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Olomouc Fashion Day Speciál 

 

 
 

 Třetí ročník Olomouc Fashion Day letos s vánoční atmosférou  

Letošní třetí ročník již tradičního Olomouc Fashion Day se bude konat 15. 12. 2016 za podpory 

Olomouckého kraje, dalších institucí a podnikatelské sféry. Akce bude rozdělená na konferenční 

část, která bude probíhat od 15:00 do 17:00, a módní přehlídku, která začne v 18:00.  
Zdroj: KHK OK 

 

 Akce se může těšit podpoře řady partnerů a vystavovatelů 

Je nám ctí, že vám můžeme představit naše partnery. 

 
Partneři akce:  
Asociace textilního oděvního a kožedělného průmyslu, Město Šumperk, Město Jeseník, Bernhardt 
Fashion CZ, Moděva oděvní družstvo, Studio 9 - Veronika Továrková, SŠ designu a módy 
Prostějov, Nezávislé kosmetické poradkyně Mary Kay – Vendula Slaná a Simona Kožoušková  
 
Záštita nad akcí: Město Šumperk, Město Jeseník  
Akce se uskuteční díky finanční podpoře Olomouckého kraje z projektu BusinessPoint. 



 

 

Prezentace kolekcí módních značek: Bernhardt Fashion CZ, DRAPS, Majerka – Kateřina Majerová, 

návrhář Josef Konečný Fashion Design, Moděva oděvní družstvo, Střední škola designu a módy 

v Prostějově, Spolek řemesel ručních ze Štěpánova, Klobouky – Marie Daubnerová či návrhářka 

Marta Musilová Fashion designer.  

Všechny partnery i vystavovatele vám postupně představíme v následujících medailoncích.  
Zdroj: KHK OK 

 

 Seznamte se prosím: Asociace textilního oděvního a kožedělného průmyslu (ATOK)  

 

ATOK je nezisková organizace, která sdružuje právnické a fyzické osoby operující 

zejména na straně výroby v oborech textil a oděv. Reprezentuje a hájí zájmy svých členů ve 

vztahu ke státním, nestátním i podnikatelským subjektům a vytváří jim dobré jméno v zahraničí. 

ATOK pomáhá držet tuzemským výrobcům krok se zahraničím tím, že zprostředkovává nové 

kontakty a také informace o světových inovacích. Asociace se také aktivně podílí na prosazování 

sociálního smíru v rámci odvětví a podporuje rozvoj odborného školství.  Více informací zde: 

Zdroj: KHK OK/ATOK 

 
 

 

 Bernhardt Fashion CZ - spojení tradice, kvality, elegance a exkluzivity  

 

Společnost Bernhardt byla založena v roce 1936 v Německu, v roce 2001 se 

stala součástí oděvního gigantu OP Prostějov a nyní pokračuje v tradici vysoce kvalitní a ryze 

české výroby. Centrum společnosti včetně kompletní výrobní kapacity se nachází ve městě 

Prostějov, kde společnost zaměstnává zhruba 250 zaměstnanců. Firma BERNHARDT se zabývá 

šitím oděvů na míru a patří v tomto odvětví mezi nejvýznamnější světové dodavatele. Jeho 

produkce je dodávána těm nejnáročnějším klientům ve třiceti zemích na pěti kontinentech. 

 

„Této výjimečné akce se účastníme každý rok již od samého začátku a jsme nadšeni, že je tato 

akce stále úspěšnější a populárnější. Máme v plánu se této akce také zúčastňovat i do budoucna, 

jelikož v ní vidíme potenciál, jak dostat oděvní výrobu opět do podvědomí mladých lidí.“ Kateřina 

Suchárová – Marketing Manager. Více informací zde:  
Zdroj: KHK OK/BERNHARDT 

 

Moděva oděvní družstvo – pětaosmdesátiletá tradice konického oděvnictví 

  

MODĚVA oděvní družstvo Konice je výrobcem kompletního sortimentu 

dámské a pánské konfekce již od roku 1931. V současné době zaměstnává kolem 160 pracovníků. 

http://www.atok.cz/
http://www.bernhardt.cz/


 

 

 

Dále spolupracuje a zadává práci řadě kooperujících firem. Moděva patří mezi významné výrobce 

konfekce v České republice a podílem 98% vývozu i k významným exportérům do zemí Evropské 

unie. Spolupracuje s významnými zahraničními firmami, pro které zpracovává vysoce kvalitní a 

luxusní konfekci. Výroba družstva je také zaměřena na tradiční bavorské kroje a profesní ošacení, 

např. obleky, saka a šaty pro firmu Lufthansa. 

