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Módní dům Blažek představuje novou kolekci jaro/léto 2015  

Nová kolekce módního domu Blažek pro nadcházející sezonu jaro/léto 2015 vdechne do šatníku 
moderního muže osvěžující jarní vítr. Hlavní roli v nové sezoně hraje perfektně padnoucí oblek. Ten se 
díky přiléhavé siluetě nápadně přibližuje obleku šitému na míru. Špičkový tým designerů svou 
pozornost tentokrát zaměřil i na vyštíhlenou siluetu a pružné materiály mající schopnost přizpůsobit 
se postavě. Nové trendy v pánské módě se značka rozhodla představit prostřednictvím známého 
moderátora Leoše Mareše, který se objevil již v předchozí kampani. „Spolupráce s Leošem Marešem 
se nám osvědčila a z tohoto důvodu jsme se rozhodli v tomto kroku dále pokračovat. Leoš Mareš má 
neobyčejný vkus a cit pro módu a oděvy značky Blažek mu padnou jako ulité,“ říká Ladislav Blažek, 
zakladatel a majitel módního domu. 
 
Značka Blažek se postupně dopracovala na pomyslný vrchol oděvního průmyslu se zaměřením  
na pánskou módu. A to zejména díky skvělé práci špičkových designérů, prvotřídnímu zpracování, 
rafinovanosti a ušlechtilým materiálům pocházejícím z dílen textilních továren, které používají 
i světové značky těch nejzvučnějších jmen. Výsledkem neuvěřitelné píle a kreativní práce designérů je 
zbrusu nová kolekce. Sezona jaro/léto 2015 bude souzněním nových nápadů, které v sobě snoubí 
nejnovější inovace a tradiční řemeslo. V kolekci se objeví barvy světlých tónů a nepřehlédnutelné 
vzory v kombinaci s luxusním materiálem. Ten se vyznačuje tím, že je lehký, měkký a příjemně se nosí. 
Muže, kteří touží svým oděvem vyjádřit svůj osobitý styl, nadchnou jednotlivé kousky s motivy, jež 
získaly inspiraci ve fauně a flóře. 
 
Kolekce Ceremony 

Hlavní dominantou a nejdůležitějším prvkem kolekce Ceremony je smoking v klasické podobě se špic 
fazonami, lampasy a lesklými klopami. Vznešená kolekce Ceremony je založena na černé a bílé barvě. 
Jiné barvy nejsou u tohoto typu oděvu přípustné. Pro typický smokingový vzhled oblékněte 
smokingové žakárové sako, černé kalhoty s lampasy a pro dokonalé sjednocení obuv v podobě 
černých lakovek. Košile s krytým zapínáním bílé nebo off white barvy bude v kombinaci s černým 
motýlkem už pouze dotvářet vzhled nefalšovaného gentlemana. Ceremony je znamením luxusu a je 
zde znatelný návrat k základům krejčovského řemesla. K tomuto typu oděvu má kladný vztah i Leoš 
Mareš. „Nedávno jsem byl na charitativní akci Fashion Week s Petrou Němcovou a dress code byl 
black tie. Já si vzal smoking s motýlkem. Akce skončila, já se přesunul do baru ve stejném oděvu a tam 
jsem potkával tu „džínovou kulturu“. Zůstal jsem ve smokingu, a zatímco někdo by se cítil blbě, tak mě 
to strašně bavilo. Miluju být overdressed a nenávidím být underdressed,“ dodává Leoš Mareš. 
  
