
 
 
 

DOPROVODNÝ PROGRAM - srpen 2017 
 
 
VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ SOUTĚŽÍ: 
Sobota 19. srpna, 15:00 h 
Předání ocenění „Česká kvalita“, „Žirafa“ – zdravotně nezávadná dětská obuv" a „Komfortní 
obuv“.  
Garant akce: Česká obuvnická a kožedělná asociace Zlín  
Místo konání: KABO FÓRUM - pavilon V 
 
Neděle 20. srpna, 10:00 h 
Slavnostní vyhlášení výsledků 11. ročníku soutěže mladých designérů obuvi a kožené 
galanterie o Cenu Nadace Jana Pivečky 
Garant akce: Nadace Jana Pivečky, ČOKA Zlín, Veletrhy Brno 
Místo konání: Pavilon P – přehlídkové molo 
 
 
SOBOTA 19. SRPNA 

 
PŘEDNÁŠKA v KABO Fóru – pavilon V: 
14:00 – 14:30 h 
„Proč nemáme peří a co ptáci nemohou aneb tajemství komunikace oblečením“ 
Více jak 80 % z toho, co je na Vás vidět, tvoří oděv. Každý den, od rána do večera, používáme 
oděvy jako izolaci od počasí a pohledů. Jak komunikují oděvy s vámi? Co vám říkají? A jaké 
signály vysíláte vašim oblečením směrem k ostatním?  Rozeberte se mnou oděvy z jiné stránky a 
zjistěte, co máme společného s ptáky. 
Přednáší: Daniel Šmíd - poradce ve věcech vkusu a taktu (www.danielsmid.cz) 
 
 
PŘEDNÁŠKY v LIVE GALLERY Fóru – pavilon P: 
14:00 – 14:30 h 
„Plavky a plážová móda - blízká realita 2018, trendy 2019 aneb bikiny a burkiny tam, kde 
byste je nečekali (Balkán vers. Západní Evropa)“ 
Co z loňských vizí a trendů  skutečně zůstalo v kolekcích pro  příští léto? Kudy se budeme ubírat 
v blízké budoucnosti? Jak dopadla  aktuální letní sonda do  současné reality dvou ve vnímání 
plážové módy odlišných částí Evropy? Kdo z koho - víra  nebo trh? 
Přednáší: Ing. Martin Kárych – ALTRA, a.s. 
 
14:30 – 15:00 h 
„ČR v evropském průzkumu značení symboly údržby“ 
Označení způsobu údržby je jedním z důležitých důvěryhodných prvků na oděvu pro spotřebitele. 
Pokud na oděvu chybí, od koupi výrobku ustoupí až 80 % zákazníků. Tyto a další zajímavé 
informace vyplynuly z průzkumu zaměřeného na znalost spotřebitelů, týkající se symbolů údržby 
na oděvech v šesti zemích Evropy, kterou realizovala Mezinárodní asociace pro značení textilu 
symboly údržby GINETEX.  
Přednáší: Ing. Ladislava Zaklová - SOTEX GINETEX CZ 
 



15:00 – 15:30 h 
„Proč nemáme peří a co ptáci nemohou aneb tajemství komunikace oblečením“ 
Více jak 80 % z toho, co je na Vás vidět, tvoří oděv. Každý den, od rána do večera, používáme 
oděvy jako izolaci od počasí a pohledů. Jak komunikují oděvy s vámi? Co vám říkají? A jaké 
signály vysíláte vašim oblečením směrem k ostatním?  Rozeberte se mnou oděvy z jiné stránky a 
zjistěte, co máme společného s ptáky. 
Přednáší: Daniel Šmíd - poradce ve věcech vkusu a taktu (www.danielsmid.cz) 
 
