13

Móda v kanceláři: IV. díl
Firemní večírky a zahradní párty
Dostali jste pozvánku na večírek, který pořádá vaše firma? I když se to možná nezdá, i tam by se měla
respektovat určitá společenská pravidla týkající se dress codu. Co si tedy vzít na sebe?

Smyslem večírku je posílit přátelské vztahy
v kolektivu. Rozhodně by to měla být událost,
na kterou budete vzpomínat v dobrém. Pokud
jde o oblečení, rozhodně ani v případě večírku
nebo zahradní letní párty neplatí, že byste měla
být za rebelku a vzít si na sebe nějakou „šílenost“. I když neexistuje žádná univerzální rada,
lepší je smířit se s tím, že večírek je pořád společenská událost, na kterou byste se měla připravit. Je škoda, abyste večírek (a nemusí to být
vánoční večírek) odbyla pracovním kostýmem.
Jak se tedy obléknout, aby váš outfit nebyl žádné faux pas a zároveň jste se v něm cítila fajn
a v pohodě?

Pozvánka řekne mnohé
Jak říkají stylisté a koučové, hodně záleží na
tom, o jaký typ večírku se jedná. Napoví hodně i pozvánka. Pokud vám žádná nepřijde, je to
signál, že dress code se moc řešit nebude a vy
si budete moct na zahradní párty obléct třeba
květinové šaty a sandálky. Pokud je na pozvánce uvedeno Black Tie, je to jasné: Musíte si obléct velkou večerní róbu nebo hodně luxusní
koktejlky. Je-li na pozvánce napsáno White Tie,
pak jedinou možností je luxusní večerní róba
s doplňky a perfektním účesem. Pokud jde
o pracovní večírek, kde budou vaši kolegové
i šéf, měly byste o oblečení přemýšlet, abyste
jím ukázaly, že jste profíci a že víte, co se právě
nosí. Zapomeňte na příliš vyzývavé oblečení,
výstřihy až k pupíku a podobně. To samozřejmě neznamená, že byste se neměla pokusit být
rafinovaná – rafinovanost se naopak cení! Přitažlivě budete vypadat například v krajce, stačí
krajkový živůtek, který ozdobí i nudné šaty.

Záleží na dni i hodině
Jednoduché linie a přirozenost jsou rozhodně
to, čím zabodujete. Když si nebudete jistá, pak
stačí, když si zkontrolujete, kdy se akce koná.
Zahradní párty může klidně začít ve 14 hodin
odpoledne, večírek zase v 19 hodin. Pokud je

Pracovní večírek
je společenská událost,
kterou byste neměla
odbýt pracovním
kostýmem.
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RAFINOVANÍ!
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Co radí
odbornice?
Dagmar Gabulová, první certifikovaná koučka stylu pro ČR a SR, autorka knihy STYL –
Cesta ke kráse, sebevědomí a charismatu,
www.dagmarstyle.com/cz
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Pro firemní večírky se hodí jednoduché,
svěží a krásné outfity.
Pokud jde o zahradní párty, velmi často si
lidé představují sportovní nebo frivolní oblečení. „Ne u všech outdoorových akcí je
však neformální vzhled vhodný. Bez ohledu na to, jaké požadavky na oblékání jsou
pro daný event stanoveny, umírněnost
by měla být vždy nejvyšší prioritou,“ říká
Dagmar Gabulová. Když se vydáte cestou
umírněnosti, pak ať se rozhodnete obléknout cokoli, nebudete se na večírku cítit
nepohodlně a stejně tak se nebudete trápit, že do společnosti nezapadáte.
Někteří odborníci při interpretaci dress
codu povolují pro zahradní párty například tmavě modré džíny, zatímco jiní jsou
zcela proti. „Pokud pozvánka dress code
nespecifikuje a vy si nejste jistí, je vždy
lepší sáhnout po formálnějším oblečení.
Vyhnete se tak nejen nepříjemným pocitům, ale i případnému faux pas,“ doporučuje koučka.
Co se barev týče, místo černé sáhněte po
béžové nebo zvolte svěží odstíny ladící
s přírodním prostředím večírku, například
modrou, korálovou, žlutou. A samozřejmě
květinové motivy, ty jsou pro zahradní firemní večírek jako stvořené!
Myslete i na lehké sáčko nebo cardigan,
a to zejména v případě, že se párty koná
ve večerních hodinách. Ochrání vás nejen
před chladem, ale i před hmyzem. Vše by
ale mělo být v souladu se zbytkem vašeho outfitu. No a pokud v šatníku nemáte
svetřík nebo blejzr, vzdušný transparentní
šátek bude dokonalá alternativa.