 

Na Olomouc Fashion Day vám MODĚVA oděvní družstvo Konice představí kolekci dámských a 

pánských zimních kabátů, plášťů, pelerín a obleků pro sezonu 2016/2017 z velmi kvalitních 

vlněných materiálů s příměsí kašmíru. Řada modelů je doplněna přírodní kožešinou z polární 

lišky. Více informací zde: 
Zdroj: KHK OK/MODĚVA 

 

 

Střední škola designu a módy v Prostějově – tradice reflektuje modernu 

 

Střední škola designu a módy v Prostějově dále žije svou tradicí, ale současně 

chce reagovat na potřeby moderní doby. Jedná se o moderní školu s více jak devadesátiletou 

tradicí, která prošla v posledních letech celou řadou změn. Vedle tradičního oboru Modelářství a 

návrhářství oděvů dnes škola nabízí i další atraktivní obory, a to obor Užitá malba zaměřená na 

design interiéru a obor Multimediální tvorba.  

 

Tradiční obor Modelářství a návrhářství oděvů vychází z dlouholeté tradice oděvnictví, které se na 

škole vyučovalo celá desetiletí, a zároveň reaguje na potřeby současnosti být kreativní, 

adaptabilní, vnímat lépe potřeby zákazníků a měnící se trendy. Proto dává škola v tomto oboru 

více prostoru pro výtvarno a estetično tak, aby se absolvent uplatnil nejen v tradičních profesích 

technologa a konstruktéra, ale i jako výtvarník – návrhář, vizážista, stylista, manažer prodeje 

oděvních výrobků apod. Více informací zde: 
         Zdroj: KHK OK/SŠDMP 

 

 

 Město Šumperk je českou malou Vídní  

Město Šumperk se rozkládá na necelých 30 kilometrech čtverečných v 

údolí řeky Desné na severozápadě České republiky v podhůří Hrubého Jeseníku. Je správním, 

kulturním a sportovním centrem severozápadní Moravy a díky své poloze a nepřebernému 

kulturnímu vyžití je označován jako „Živá brána Jeseníků“. Mezi nejvýznamnější památky města 

patří klášterní kostel Zvěstování Panny Marie, Geschaderův dům, kde se nachází také Expozice 

čarodějnických procesů, kostel sv. Jana Křtitele, kostel sv. Barbory, či bývalý žerotínský zámek. 

Chloubou města je rovněž budova divadla spolu s profesionální divadelní scénou. Město je 

dějištěm mnoha významných akcí, které často přesahují hranice města i samotné republiky. Patří 

http://www.modeva.cz/
https://www.ssdam.cz/


 

 

mezi ně například Mezinárodní folklorní festival, festival Džemfest, Klášterní hudební slavnosti, 

cyklus koncertů Klasika Viva, Slavnosti města Šumperka a světově známý bluesový festival Blues 

Alive Šumperk, jenž se odehrává v Domě kultury Šumperk. 

K aktivnímu odpočinku láká například plavecký bazén, venkovní koupaliště a řada sportovišť. 

Milovníci pěší turistiky mohou navštívit například rozhlednu Háj, Čarovný les v příměstském lese 

či Městské skály. Na své si přijdou také cyklisté, neboť město i okolí je protkané řadou cyklotras, 

včetně tzv. Čarodějnické cyklotrasy vedoucí z Mohelnice až do polského Paczkówa. Za zmínku 

rovněž stojí historická budova radnice, z jejíž věže se můžete pokochat nádherným výhledem na 

město i panorama podhůří nejkrásnějších hor – Jeseníků. Více informací zde:  

 Zdroj: KHK OK/Město Šumperk 

 

 Město Jeseník - lázeňské srdce hor 

 

 Město, které letos slaví 750 let, se pyšní bohatou a zajímavou historií. Tu 

dokumentují například památkové objekty Vodní tvrz a Katovna, zpracování drahých kovů a 

kamene nebo výroba textilu. Nechvalně známé čarodějnické procesy ze 17. století připomíná 

unikátní stálá expozice ve Vodní tvrzi, kde se stanete přímými účastníky těchto tragických 

událostí. Jeseník leží v samotném srdci hor a je ideálním výchozím bodem k turistickým výletům. 

