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MÓDA
V KANCELÁŘI III.
BARVY A DRESS
CODE
Pracujete každý den s klienty a musíte podle
toho vypadat? Pak jistě přemýšlíte, co si obléknout.
I když má ale kancelářská móda svoje pravidla,
neznamená to, že si musíte každý den obléknout
černou sukni. Barev se nemusíte bát, naopak!

Pro spoustu žen, které musí dodržovat
tzv. dress code (obecně uznávaný vzor
a soubor pravidel v oblékání), je kancelářská
móda velmi často synonymem pro obrovskou
nudu. Nemohou si obléknout minisukni, roztrhané džíny nebo tílko bez rukávů, zapomenout
můžou na extravagantní potisky či hluboké
výstřihy. Ovšem i přesto nemusí být kancelářská móda šedou myškou – naopak. Zkuste to
celé obrátit a najít v tom pozitivum: kdy jindy
si může žena nakoupit tolik nejrůznějších sukní, halenek, kalhot nebo šatů! A opravdu to
nemusí být černé střízlivé oblečení. Letos na
podzim a v zimě klidně sáhněte i po barevných
outfitech, které rozhodně nebudou vypadat
nudně.

Jakou barvu zvolit?
Tápete v barvách a nevíte, jestli si můžete dovolit do kanceláře třeba červenou? Proč ne!
Právě letos na podzim nás čeká nevídaná vlna
barev. Jak říká koučka stylu Dagmar Gabulová,
podzimní paleta spřádá zemité neutrální tóny
s řadou odvážných odstínů a vzorů, reprezentujících fantazii, zábavu i přírodní esenci. „Zdobit nás budou vzory od divokých s nádechem
60. let až po ty klasické geometrické. Z barev
se můžete těšit na odstíny oranžové, růžové
či ametystově fialové, které i v šedivých dnech
dodají jiskru a dotek ženskosti,“ říká. Ovšem
nejsou to jediní favorité barev letošního podzimu – letí i červená, temně modrá, tmavě
zelená a všemožné metalické barvy. V šatníku
vám určitě nesmí chybět nějaká vestička, maxi
sukně nebo naopak úzká sukně. Kolem krku si
můžete omotat šátek a outfit do kanceláře korunujte nějakým hezkým doplňkem.

Jednoduchost a kombinování barev
Nic se nemá přehánět, a zvláště to platí, pokud jde o to, co si obléknete do zaměstnání.
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Dejte přednost nekomplikovanému a zdrženlivému tónu (což asi nebude problém, vzhledem k tomu, že kancelářská móda má svoje
pravidla). Pokud jde o barvy, je možné je vhodně kombinovat a myslet také na to, jaký jste
barevný typ. Podle koučky Dagmar Gabulové
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CO SI OBLÉKNOUT
NA PODZIM A V ZIMĚ?
TŘEBA TYHLE KOUSKY…

Růžový kabát
Takko
1 399 Kč

Červený blejzr
Esprit
1 999 Kč

Zeptali jsme se Dagmar Gabulové, první
certifikované koučky stylu pro ČR a SR:
Co nás čeká letos na podzim a v zimě
v módních trendech?
Čekají nás mimo jiné elegantní přehozy
přes ramena, které jsou v kurzu už několik
let, takže by se dalo říct, že už patří mezi
stálice našich šatníků. Každý rok přicházejí
v nových chic podobách, jejich podstata
však zůstává nezměněná. Přehoz můžete
v letošní sezóně nosit lemovaný kožešinkou, s třásněmi, v délce po kotníky
nebo i s páskem. Někteří návrháři si navíc
pohráli i s proporcemi a asymetrií, proto
ty odvážnější zahřejí ve zcela originální
podobě. Pokud jde o materiály, hodně
modelů z podzimních kolekcí bude doslova prosit o to, abychom se jich dotýkali.
Pírka, umělé kožešinky, experimenty s netradičními látkami, zajímavé prošívání – to
vše lahodí pokožce i oku.

