
Hudba je její vášeň! 
Ale nechybí jí  

ani cit pro módu.
Představujeme nové 

modely z kolekce 
„Ellie Goulding for 

Deichmann“

Ellie
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pro oživení 
všedních dnů

Nová sezóna je tu a  s ní 
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EDITORIAL

Andrea Lapošová, Radovan Fojt a Pavlína 
Dvořáková, redakce magazínu SHOE 
FASHION

Podzim/zima 2017

N adcházející měsíce budou smy-
slné a odvážné – přinejmenším, 
co se módy týče. Pohledy na 

sebe budou přitahovat nápadné detaily, 
jako jsou ozdobné kamínky nebo nášivky, 
sametové materiály a saténové stužky zase 
budou svádět k pohlazení. Nová módní 
obuv tak krásně doplní podzimní a zimní 
outfity, které se budou tentokrát nést 
ve znamení odvážného mixu klasického 
kára, metalických barev a potisků s motivy 
květin.

Hlavním tématem tohoto vydání je pokra-
čování kolekce s hvězdou Ellie Goulding! 
Focení v Londýně s ní bylo skvělé a kolekce 
obuvi je mimořádně různorodá. Ellie 
v ní klade důraz na ženskost v každém 
stylu – od ležérního až po elegantní. A to 
zbožňujeme! Budeme mít velkou radost, 
pokud v novém vydání našeho magazínu 
SHOE FASHION najdete inspiraci a probu- 
díte v sobě chuť vyzkoušet nové trendy  
a styly.

Přejeme Vám příjemně prožitý čas.

Srdečně Vaši

Milé ČTENÁŘKY, 
milí ČTENÁŘI!
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 Tapeta „Paki“,  
 col. 01, značka A.S. Création,  

 www.tapetenagentur.de 

Je vědecky dokázáno, že doteky 
posilují imunitní systém. Proto je 
úžasné, že samet přímo vybízí 
k příjemným dotekům. Nebudete 
tedy daleko od pravdy, když budete 
tvrdit: „Moje nové kozačky mě chrání 
před nachlazením. Pohlaď si je taky, 
ať nenastydneš!“

Jako druhá kůže
 Křeslo se  

 sametovým  
 polštářem,  

 IKEA 

 Tenisky,  
 Graceland, 699 Kč   
 (model 1 102 554)

 Korzetová  
 podprsenka, Pieces

Kabelka,  
Graceland, 599 Kč  
 (model 4 100 564) 

Tenisky, Graceland,  
599 Kč (model 1 102 515)

 DIY („do it yourself“) představuje ideální  
 hobby pro ženy, které neustále touží po  
 změně. Tapetování je momentálně horoucí  
 novinkou v domácím kutilství. Vybrat si však  
 ten správný motiv – to je teprve oříšek! 

 Tapeta „Star-ling“,  
 midnight & silver, značka Mini moderns,  

 www.tapetenagentur.de 

 Tenisky, Graceland,  
 599 Kč (model 1 102 514) 

 Tapeta „Modul“,  
 col. 05, značka Scion,  

 www.tapetenagentur.de 

 Psaníčko, Graceland, 
 349 Kč (model 4 100 506) 
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Trendy
Stěny podle  
vlastních představ
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 Kabelka s květinovým  
 vzorem, Graceland, 399 Kč  

 (model 4 100 513) 
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Lesklé tkaničky v teniskách si nás omotaly kolem prstu. V novém 
svetru bychom nejraději šly i do postele. Elegantní růžovou 
kabelku na zlatém řetízku bychom nevyměnily ani za lístky na 
koncert Harryho Stylese – tak moc nás tato barva pobláznila...

Přehlídková mola zůstávají i nadále 
místy, na kterých se rodí trendy. Čím dál 
větší roli ale hrají outfity ulovené 
v módních čtvrtích světových metropolí, 
zachycené fotografkami, jako jsou 
Francouzka Garance Doré, Australanka 
Candice Lake a Caroline Blomst ze 
Švédska, které se mezitím samy staly 
ikonami. Na svých toulkách s těžkými 
objektivy loví magické momenty, díky 
kterým se kreativní vize mění v trendy. 
Více se dozvíte na straně 8!

