obchodnom centre v blízkosti juhoafrickej metropoly 
Johannesburg sa ľudia vlámali do obchodu H&M a zdevasovali ho. Policajti potom 
zaútočili na protestujúcich. Na obchode boli rozbité výklady, prevrhnuté figuríny  
a vešiaky, tovar sa váľal po zemi. Po incidente sa H&M rozhodol z dôvodov ochrany 
zamestnancov všetky filiálky v tejto oblasti dočasne zatvoriť. V rozhovore s euronews 
označil koncern H&M rasizmus – jedno či úmyselný alebo neúmyselný – za absolútne 
neakceptovateľný a uviedol, že zamestnanci s touto reklamou nemajú nič spoločné.

Kanadský hudobník The Weeknd  oznámil, že chce ukončiť kvôli tejto reklame 
spoluprácu s H&M. „Bol som šokovaný a zahanbený týmito fotkami. Cítim sa hlboko 
dotknutý a už nebudem s H&M spolupracovať,“ uviedol spevák s etiópskymi koreňmi 
na twitteri. Ku kritike sa pridali aj známi športovci ako Boris Becker a iní. 

Druhá skupina komen-
tuje túto udalosť slovami 
„čo také sa stalo, onedlho 
nebudeme môcť slová 
čierny a biely ani vysloviť, to naozaj musíme z každého komára urobiť somára…ap.  
K tejto skupine sa dokonca jemne pripája aj chlapcova matka, ktorá vyzýva verejnosť, 
aby sa konečne upokojila. Napriek tomu rodina musí zmeniť bydlisko v Stockholme 
z dôvodu bezpečnosti. Pre istú skupinu farebných obyvateľov je hanbou čiernych, 
pretože predala svojho syna. Ona sama však reklamu mikiny nevníma ako rasistickú, 
vie však, že rasizmus je veľký problém. 

Export talianskej obuvi pomaly rastie 

Zdroj aplf, Sprac. dv

Talianska obuvnícka asociácia Assocalzaturifici uviedla, že export  obuvi  
v krajine prekročil 6,2 miliardy EUR počas prvých ôsmich mesiacov roku 2017. 
Tento údaj predstavuje ročný nárast v hodnote 2,2% a 1,4% v objeme. Vývoz 
na trhy EÚ mierne vzrástol v hodnote a objeme, vývozy do Nemecka poklesli   
o 2,9%. Vývoz do USA bol väčší ako 6% objemu, ale vývozy do Kanady zazna-
menali 5,4% pokles objemu. Annarita Pilotti, prezident Assocalzaturifici, povedal:  
„Rok uzavrieme so známkami stability. Obnovenie je, zdá sa, ďaleko“. Avšak 
podľa nedávneho prieskumu Assocalzaturifici, výroba talianskej obuvi vzrástla  
o 0,7% v objeme a o 2,1% v hodnote počas prvých deviatich mesiacov roku 2017. 
Tento pomalý rast môže byť spôsobený sčasti stagnujúcou domácou spotrebou, 
ktorá sa síce zvýšila o 0,4% v hodnote, ale klesla o 0,3% v objeme. Prieskum 
tiež ponúkol údaje o kondícii talianskych obuvníckych podnikov. Od januára do 
septembra došlo k poklesu počtu obuvníckych tovární v Taliansku o 2%, čo zodpo-
vedá zatvoreniu takmer 100 výrobných  jednotiek. Napriek tomu bol zaznamenaný 
nárast počtu zamestnancov v talianskom sektore obuvi o 0,4%.

Zmeny v certifikátoch Öko-Tex 

Zdroj oeko-tex, Sprac: dv

Certifikačná agentúra Öko-Tex pripravila k 2. januáru 2018  nové pravidlá na 
ochranu spotrebiteľa. Do platnosti vstúpia 1. apríla, po trojmesačnom prechodnom 
období. Normy a smernice sú založené na neustálej výmene skúseností s partner-
mi z priemyslu, spolupráci s iniciatívami a monitoringu právnych predpisov.

Öko-Tex uvádza na svojej webovej stránke zmeny v jednotlivých certifikátoch 
– DETOX TO ZERO, ECOPASSPORT, MADE IN GREEN, LEATHER STANDARD, 
STANDARD 100 a STeP.

Napríklad v u nás početnom certifikáte STANDARD 100 budú patriť medzi 
novo prijaté nebezpečné látky do katalógu kritérií fenol, bifenol A, aromatic-
ký amin anilín a ďalšie alkylfenoly, pentyl a heptylfenol. Pod okamžitý do-
zor  ÖKO-TEX-u  patrí chinolín. Zmenené limity platia aj na chlórované parafíny  
s krátkym reťazcom (SCCP) a orto-fenylfenol.

Bližšie informácie sú na webovej stránke certifikačnej spoločnosti Öko-Tex.

Zdroj tS, twitter, Sprac. darina vitteková

Škandál väčší ako politické komploty a teroristické útoky otriasa v súčasnosti Európou. Ide o rekla-
mu švédskeho koncernu H&M, v ktorej je päťročný chlapček oblečený v zelenej mikine s nápisom 
„Coolest monkey in the jungle“ (najlepšia opica v džungli). Koncern obliekol túto mikinu farebnému 
chlapcovi. Oproti nemu stojí biely chlapček v oranžovej mikine s nápisom „Survival Expert“  
(expert na prežitie).
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Móda Marlene 
Alena Kublová 
Zborov nad Bystricou 610
023 03
marlene@marlene.sk
www.marlene.sk  
 
00421 905 473 961
00421 41 43 91 444
00421 41 43 82 732
 
Zastúpenie pre ČR
00420 608 622 450
Engelmüllerova 3030/4
70200 Ostrava
jozef.masaryk@seznam.cz

Vás srdečne pozýva do svojho stánku  
v pavilóne P 254  na výstave STYL-KABO 

17. – 19.2. 2018 v Brne. 

Na stretnutie sa tešíme aj na našich kontraktoch  
dňa 25.- 26. 2. 2018

v hoteli  Marlene***, Veľká Rača, Oščadnica.  
Bližšie informácie a rezervácie 

na tel. č. 041/4382732

SPORTS BRAS - Maximum Support 
air control / 5533 / Cup A – G

 www.anita.com



najnovší špičkový CAD software – modelovanie, konštrukcie 
a polohovanie strihov. Systém s vysokou produktivitou práce a so všetkým, 
čo od takého systému môžete očakávať.

plottery pre CAD systémy

špičkový systém pre automatické polohovanie strihov

malé a veľké cuttery – stroje pre automatické strihanie látok a prírodných koží

pokladacie linky
GERBER cutter™  

GERBER

AccuMark™ 11

MP Plotter
AccuNest™
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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