Kolekce Formal 

Kolekce Formal, jak už název napovídá, je určena muži, jehož profese či postavení si žádá elegantní  
a dokonale padnoucí oblek. „Formální kolekce je navržena tak, aby podtrhla mužskou siluetu. 
Formální oblek musí muži perfektně sedět, z tohoto důvodu se tento oděv jako jeden z mála výrazně 
přibližuje šití na míru,“ vysvětluje designér Roman Humlíček. Velký návrat slaví jednoduchá a přitom 
nepřehlédnutelná velká kára na saku v kombinaci s výrazným dezénem. Business oblek v pojetí,  
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v jakém ho známe, by zpravidla neměl být černé barvy. Na jaře proto vsaďte na tmavě modré barvy  
a v létě se nebojte svůj šatník prozářit světle modrým oblekem, který dobře koresponduje s barvami 
letního období. 
Do obleku zvolte vhodnou barvu košile, na jejichž výrobu používá Blažek látky z továren Albini 
a Canclini. Ty jsou považovány za naprostou špičku mezi výrobci košilovin. V nové sezoně jsou 
módními barvami bílá, modrá či růžová. Košile mají díky jemnému zúžení tendenci větší přiléhavosti 
na tělo tak, aby přesně kopírovaly siluetu muže. Decentní a přitom rafinované vzory v podobě pruhů 
či květinových vzorů na kravatách evokují jaro a léto a dodávají celé kolekci nový rozměr a pocit 
souladu s přírodou. 
Vhodnou variantou obuvi k formálnímu oděvu jsou tzv. monk shoes. Obuv je velice jednoduchá 
a precizně zpracovaná, doplněná pouze o elegantní přezky. Nestárnoucí klasikou se stávají boty 
nesoucí název brogue neboli střevíc či bohatě zdobené polobotky derbového střihu, které by měly 
rozhodně zaujmout místo v šatníku moderního muže. Motýlky do business obleku dotvoří celkový 
vzhled outfitu a muži dodají správný lesk v podobě univerzitního vzhledu. Ke střihům je v sezoně 
jaro/léto 2015 přistupováno zcela novým způsobem. Obleky jsou střiženy tak, aby působily lehčeji 
a byly více na tělo. Silueta kalhot se zužuje a je přiléhavá, pouze v oblasti boků a pasu je uzpůsobena 
tak, aby se v ní muž cítil komfortně. Blažek v nové kolekci používá čistou vlnu a kašmír. 
 
Kolekce Informal 

Elegantně a zároveň ležérně můžete vypadat i v dokonale padnoucích oděvech informální kolekce. 
Stejně jako v předchozí kolekci se pro nadcházející rok u značky Blažek objeví tzv. jersey jacket neboli 
úpletová saka bez podšívky, nahrazující svetr. Úpletové sako vypadá skvěle s džíny nebo kalhotami 
s nenápadným dezénem. Typického informálního vzhledu muž docílí, pokud si oblékne formální sako  
s vlněnými kalhotami doplněnými o výraznou košili s tiskem a s příměsí stretche. Sako lze nahradit 
informální bundou, pod kterou je vhodná jak kravata, tak košile. Hitem nové sezony je nadčasový, 
snadno kombinovatelný trenčkot. Trenčkot je vedle pánského obleku jedním z posledních pozůstatků 
kvalitního elegantního pánského šatníku a tvoří jedinečnou souhru jak s formálním, tak s informálním 
oděvem. 
 
Kolekce Casual 

Kolekce Casual se nejvíce přibližuje létu. Oděvům vévodí tzv. college styl, charakteristický díky 
minimalistickému akcentu v podobě výšivky a kontrastnímu límci na košilích. Geometrické tvary 
a kostky přidávají celkovému vzhledu na dynamičnosti a trička s motivy hmyzu vnášejí oděvům život. 
„Hlavní idea si pohrává s prvky, které jsou spjaty s jarem a létem. To přidává celé kolekci  
na autentičnosti a neobyčejnosti,“ vysvětluje designér Roman Humlíček. 
Obuv je pohodlná, měkká a ve světlých letních tónech, nejčastěji ze semišového materiálu.  
Pro pohodlný a trendy vzhled oblečte oprané džíny, které umocní casual styl. Jako praktický doplněk 
zvolte odlehčenou tašku s mramorovým dezénem bez podšívky. Tašky jsou šité z pravé teletiny 
a vybírat můžete z několika odstínů hnědé, která vypadá dobře nejenom s modrou, ale i s hnědou 
obuví. Novinkou kolekce Casual je materiál crep cotton s vlněným a chladivým charakterem. Tuto 
přednost ocení muži převážně v letním období. 
Designéři tentokrát nezapomínali ani na sportovně založené jedince. Pro muže, jejichž vášní je golf, 
značka připravila speciální oděvy určené k této volnočasové aktivitě. Oblečení bylo speciálně 
vytvořeno tak, aby bylo prodyšné, voděodolné a muži nebránilo nerušeně si užít oblíbený sport. 
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Značkové prodejny Blažek 

Značka Blažek postavila svou filozofii na prvotřídním produktu, profesionální obsluze  
a nadstandardních službách. V každé ze svých prodejen má odborně školený personál, který dokáže 
správně poradit s výběrem oděvu podle příležitosti použití. Navíc jsou v každé prodejně krejčí, kteří 
oděv, jejž si zákazník vybral, hned na místě upraví podle jeho představ. 
Pokud není vybraný oděv v prodejně k dispozici ve velikosti, kterou zákazník požaduje, prodejní 
personál zajistí jeho doručení v krátké době zákazníkovi domů nebo do jakékoli vybrané prodejny 
Blažek. 
 

 

Kontakt PR Blažek: 
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