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OKÉNKO PRO ŽENY

Plesová sezóna ťuká na vrátka
Být krásná a originální touží být každá 

žena zvláště při výjimečných příležitos-

tech či slavnostních okamžicích. Uprave-

né vlasy v souladu s krásnými šaty vás uči-

ní nepřehlédnutelnou na všech společen-

ských událostech. 

Doba plesové sezóny přináší každoročně 

změny v účesových trendech. Vždy však zá-

leží především na typu ženy, zda je konzer-

vativní nebo naopak více odvážná. „Zvolit 

správný účes na ples je téměř stejně nároč-

né, jako jej vytvořit. Při výběru zohledňuje-

me délku a kvalitu vlasů, ale také styl a bar-

vu šatů,“ vysvětluje Edita Sůlová, majitelka 

kadeřnictví Edita v Hustopečích. V dnešním 

okénku pro ženy vám nabídneme k inspira-

ci hned dvě varianty společenského účesu.

Ke krásné ženě a krásným šatům, patří i 

krásné vlasy. Proto na kadeřníka při pleso-

vé sezóně rozhodně nezapomínejte. 

První odvážnější, ale zároveň i velmi ele-
gantní účes v kombinaci s módním tren-
dem - výčesem vlasů do výšky, který oce-
ní spíše menší ženy. 

Naopak druhou variantou je naprosto při-
rozený a decentní účes vytvořený žehlič-
kou na vlasy, do přírodních vln. 

Ples, fi remní večírek nebo divadelní před-
stavení. To všechno jsou situace, kdy vy-
užijete společenské šaty. Jak vypadat na 
těchto akcích stále originálně a přitom 
nevytunelovat rodinné konto, vám poradí-
me společně s majitelkou salonu Adelei-
ne Kamilou Petříkovou.

Večerní róby i koktejlové šaty se vypla-
tí zapůjčit. Řada městských plesů a spole-
čenských akcí je dnes již na vysoké úrov-
ni, a jelikož se žena většinou pohybuje stá-
le v jedné společnosti lidí, záleží  jí na tom, 
aby vypadala vždy originálně. Řešením je 
půjčovna šatů, která nabízí kvalitní pleso-
vé a společenské šaty za velmi zajímavé 
ceny. „V našich dvou provozovnách máme 
šaty značkové, které nakupujeme od do-
davatelů ze zahraničí, nebo si je sami šije-
me. Jde o šaty kvalitní, jednoduché i pěk-
ně zdobené, většinou s ruční výšivkou nebo 
kamínky a zajištěna je především jejich ori-
ginalita. Pořizovací cena takových to spole-
čenských šatů se mnohdy pohybuje řádo-
vě  mezi 5-10 tisíci korunami, kdežto u nás 
si je žena může půjčit v průměru za pětino-
vou cenu tzn. okolo tisíce korun za víkend,“ 
vypočítává klady Kamila Petříková, majitel-
ka salonu Adeleine v Hustopečích a Židlo-
chovicích.  
Vyberou si dámy štíhlé i plnoštíhlé. Husto-
pečská půjčovna společenských šatů uspo-
kojí každou ženu. Vhodné šaty zde nalez-
nou jak ženy štíhlé, tak i dámy plnoštíh-
lé, které se svým konfekčním číslem mají 
v běžných obchodech oproti klasickým ve-
likostem mnohdy problémy. „Obrací se na 
nás hodně plnoštíhlých dam, proto si právě 
většinu těchto šatů šijeme sami až do veli-
kosti 62. I ty to dámy se chtějí líbit,“ zdůraz-
ňuje Petříková. 

Vyplatí se dojít včas. Termíny slavnost-
ních akcí jsou nám známy dostatečně do-
předu, proto se vyplatí přijít do půjčovny s 
předstihem. Klasických velikostí je daleko 
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více oproti těm větším, a tak si včasným pří-
chodem zajistíte i možnost většího výběru. 
„Šaty pak zákaznici upravíme na míru, včet-
ně zkrácení – prodloužení nebo různých zá-
ševků. Upravit dle potřeby jde 95% šatů tak, 
aby se v nich žena cítila po celý večer poho-
dlně a dobře,“ dodává majitelka hustopeč-
ské půjčovny. V ceně půjčovného je zahrnu-
ta i následná údržba šatů včetně vyčištění, 
vyprání a navrácení do původního stavu.
Trendem letošní plesové sezóny je štíh-
lá úzká linie.  Celosvětový trend v podo-
bě úzkých hladkých šatů je stejně tak mód-
ní jako stále oblíbený klasický princes, což 
jsou šaty mírně vypasované přes hrudník, 
boky, a pak volně se rozšiřující sukně. Již 
druhou sezónu se oblibě těší také empírový 
střih. Ten dokáže velmi dobře zamaskovat 
bříško, ale pozor na správný splývavý mate-
riál! V barvách prim drží černá, fi alová, lila 
nebo barvy bordó a kombinace bílé a čer-
né. „Vrací se zpět jednoduchost. Ne vždy, to 
co je trendy,  musí ženě zákonitě slušet. A 
tak je mnohdy daleko lepší, držet se střihu, 
který sluší a ne módnosti,“ tvrdí Kamila Pe-
tříková. 

Společenské šaty nejsou pouze oblečení pro 
zvláštní příležitosti. Společenské šaty jsou 
rovněž vizitkou a důkazem vaší jedinečnosti 
a charakteru člověka. Najděte si i vy svůj styl 
o oblékněte si šaty, ve kterých vás bude kaž-
dý obdivovat. (kop) Fota: K. Kopová

Nabídka plesů v Hustopečích:

14. 1. Ples hotelu Centro
21. 1. Ples CVČ Hustopeče
5. 2.   Krojový ples
11. 2. Ples SOU a SOŠ Hustopeče

20. 2. Dětský karneval
25. 2. Ples gymnázia
28. 2. Farní ples
5. 3.   Rybářská zábava

- inzerce -