Můžete se vydat na pověstmi opředenou skalní vyhlídku Čertovy kameny nebo se kochat pohledy 

po okolí z kamenné rozhledny Zlatý chlum. Cestou k ní se Vám otevře krásný výhled na Jeseník z 

Křížového vrchu, kde se dá ve stejnojmenném hotelu posilnit k dalším toulkám. Třeba do 

Smetanových sadů, kde vaší pozornosti jistě neunikne nejlepší pomník v rakouském Slezsku z 

roku 1909, který zpodobňuje Vincenze Priessnitze, zakladatele zdejších světově proslulých lázní. 

 

Pokud rádi poznáváte nová místa naší vlasti ze sedla kola, vydejte se na některou z pěti cyklotras 

kolem Jeseníku. Okruhy JesCyklo, pod názvy Tajemným hvozdem, Za starými osadami, Okolo 

Studničního vrchu, Za zatopenými lomy a Za výhledy, vás určitě nadchnou. Chcete-li naopak 

odpočívat, dopřejte si originální wellness procedury, a to přímo ve městě, ve Ville Regenhart. 

Nebo zavítejte do Priessnitzových lázní, do ojedinělého systému vodních prvků, stezek, 

slunečních lázní a vodních sprch pod názvem balneopark, který je k dispozici zdarma. Po příjemné 

relaxaci se přímo nabízí ochutnat místní dobroty se značkou Jeseníky, třeba v místních 

obchůdcích, kavárnách nebo minipivovarech. A ochuzeni nebudou ani příznivci kultury, k 

tradičním akcím patří květnové Zahájení lázeňské sezony a srpnové Jesenicko se baví.  

Více informací zde:  
                      Zdroj: KHK 

OK/Město Jeseník 

 

 

 

 

http://www.sumperk.cz/
https://www.jesenik.org/


 

 

 

 Vendula Slaná a Simona Kožoušková zastupují kosmetickou značku Mary Kay  

 

Mary Kay je značka luxusní, ale cenově dostupné kosmetiky, která je 

vhodná pro každou ženu. Zakládá si na poradenství, které poskytuje zdarma. Na rozdíl od 

konkurenčních značek si může zákaznice zdarma přípravky vyzkoušet a sama se rozhodnout, zda 

stojí za to. Firma Mary Kay byla založena v roce 1963 paní Mary Kaythlin Ash a funguje až dodnes 

na základě Zlatého pravidla - chovej se k ostatním tak, jak chceš, aby se chovali oni k tobě. Mary 

Kay tak dokázala pomoci ženám v nelehkých situacích po celém světě. Více informací zde: 
      

 Zdroj: KHK OK/Mary Kay 

 

 Veronika Továrková ze Studia 9 připraví kadeře modelů a modelek 

 

Studio 9 se zabývá nejen péčí o tělo, ale i o duši, když ke každému zákazníkovi 

přistupuje specificky podle povahy jeho přání.  Zákazníkovi se dostává prvotřídní péče i díky 

špičkovému vybavení nejnovějšími technologiemi a kvalitní vlasovou kosmetikou L´Oreal 

Professionnel. Studio 9 se specializuje převážně na prodlužování vlasů doposud nejšetrnější 

metodou - ultrazvukem za studena - a to s panenskými vlasy z vlastního výkupu. Dále nabízí střih 

horkými nůžkami, brazilský keratin a další. Studio 9 naleznete v Olomouci na ulici Krakovská 

201/14, Nové sady. 

Více informací zde:  
Zdroj: KHK OK/Studio 9 

 

 DRAPS – žádná Čína ale Olomouc!  