Styl jak vyšitý
Textilní nášivky nebo nažehlovací apli-

kace jsou aktuálním mega trendem. 
Tyhle módní výstřelky si rozhodně 

nenecháme ujít!

Tenisky,  
Graceland, 699 Kč 
 (model 1 102 555)

Kabelka, 
Graceland, 399 Kč 
(model 4 100 529)

 Šněrovací obuv, 
 Graceland, 999 Kč 

(model 1 111 538)

Lovkyně trendů

Čas na starorůžovou

Tenisky, Graceland,  
699 Kč (model 1 102 465) 

 Kožená šněrovací obuv,  
 Landrover, 1 799 Kč  

 (model 1 131 592)

 Bunda,  
 Weekday 

Svetr,
H&M

 Kabelka,  
 Graceland, 349 Kč  
 (model 4 100 515)
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Mosazná, hořčicová, citronová nebo žlutá? 
Nezáleží na tom, jak si tuto barvu pojmenujete. 
Důležité je, že s ní šíříte pozitivní náladu!  
Naše 4 tipy pro pohodový den: Ráno si zacvičte 
Pozdrav slunci. Ve sprše si nahlas zazpívejte. 
Doplňte outfit o prvek ve žluté barvě a s úsměvem 
na tváři vyrazte do práce.

Sázka na detail
Na přehlídková mola nepatří jen 
oblečení, obuv a doplňky, ale i nové 
trendy make-upu a účesů. Hlavní role 
připadla pro tuto sezónu staré dobré 
čelence do vlasů. Ozdoba jako ta od 
designéra Altuzarry vypadá stylově, 
je vhodná pro jakoukoliv délku vlasů  
a na každou příležitost.

 Šněrovací obuv,  
Graceland, 1 199 Kč  

 (model 1 111 539) 

Zaostřeno 
na hvězdy
I v nadcházející sezóně zůstaneme věrni hvězdám, 
které nás budou zdobit od hlavy až k patě.

 Kabelka,  
 Graceland, 399 Kč  
 (model 4 100 516) 

 Lak na nehty  
 „Color Show“, 

 Maybelline, č. 749  
 „Electric Yellow“
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 Hrnek na kávu, 
 Bloomingville

 Svetr, 
 Bershka

Jako v  bavlnce
 Mikina s kapucí patří mezi neodmyslitelnou 
 součást šatníku každé módní maniačky.  
 Na procházky, na sport a nebo dokonce  
 i do práce. Hlavní je – cítit se pohodlně. 
 Večerní domácí pohodu nám zajistí 
 roztomilé měkoučké papučky. 

 Mikina s kapucí,
 H&M 

Papuče, Casa mia,   
 349 Kč  

(model 1 641 550) 

 Ponožky, Graceland,  
 159 Kč, balení po 3 ks  

 (model 3 918 506)

 Náušnice,  
Bijou Brigitte 
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je  in
Máma

 Svět blogerek nás nepřestává. 
 fascinovat! Už čtyři roky je Charlotte. 

 Groeneveld (vlevo) v kurzu se svojí .
 stránkou thefashionguitar.com. Tato .
 rodilá Holanďanka žijící v New Yorku. 
 nadchla své fanoušky také díky roli .

 matky. Své děti Jamese a Stellu. 
 s sebou bez váhání bere i na .

 přehlídky do Paříže. „Můj muž .
 Thomas a já milujeme rodinné .

 výlety,“ říká tato máma a blogerka .
 na plný úvazek..

tr
en

d
b l

og
.d

ei
chmann.com

Další trendy 
najdete na našem 

trendblogu

Trendy



Městská móda a přehlídková mola mluví 
v této sezóně stejnou řečí. Spojují je divoké 

vzory, lesklé materiály a extravagance. 
Kombinací vzrušujících trendů bojujeme 

proti nudě všedních dnů… 

Co aktuálně letí a co bude v kurzu? O tyto otázky 
už po několik sezón v módě příliš nejde. O mnoho 
více nás zajímá, jak se budou klasické styly, jako 
třeba károvaný nebo disko vzhled, nově interpre-

tovat a kombinovat, aby byly nositelné? Business outfity se 
budou i nadále míchat se sportovním i párty stylem. A to je 
dobře! Máme tak aspoň dostatek prostoru pro boření hranic  
a vytváření pohodlných kombinací. Vysoké kozačky nebo 
tenisky jsou pro tento účel dokonalými spojenci.

