
16 MÓDA V KANCELÁŘI

Jaro v kanceláři: 
Květiny, růžové tóny i košilové šaty

Co je na jaru tak krásného? Hlavně to, že většina žen může odhodit kabáty, šály a čepice, a ukázat světu 
víc ze svého těla. A když k tomu pracujete v kanceláři, kde se nemusí přísně dodržovat dress code, pak není 

co řešit a můžete naplno využít všech módních lákadel. Co je trendem letošního jara? 

Je skvělé řídit se trendy, ovšem 
neměli byste to přehánět. Jak říká 
první certifikovaná koučka sty-
lu pro ČR a SR Dagmar Gabulová, 
trendy v módě mají inspirovat. „Ni-
kdo z nás by se neměl stát jejími 
otroky a oblékat se výlučně pod-
le nich. Místo toho, abyste nosili 
trendy úlovek, který vám nesedí, 
soustřeďte se na to, co sluší přímo 
vám. Důležité jsou nejen střihy, ale 
i barvy, které dokážou podtrhnout 
osobnost a rozzářit tvář i celý výraz. 

Umět z trendů vybrat pro sebe to nejlepší, to je 
základ,“ radí koučka.

Kouzlo květů
Jaro si bez květin ani nejde představit. A květi-
nový vzor je nesmrtelný trend, který se téměř 
se železnou pravidelností vrací každou sezonu, 
a teď na jaře o to víc. Letošní jaro však přiná-
ší výrazně větší květinové motivy než kdykoliv 
dřív. „Pokud jste odvážnější, můžete se do květů 
obléknout klidně od hlavy až k patě – celovzo-
rované kabátky a šaty poseté květy budou ‚in‘. 
Trochu retro, ale taky velmi elegantní a ženské,“ 
říká Dagmar Gabulová.

Květy ve žluté a růžové 
A  jaké květinové vzory zvolit? Je 
to skoro jedno, velké, malé, může-
te je nosit na sukních, svetrech, 
kabátech. Ale pokud chcete letos 
opravdu zazářit a  jít s  trendem, 
pak se vrhněte do barevných kvě-
tin. Rozhodně nebudete vypadat 
nudně. „V této sezoně je možnost 
pro každého, a  to bez ohledu na 
váš tón pleti. Od citronové až po 
jasně zářivou, jaro 2017 bude za-
lité žlutou barvou. I přesto, že se 
ve většině případů jedná o  teplý 
odstín vhodný pro dámy, které se 
lépe opalují, v citronově žluté za-
září i  světlejší typy,“ radí koučka 
stylu. Další jarní barvou je růžová 
v nejrůznějších podobách. Od pas-
telové baby růžové přes korálovou 
až po fuchsiovou, ani s jedním od-
stínem neuděláte chybu. Proč se 
letos na jaře nedívat na módu přes 
růžové brýle?

Šaty, nebo kalhoty?
Jak květy využít co nejlépe? Samo-
zřejmě, že květiny vyniknou nejlé-
pe na šatech nebo sukních. Parádu 
s nimi uděláte nejen na dovolené 
na pláži, ale klidně i na jaře v práci. 
Proč nerozsvítit kancelář květinami, 
které nezvadnou, ba naopak budou 
svítit po celý den? Jedny byste měla 
mít ve skříni skoro povinně! Ovšem 
pokud se neodvažujete obléknout 
si šaty, nevadí, květinové vzory 
sluší i jiným kouskům oblečení, na-
příklad kalhotám, topům, sukním, 

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

Dagmar Gabulová přichází s  jedi-
nečnou knihou, do které s neoby-
čejnou 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 bo-
hatě ilustrovaný osobní průvodce 
okořeněný praktickými cvičeními 
vás vezme na vzrušující cestu za 
nalezením vlastního stylu, sebevě-
domí a charismatu.

Květovaný 
bluzon

Takko
599 Kč

Květované 
šaty

Cellbes
899 Kč
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Dagmar 
Gabulová říká 
V čem ještě letos zazáříte? Radí Dagmar Gabu-
lová, certifikovaná koučka stylu pro ČR a SR, 
autorka knihy Styl – Cesta ke kráse, sebevědo-
mí a charismatu, www.dagmarstyle.com.

Ramena budeme v  jarní sezoně nejen odhalo-
vat, ale i zvýrazňovat. Nabírané rukávy, hranatá či 
kulatá ramena, to vše představuje novou moder-
ní ženskost. V kurzu budou také pořád proužky. 
Vybírat můžete od silných přes pestrobarevné 
a asymetrické až po klasické jemné. Noste je ale 
opatrně. Vertikální pruhy postavu opticky zužují 
a prodlužují, horizontální proužky přidávají cen-
timetry. Máte-li tedy úzká ramena a plnější boky, 
top s vodorovnými proužky vám udělá dobrou 
službu. Jinak se můžete těšit na kostýmky či 
košile oživené podélným proužkem se zeštíh-
lujícím efektem a  v  byznysovém modrobílém 
provedení. Do světla reflektorů se dostává taky 
pánská košile nonšalantně změněná v dámské 
košilové šaty. V bílém, bleděmodrém nebo pru-
hovaném provedení vhodně doplní i váš pracov-
ní šatník.

Co by se vám 
mohlo ve vašem 
šatníku hodit?

Černé 
vzorované šaty
Esprit
1 699 Kč

Květovaný 
bluzon

Takko
599 Kč

Foto: archiv firem

overalům nebo bundičkám. Ve všem budete vy-
padat trendy. 
Náš tip: Doporučujeme vyhnout se několika růz-
ným kombinacím květinových vzorů v  jednom 
outfitu. Květinové šaty ano, ale doplňky s kvě-
tinami raději ne. Vždycky nechte vyniknout jen 
jeden kus oblečení nebo doplněk.

Vesty s květy či puntíky
Kromě květin letos na jaře neuděláte chybu ob-
líbeným kouskem ze 70. let – a to svetrem bez 
rukávů neboli vestou. „Nově překvapí ve vzoro-
vané verzi poseté květinovým, kostkovým nebo 
jakýmkoliv jiným vzorem,“ radí koučka Dagmar 
Gabulová. Pozornost také získá jednoduchý, ale 
přesto efektní puntíkový vzor. Užijte si jej dosyta 
na šatech, halenkách nebo sakách, ale tohle jaro 
pod jednou podmínkou: Držte se klasické černo-
bílé kombinace. ,

Květované 
šaty

Cellbes
899 Kč

Tenisky 
Deichmann 

649 Kč

Korálové 
triko 
s nápisem
Takko
299 Kč

Lodičky na klínku 
s květinami 
Deichmann
649 Kč

Růžová 
metalická 
taška
Takko
299 Kč