Jdete-li na
večírek, myslete
i na doplňky.
Čas věnujte určitě
i kabelce. Velkou
a objemnou
vyměňte za
menší a elegantní.

večírek ve všední den, ideální je
zkombinovat pracovní oblečení
s něčím volnočasovým, co bude
vypovídat o vaší osobnosti. Večírky
v týdnu obvykle bývají volnější a ne
tak oficiální, takže se netrapte složitým dress codem. „V případě, že se
večírek koná v průběhu dne, svěží
letní šaty nebo kostýmek budou
pro dámy dostačující,“ radí koučka
stylu Dagmar Gabulová. Víkendové
a večerní akce už jsou jiná káva. Ty
bývají formálnější a vyžadují už určitý dress code vypovídající o prestiži
firmy. Jen těžko půjdete na sobotní
večerní akci, kterou pořádá nadnárodní společnost, v roztrhaných džínách a kostkované košili, to by byl
možná konec vaší kariéry. Raději se
ujistěte a zeptejte kolegů, jak takový
večírek probíhá.

Kalhoty a halenky
Máte ve firmě vedení, které není tak
přísné? Dovolte si volnější outfit,
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Co si obléct na
večírek? Třeba tyhle
kousky…
Růžový
náhrdelník
Takko
349 Kč

Pánové, kravatu
nechte doma!

Černobílý
kardigan
Esprit
2 299 Kč
Modro-bílý
šátek
Takko
249 Kč

Blejzr
Takko
799 Kč

Modro-černé
žíhané šaty
Esprit
1 699 Kč

Náramek
Takko
199 Kč

A co muži a firemní večírek? Pracovní oblek
a kravatu nechte protentokrát doma. Místo
toho si na večírek v denních hodinách vezměte
béžový oblek nebo elegantní košili s tmavými,
případně světlými kalhotami a možná sako
nebo svetr – v závislosti na počasí. Pro méně
formální příležitosti jsou kromě klasických bot
vhodné i mokasíny bez ponožek.

Víte, co je…?
Attire: Typický dress code pro společenské
akce a večírky. U formálnějších firemních
večírků se mu nevyhnete. Má tyto podoby: ultra, semi, coctail a formal. Ultra Attire
je pro dámy jako White Tie (velká večerní
a dokonalé doplňky), Semi a Formal Attire ženám dovoluje vzít si hezké koktejlky
nebo sukni a halenku. Coctail Attire očekává něco extravagantnějšího.
Dress Casual: Určitá nadstavba „business
casual“ pro večírky a akce. Dovoluje nosit
i kalhotový kostým či elegantní overaly.
třeba kalhoty a výraznější barvy. Například bílé
kalhoty a červená blůza je elegantní kombinace, kterou neuděláte chybu. Vzdušný barevný
top nebo tunika jsou také skvělé řešení. Barevné halenky, nevšední motivy, ponča, šátky či
barevné boty i kabelky z vás udělají zajímavou
osobnost, která rozhodně nehodlá být šedou
myškou.

Nezapomínejte na doplňky

Šaty
Takko
799 Kč

Khaki kalhoty
Esprit
1699 Kč
Lodičky
Deichmann
599 Kč

Určitě záleží také na detailech. Zatímco šaty nemusí prvoplánově poutat pozornost, s detaily si
vyhrajte. „Dámy by měly svým outfitem zapůsobit, ale také vzít v úvahu prostředí, ve kterém se
akce koná. Doporučuji boty na klínku nebo zcela bez podpatků pro stabilní pohyb na trávě, případně jiném nerovném povrchu. Zlaté sandálky
nebo zdobené balerínky jsou dostatečně nóbl
pro tuto příležitost,“ říká Dagmar Gabulová. Čas
věnujte i výběru kabelky – její velká a objemná
verze bude na párty působit poněkud těžkopádně. Lepší službu vám udělá menší elegantní
kabelka do ruky nebo ještě lépe s dlouhým popruhem, který vám uvolní ruce pro sklenku vína
či jídlo, případně vám umožní potřást si rukou
s kolegy nebo obchodními partnery,“ doporučuje koučka. +