Jemné materiály a rocková 
obuv? Proč ne! Při pohledu na 
nízké kozačky v motorkář-
ském stylu se zrychlí tep všem 

vyznavačům městské módy. Dodají 
totiž klasickým ženským outfitům 
punc ležérnosti rockové hvězdy. Over-
sized svetry a bombery pak ještě 
o něco více zdůrazní tento sebevědo-
mý look. Ale pozor! Na scénu se také 
opět vrací kožený kabát.

Nízké kozačky, 
Graceland, 999 Kč 

(model 1 111 138)

Nízké kozačky, 
Graceland, 1 299 Kč 

(model 1 111 978)

Náš tip
Díky přezkám a květinovým detailům mají 

kozačky v motorkářském stylu ten správný šmrnc

Náš tip
Vysoké kozačky se skvěle hodí 

ke károvanému vzoru 
v hnědých nebo teplých 

červených odstínech
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Kozačky nad kolena, 
Graceland, 1 299 Kč 

(model 1 115 540),  
od začátku října

se!
ODVAŽTE

Káro v centru
pozornosti

Rozkveťte  i  v  zimě!

 Známý britský 
 vzor působí 
 i nadále velmi 
 suverénním 
 dojmem. 
 Aktuální novinku 
 představují 
 kombinace 
 několika různých 
 kostkovaných 
 vzorů najednou. 

 To, že léto skončilo, ještě neznamená, že ve skříni 
 musí zůstat i naše kousky v bohémském stylu. 
 Maxišaty s květinovým potiskem budeme teď nosit 
 i v zimě k nízkým kozačkám a XL parce! 
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O pravdové královny večírků si nyní 
potrpí na to, aby je metalické 
prvky zdobily od hlavy až k patě. 
Kdo by chtěl začít s tímto 

trendem pozvolna, může kombinací vhodné 
obuvi a bundy vytvořit skutečnou pastvu pro 
oči. Komplimenty od kolegů pak na sebe 
určitě nenechají dlouho čekat. Se stříbrnou 
barvou fungují skvěle úzké černé kalhoty, ale 
i ve spojení s modrou džínovinou působí 
metalické barvy svěže a sexy. Naše rada: 
Vezměte si někdy stříbrné psaníčko do práce, 
ať se postaráte o trochu rozruchu… Šněrovací obuv, Graceland, 

699 Kč (model 1 140 547)

Tenisky, Graceland,  
699 Kč (model 1 102 527)

Náš tip
Šněrovací obuv a tenisky 

v metalickém vzhledu dodají 
všedním dnům nádech elegance
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Do práce i  na  párty
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 Zatímco se na přehlídkovém molu vzdává 
 hold legendárnímu „Studiu 54“ a jeho idolům, 
 přenesli blogeři tento trend do streetstylové 
 módy. Večerní look tak proniká i do kanceláří…
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Zdá se, že i pokračování spolupráce hvězdy 
Ellie Goulding a společnosti Deichmann bude opět 

úspěšné! A to také díky Elliině schopnosti spojit jemnou 
eleganci se sportovním stylem i špetkou rebelie…

Hvězdy

ellieGoulding
10   SHOE FASHION



Poklidné anglické měs-
tečko Hereford nedaleko 
Walesu je známé dobrými 
jablky, ciderem a chovem 

skotu. Od roku 1989 je Hereford partner-
ským městem německého Dillenburgu 
v Hesensku. Jinak nebylo tohle městečko 
dlouho ničím výjimečné – dokud v roce 
2009 nezačal raketový start kariéry Ellie 
Goulding, která tak své domovině dala 
hvězdu světového formátu.