 
NEDĚLE 20. SRPNA 

 
PŘEDNÁŠKA na přehlídkovém mole – pavilon P: 
14:00 – 15:00 h 
Trendová přednáška a módní přehlídka (jaro/léto 2018) s podtitulem „Nový život pro módu - 
jak posílit v módě povědomí o hodnotě a přinášet více krásy“  
Módní byznys čelí obrovské proměně: jediné, co víme jistě, je, že všechno se mění. Díky 
globalizaci pronikla na trh Fast Fashion (rychlá móda) a přetěžuje zákazníka levným zbožím. Slepá 
ulička, kterou musíme proměnit v udržitelný a smysluplný zdravý byznys pomocí kreativního 
myšlení a vnášení krásy do módy! Simultánně tlumočeno do češtiny.  
Přednáší: Ellen Haeser – Studio Haeser - Holandsko 
 
 
PONDĚLÍ 21. SRPNA 

 
10:00 – 13:00 h 
„Česko-saské textilní fórum“ 
Fórum je určeno všem návštěvníkům i vystavovatelům veletrhu STYL, odborným školám a 
vzdělávacím institucím. Probíhat budou také bilaterální jednání českých a saských firem. 
Zjistíte konkrétní možnosti spolupráce v těchto oblastech:  
VÝROBA  - regionální kooperace, investice, výzkum 
OBCHOD  - vzájemné kontakty, dodávky, společný přístup na třetí trhy, maloobchod,  
  velkoobchod 
VZDĚLÁVÁNÍ  - odborné  učňovské a středoškolské, stáže a praxe studentů v partnerských  

firmách 
Partneři: 

 VTI –Verband der Nord-Ostdeutschen Textil- und Bekleidungsindustrie e.V. 

 Industrie- und Handelskammer Saarland 

 Asociace textilního, oděvního, kožedělného průmyslu, 

 jejich členské firmy a přizvané regionální hospodářské komory. 
 
Místo konání: pavilon P – prostor mezinárodní výstavy paličkovaných krajek Lace is Grace 
Všichni jste srdečně zváni! 
 
 
KONTRAKTAČNÍ MÓDNÍ PŘEHLÍDKY – pavilon P/přehlídkové molo 

 
STYL SHOW – dámská a pánská móda 
Denně v 10,30 h a 13,30 h 
B.YOUNG, BETTY.M, E- DANIELY, MODĚVA, SURI FREY, RINASCIMENTO, TRAMONTANA, 
WAJPUNA 
 
 



LINGERIE SHOW - spodní prádlo, noční oblečení a punčochové zboží 
Denně v 11,30 h 
CONTE ELEGANT, JOCKEY, LISCA, PLEAS, SASSA, WADIMA, WERSO 
 
BEACHWEAR SHOW - plavky, plážové oblečení a doplňky 
Denně v 11,45 h 
BUGATTI, JOCKEY, LISCA, SCHIESSER 
 
 
SPECIÁLNÍ MÓDNÍ PŘEHLÍDKA 
Neděle 20. srpna, 18:00 h 
 
„STYL-KABO 50th ANNIVERSARY“  

- Vivienne Westwood – dámská a pánská kolekce 2017 – exkluzivně pro STYL a KABO 

- Tvorba významných českých a slovenských návrhářů: Liběna Rochová, Klára 
Nademlýnská, Denisa Nová, Miro Sabo, Pavel Berky, Marcel Holubec, Lada 
Vyvialová, Lay Sedláková, Chatty, Denisa Dovalová, Leeda 

Vstup: na pozvánky 
 

 

 

DOPROVODNÉ EXPOZICE 
 
Pavilon P  
BEAUTY FORUM (u přehlídkového mola) – nejnovější trendy v dekorativní kosmetice (KEENWELL). 
Zdarma servis líčení pro návštěvníky a vystavovatele veletrhu. 
 
LACE IS GRACE – unikátní mezinárodní výstava 2733 paličkovaných krajek od krajkářek z České 
republiky, Itálie, Polska, Španělska a Švýcarska. 
 
WORKSHOP BIJOUX 
 
Pavilon V  
EMPIRE - nejnovější trendy v impregnaci  - jak udržet obuv a sportovní oblečení čisté. Zdarma servis 
pro návštěvníky a vystavovatele veletrhu. 
 
Ukázky soutěžních prací studentů odborných škol v rámci 11. ročníku soutěže o Cenu Nadace J. 
Pivečky 

 
 
 

Stav k 16. 8. 2017 
Změna programu vyhrazena! 
 
 
 