 

DRAPS s.r.o. je významný český výrobce sportovní a fashion módy. Kompletní 

sortiment firmy je vyráběn v České republice přímo v Olomouci již 17. rokem. Značka DRAPS dříve 

zahrnovala jen oblečení pro sport a volný čas, ale postupem času se FASHION kolekce na přání 

zákazníků neustále rozšiřovala a v současné době již FASHION kolekce převládá. Zahrnuje 

zejména šaty, sukně, halenky, saka, vše z velmi příjemných elastických materiálů vhodných jak do 

práce, tak na volný čas. Kolekce DRAPS se pyšní prvotřídní kvalitou materiálu, variabilitou využití, 

trendovým designem, barevností a šíří nabídky od velikostí XS až po 4XL. Pro plnoštíhlé ženy je 

benefitem kombinace kvality materiálu, pružnosti a střihu, ve kterém se cítí pohodlně po celý 

den. Střihy jsou optimálně přizpůsobeny daným velikostem. Na své si jistě přijdou i nastávající 

maminky, právě díky pohodlnosti a elastičnosti výrobků. Modely FASHION z kolekce jsou vhodné i 

na svatbu a jiné společenské události.  

 

http://www.marykay.cz/
http://studio9-ol.cz/onas


 

 

Značka DRAPS nabízí vedle FASHION kolekce také dámskou sportovní kolekci. Kolekce DRAPS 

SPORTSWEAR zahrnuje oblečení pro in-door sporty, zejména na různé druhy aerobicu, Dance 

aerobicu, Zumby, Pilates, Bosu ale i Yogy a spousty dalších, které jsou v dnešní době velmi 

populární. Kolekce je vyrobena jak z oblíbeného materiálu - bavlna v kombinaci s elastanem - tak i 

exkluzivních funkčních materiálů s vynikajícími technickými vlastnostmi, které jsou vhodné nejen 

na sport, ale i na volný čas a běžné nošení. Kolekce DRAPS SPORTSWEAR je také nabízena až do 

velikosti 4XL. Více informací zde: 
                Zdroj: KHK OK/DRAPS 

 

 Kateřina Majerová je díky své MAJERCE šťastným člověkem 

 

Dovolujeme si Vám představit další společnost, kterou uvidíte na 

přehlídkovém mole na Olomouc Fashion Day - společnost MajerKa. Kateřina Majerová vyznává 

životní motto: „Je-li Tvá práce Tvým koníčkem, jsi šťastný člověk.“ Šije a navrhuje už odmala. 

Nejprve jí hlavním inspirátorem byla její maminka, dnes již inspiraci čerpá i ze svého rodinného 

štěstí a mnoha zajímavých okamžiků zdánlivě všedních dnů. 

 

Módní značku MajerKa založila paní Majerová v roce 2008 v průběhu své první mateřské 

dovolené. MajerKa vyrábí především dámské modely plné vlastních originálních potisků, 

aplikovaných metodou sítotisku. V roce 2013 za ně získala cenu - ochrannou známku "Haná 

regionální produkt". Ruční sítotisk navíc není jediné, co zvládá na jedničku. Ve své tvorbě klade 

velký důraz na práci se střihy, ale i na volbu kvalitních a pohodlných materiálů. Její elegantní, 

městská i sportovní móda je určena všem věkovým kategoriím. Více informací zde a zde: 

 
Zdroj: KHK OK/M. Majerová 

 Produkty od značky Josef Konečný Fashion Design mají duši   

 

Josef Konečný je mladý módní designér, který se specializuje spíše na 

dámskou společenskou módu. Momentálně působí jak v Praze, tak i na Moravě, kde se na Střední 

škole Designu a módy v Prostějově naučil řemeslu a započal tak svou kariéru. U svých modelů se 

inspiruje přírodou a následně samostatnou strukturou materiálu.  

 

Modely této značky jsou nadčasové, extravagantní ale zároveň nositelné. Sortiment Josefa 

Konečného se pohybuje v širokém rozmezí od spodního prádla až po společenské večerní šaty. 