Vínové kalhoty
Esprit
1 999 Kč
Světle růžová
kabelka
Deichmann
249 Kč

Sukně
Esprit
1 699 Kč

Bílé hodinky
s křišťálovým
ciferníkem
Preciosa
9 190 Kč

Černé
špičaté
lodičky
Deichmann
599 Kč

Zaměřeno na obuv
Trendem jsou hlavně androgynní polobotky, různé typy mokasín, šněrovací obuv
v dandy stylu či polobotky v Monk stylu.
Do kanceláře se ale tyto trendy boty nehodí – v případě kancelářské módy sáhněte
po uzavřených lodičkách (ideálně černých
nebo hnědých či béžových).
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Reese Witherspoon
Americká herečka, představitelka Pravé
blondýnky nebo hlavní hrdinky filmu
Divočina, preferuje sofistikovaný nekomplikovaný styl v oblékání a vždycky ví,
jak vše správně a vhodně zkombinovat.
Dokonce i v elegantních kalhotách, červeném topu a lodičkách vypadá naprosto
dokonale a harmonicky. Pokud se vám její
outfit líbí, myslete na to, že do kanceláře je
nutné přidat k topu bez rukávů ještě sako
nebo blejzr.

Saka a vesty
Kalhotový nebo sukňový kostým, případně
byznys šaty? Je to jedno, ale bez saka se
neobejdete. Možná je i kombinace sukně
a blejzru, ale vždy až jako druhá volba po
kostýmu. Vybírat můžete od umírněných
zemitých tónů do plně jasných modrých,
které osvěží bílá, růžová nebo oranžová.

je nutné barevné oblečení vybírat za denního
světla tak, aby nebyla přirozená barevnost pokožky ovlivněna například make-upem a podobně. „Vždy dbejte na přirozenou barevnost,
dívejte se na barvu svých očí a vlasů. Ta se
v průběhu života nemění, a to ani tehdy, když
si obarvíte vlasy. Jste buď teplý, nebo studený
typ, a pokud tedy vybíráte něco na sebe, mělo
by to působit jako celek harmonicky. K barvě

18 | 19

vlasů by tedy měla ladit nejen barva oblečení, ale i barva obličeje. Vše by mělo zapadat
do naší barevné dominantnosti,“ radí Dagmar
Gabulová. Ptáte se, zda je možné kombinovat
studené a teplé barvy? „Ne, škodili bychom si
a narušili bychom harmonii,“ důrazně varuje
stylistka. Pokud jste tedy teplý typ, volte i teplé
barvy oblečení a také líčení. Milujete černou?
Proč ne, do kanceláře je černá sukně jako stvořená. Ovšem podle koučky Gabulové si černou
může dovolit jen ten, kdo v sobě tu černou má
(černé vlasy, oči atd.). Pokud ne, pak je nutné
ji nakombinovat s jinými barvami nebo zvolit
tmavě modrou a podobně.

Nezapomínejte na doplňky
Vhodný doplněk je jako třešnička na dortu. A to
i v práci. Samozřejmě tím není myšleno tetování
nebo piercing na viditelném místě či větší

množství prstýnků, řetízků či náramků. I zde
platí – všeho s mírou. Mezi hlavní doplňky v případě kancelářského outfitu patří zcela určitě
nejrůznější jemné šátky, hedvábné šály, elegantní šperky, které ladí s celkovým outfitem.
Myslete i na kabelky – letošními trendy jsou
malé, hranaté, lichoběžníkové nebo kulaté kabelky, takové, aby se do nich vešlo to, co potřebujete. A i v případě kabelek letošnímu podzimu
vévodí barvy – žlutá, modrá nebo korálově červená kabelka jistě rozveselí i melancholický
podzim. V oblibě budou i střední kabelky a vintage tvary s pevnými spodními částmi, které připomínají 70. léta. Stylového vzhledu se dosahuje kombinací klasické šedé, zemitých tónů
a černé s módními barvami, jako je marsala, zelená, béžová, šedá, modrá a červená. Nápadné
zdobení není „in“ a místo něj letos na podzim
nastupuje prosté kovové zapínání.

