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Podzimní trendy: Odhalená 
ramena, samet i originální detaily

Nemusíte být na podzim za šedou myšku – na výběr máte z rozmanitých druhů kabátů, šatů, bot či doplňků, které 
vám dodají šmrnc. Co právě letí a v čem budete vypadat hezky nejen ve volném čase, ale i v kanceláři?

Podle Dagmar Gabulové, první cer-
tifikované expertky na styl pro ČR 
a  SR, určitě na podzim neuděláte 
chybu s  ležérní elegancí. Tohle 
tajemství tkví v  kombinaci dvou 
zcela odlišných světů – ležérnosti 
a elegance. „Ležérní styl nemá na 
pohled přísná pravidla a  jeho zá-
kladem je pohodlí. Elegance miluje 
dokonalost, přesnost a  koordino-
vanost. Co je tedy výsledkem pro-
pojení ležérního a elegantního sty-
lu? Je to pohodlné oblečení, které je 
upravené a uhlazené a podtrhuje 
osobnost i  fyzické přednosti své-
ho nositele,“ říká Dagmar Gabulová.

V čem na podzim 
oslníte? Pelerínky
Jsou jako stvořené pro méně 
chladné dny, kdy ještě nepotřebu-
jete kabát, ale něco lehkého přes 
ramena se bude hodit. Tenhle kou-
sek je v kurzu několik let, takže se 
stal jakousi stálicí. Každým rokem 
přichází v nových chic podobách, 
ale jeho podstata je stejná. „Le-
tos se představí ve výrazně kratší 
verzi, zahalující pouze vrchní část 
těla. Trochu retro, ale také vel-
mi elegantní a  ženské,“ dodává 
Dagmar Gabulová. K  dostání jsou 
v klasickém provedení s třásněmi, 
v  jemných vzorech či tlumených 
barvách. Pončo coby oversized 
vynikne nejlépe v  kombinaci se 
skinny kalhotami. Jestli chcete pro-
táhnout siluetu, obujte si k  tomu 
kotníkové kozačky na podpatku. 

Odhalená ramena
Není nic víc sexy než zůstat tajem-
ně zahalená a ukázat pouze jednu 
část těla. Stejně jako v  létě, i  na 
podzim to budou ramena. A  opět 
v ženské a  rafinované formě. Díky 
topům asymetricky střiženým přes 

jedno rameno či s  jedním rukávem budete ne-
přehlédnutelná. „Pozor ale, tento střih má ten-
denci opticky zužovat ramena. Pokud je máte 
široká, je to pro vás ideální volba. Pokud však 
v  této partii postrádáte centimetry a  ramena 
jsou úzká, raději sáhněte po modelu, který více 
zahaluje, s nabíranými rukávy,“ říká koučka sty-
lu.

Kabáty v nápaditém provedení
Klasický trenčkot získal pro letošní podzim 
novou tvář. Originální provedení v  lakované 
kůži vám přidá na ženskosti, navíc je praktický. 

Ochrání i před deštěm. V chladněj-
ších dnech poslouží kabát v  ná-
mořnickém stylu, jehož délka se 
prodlužuje k  lýtkům či kotníkům. 
„Tato délka ale lichotí pouze vyso-
kým dámám,“ radí Dagmar Gabulo-
vá.

Samet jako 
materiál sezóny
Letošní podzim je ve znamení sa-
metu, který lahodí oku i pokožce. Je 
nádherně měkký a pohodlný, takže 
se v něm budete cítit jako ve druhé 
kůži. V  různých barevných prove-
deních upoutá nejedno oko a bu-
dete hvězdou, kam přijdete.

Barvy podzimu – 
růžová a žlutá
Kromě klasické nesmrtelné čer-
né přicházejí návrháři s  veselými 
a světlými barvami, což vás může 
překvapit. Zajímavá kombinace rů-
žových a žlutých odstínů je příjem-
ným kontrastem k tmavým barvám, 
které jsou na podzim a v zimě vi-
dět téměř všude. Vybírejte opatrně! 
„Doporučuji zaměřit se nejen na 
barvu samotnou, ale sledovat také, 
co daná barva způsobuje vašemu 
obličeji. Jestli pleť, oči a vlasy roz-
září, obličej zvýrazní, dodá zdravý 
nádech, nebo naopak. Ne u každé-
ho trendu je záruka, že vám bude 
i slušet,“ říká koučka stylu.

Nezapomínejte 
na doplňky
Výhodou sychravých dnů je mož-
nost nosit různé stylové doplňky, 
které zahřejí i  zkrášlí. Patří k  nim 
letos originálně zdobené rukavice 
v nejrůznějších délkách nebo ná-
padné kožešiny. Chybu neuděláte 
ani s  kožešinovými šálami neboli 
štólami, které můžete nosit kolem 
krku nebo je mít přehozené přes 
ramena. „Letos je navíc můžete 
mít křížem, aby zahalovaly pouze 
jedno rameno. Tento trend má ten-
denci ramena zvýrazňovat, proto 
pokud je máte široká, uděláte lépe, 
když mu odoláte,“ radí Dagmar Ga-
bulová. Pokud jde o kabelky, v kur-
zu jsou miniaturní i objemné tašky 
osvěžené nápaditými aplikacemi 
a  řetízky. Kabelky do ruky v meta-
lickém a lakovaném provedení do-
dají podzimu lesk a šmrnc. ,
 

Letošní podzim 
je ve znamení
sametu.

ZÁKLADEM 

LEŽÉRNÍHO 

STYLU JE 
POHODLÍ.
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Ležérní neboli nedbalá elegance vám udělá 
službu v neformální společnosti stejně jako při 
příležitosti, kdy chcete udělat dojem. Zvýrazní 
vaše přednosti i bez toho, že byste se cítili nepo-
hodlně nebo upjatě.

Originální detaily 
I na nich záleží. Vybírejte mezi třpytivým 
oblečením, kousky zdobenými kovovými 
detaily. 

Dagmar Gabulová přichází s  jedinečnou kni-
hou, do které s neobyčejnou originalitou otiskla 
svoje osobní i profesní poslání – ukázat ženám 
jejich skutečnou krásu, naučit je využívat ji na 
maximum a změnit tak nejen jejich vzhled, ale 
i pohled na sebe samé. Tento bohatě ilustrovaný 
osobní průvodce okořeněný praktickými cviče-
ními vás vezme na vzrušující cestu za nalezením 
vlastního stylu, sebevědomí a charismatu.

Co by se vám mohlo 
letos na podzim hodit 
do vašeho šatníku?

Háčkovaný 
bílý svetřík

Esprit
1 699 Kč

Šedé rukavice
Takko
249 Kč

Dlouhý kabát
Esprit
3 799 Kč

Pásek 
s kovovými 
detaily
Takko
299 Kč

Červené 
semišové 
lodičky
Deichmann
1 199 Kč

Sukně 
s flitry
Takko

449 Kč

Kabelka
Takko
699 Kč

Bílé pončo
Takko

499 Kč
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