Snaží se přitom, aby každý model vyjadřoval nějakou konkrétní myšlenku, což platí i pro šití na 

míru klientovi. V takovém případě se pan Konečný soustředí na sladění modelu s osobností svého 

zákazníka, neboť jak sám říká: „nehledá jen krásu, ale především opravdovost“. Více informací 

zde: 
 Zdroj: KHK OK/J. Konečný 

http://www.draps.cz/
http://majerka.eu/content/4-about-us
https://www.facebook.com/majerKa.cz
http://www.moda.cz/navrhar/konecny-josef-fashion-design---9554
http://www.moda.cz/navrhar/konecny-josef-fashion-design---9554


 

 

 

 Spolek řemesel ručních ze Štěpánova dělá kraji čest doma i v zahraničí   

 

Spolek řemesel ručních ze Štěpánova je dobrovolné a nezávislé sdružení 

řemeslníků se zájmem o tradiční lidová řemesla, ruční řemesla a historii vůbec. Spolek je 

právnická osoba a prezentuje veřejnosti ruční řemesla, propaguje tradiční řemeslnou výrobu, 

vystupuje na kulturních a společenských akcích a pořádá školní výlety již od roku 2001. Motto 

těchto akcí, které jsou pořádány pro děti z mateřských a základních škol ve skanzenu 

s řemeslnými dílnami v Příkazech, je „Život na Hané aneb co ta naša stařenka všecko omět 

mosele“. Členové spolku prezentují Olomoucký kraj i v zahraničí a to například v Maďarsku, 

Polsku, Lichtenštejnsku či Rakousku. Více informací zde: 
Zdroj: KHK OK/SŘRŠ 

 

 

 Klobouky – Marie Daubnerová nabízí zimní i letní kolekce 

 

Marie Daubnerová pochází z Olomouce, kde šije a prodává dámské, 

pánské i dětské klobouky. Nabízí kožené modely, klobouky na léto i na zimu a také široký 

doplňkový prodej fascinátorů, šátků a deštníků. Kromě nabídky na internetových stránkách 

najdete v její kamenné prodejně i široký výběr klasických dámských a pánských klobouků ze 

štumpy. Více informací zde:  

 
Zdroj: KHK OK/M. Daubnerová 

 
 

 Olomouc Fashion Day i s druhým nejlepším živnostníkem roku – Martou Musilovou   

 

Módní návrhářka Marta Musilová pochází z Litovle. Studovala 

v Prostějově a Brně, žila v Hradci Králové, cestovala, rozhlížela se, tvořila, navrhovala… až se 

usadila v Olomouci, kde navrhuje a šije modely v Módní dílně v centru města. Náplní její práce je 

tvorba denních, společenských, večerních a také svatebních šatů. Její tvorba je originální, 

barevná, tvůrčí a pohledná. Módní dílna má za sebou mnoho módních přehlídek po celé ČR. 

Majitelka firmy jako módní designérka zabodovala v soutěži Živnostník roku 2016, kdy dosáhla na 

stříbrnou příčku. Může se také pyšnit ochrannou známkou Regionálního produktu Haná. A dle 

svých slov míří ještě výše… 

 

http://www.tradicniremesla.cz/cs/uvodni-slovo
http://klobouky-md.cz/eshop/


 

 

Sama návrhářka je totiž zdravě sebevědomá, energická a pozitivní. Zákazníci určitě ocení její píli a 

lásku k práci, jejíž plody si budou moci prohlédnout na Olomouc Fashion Day 15. prosince. 

"Módní přehlídky pořádané Krajskou hospodářskou komorou se účastním druhým rokem a tímto 

děkuji za pozvání, které mi udělalo radost. Věřím, že takové akce v Olomouci mají potenciál a 

lidem se líbí. A my firmy tak máme šanci propagovat svoji práci.“ 

 

Více informací zde:  
Zdroj: KHK OK/M. Musilová 

 

 

 

Občasník pro podnikatele Vydavatel: Krajská hospodářská komora Olomouckého kraje; www.khkok.cz; 
Šéfredaktor: Mgr. Jitka Janečková Moťková; Redakční rada: ředitelé všech hospodářských komor v kraji; 
Za obsah článků, inzerátů, PR článků a autorská práva k nim zodpovídají jejich zadavatelé či přispěvatelé. 

http://www.martamusilova.cz/