Královna hitparád se  srdcem na 
správném místě
Když se Ellie objeví ve fotostudiu 
v Londýně, pořádně obejme svého 
fotografa Louie Bankse a srdečně se 
přivítá i se členy týmu Deichmann, nikdo 
by se ani nepodivil, kdyby každému hned 

Tenisky,  
Star Collection, 749 Kč 

(model 1 100 544)

V 15 letech se 
naučila hrát na 

kytaru a napsala 
své první 

vlastní písně.

ellieGoulding
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Tenisky, Star Collection,  
699 Kč (model 1 102 544)

Tenisky, Star Collection,  
699 Kč (model 1 102 549)

Tenisky, Star Collection, 
749 Kč (model 1 100 543)

PLATFORMY
SPORTOVNÍ
TRENDY

„Velmi mi záleží na tom, 
abych nacházela nové 
způsoby, jak se udržet ve 
formě.  
Přitom je však 
chci stále 
střídat  
a  pozorovat, 
co všechno 
moje tělo 
dokáže.“

Tenisky,  
Star Collection, 749 Kč 

(model 1 100 544)

uvařila šálek čaje. Takové přivítání není 
jen naoko – Ellie si skutečně zakládá na 
harmonické týmové práci. „Miluji celý tým 
společnosti Deichmann a představení 
mé vlastní kolekce pro mě bylo velmi 
vzrušující,“ říká. „Myslím si, že kolekce 
odráží vše, o co se zajímám, od umění až 
po mé módní idoly. Obuv je navíc 
pohodlná a dobře se nosí, je ale také 
velmi rafinovaná a stylová.“ Tato zpěvačka 
je opravdu bezprostřední člověk, který 
na jevišti nosí outfity podle nejnovější 
módy, na veřejná vystoupení nebo do 
klubů se hodí do gala, ale zrovna tak 
s oblibou vklouzne do pohodlného 
oblečení – měkoučké svetry příjemné 

na dotek má vždy po ruce. 30letá Ellie 
zůstala ženou, která stojí nohama pevně 
na zemi. Záleží jí na tom, aby se na své 
fanoušky i blízké nedívala z výšky. 
Příkladem jsou momentky z jejího turné, 
kde je zpěvačka zachycena na norském 
festivalu Bergenfest 2017. Venku lije jako 
z konve a ona, promoklá na kost, ale 
s úsměvem na rtech, běží vstříc svým 
fanouškům pod jevištěm, aby si s nimi 
podala ruku. Její písničky se staly 
skutečnými hity, ve kterých zpívá 
o lásce, přátelství, ale i bolesti. Ví, že 
o talent a radost ze života je třeba se 
dělit, jen tak je možné si obojí vychutnat. 
A proto: „Ať žije Ellie!“ D

Ellie vášnivě 
miluje jeviště, její 

koncerty jsou jeden 
velký happening.

 Detaily v podobě mašlí, 
 metalický vzhled a plat- 
 formy patří v této hvězdné 
 kolekci k oblíbeným společ- 
 níkům pro volný čas a jsou 
 také ideálním doplňkem  
 pro dosažení sportovně 
 elegantního stylu. 

Hvězdy



Ellie je velkou 
milovnicí koček.

Šněrovací obuv, 
Star Collection,  

999 Kč (model 1 110 536)

Obuv s přezkami, 
Star Collection,  

999 Kč (model 1 110 507)

Šněrovací obuv, 
Star Collection, 

999 Kč (model 1 110 535)

„Jakmile vejdu 
na jeviště, dává 
mi publikum tolik 
lásky a energie, 
že zapomenu na 
všechny svoje 
starosti.“

TRENDY
NÝTY A PREZKY

Obuv s přezkami, 
Star Collection, 

1 299 Kč  
(model 1 110 402)

S nejlepší kamarádkou a osobní 
asistentkou Hannah 

Susanne Loewe.

Porovnávání 
bicepsů 

s anglickým 
profi boxerem 

Isaacem 
Chamberlainem 

– Ellie vášnivě 
ráda boxuje.

 Přezky, nýty, hvězdy! Ellie miluje rockový look,  
 který se dá skvěle kombinovat se sukněmi,  
 ale i s úzkými koženými kalhotami a sexy  
 ženskými topy. Její styl představuje mix  
 ženskosti a aktuálních trendů. 

I přes svůj obrovský 
úspěch zůstává 

stále nohama  
pevně na zemi.

Ani hustý déšť neodradí 
Ellie od blízkého kontaktu  
s fanoušky. 
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„Snažím se nenechat ovlivňovat 
sociálními sítěmi, ačkoli je sama také 

intenzivně využívám.“

Šněrovací obuv, 
Star Collection, 1 299 Kč 

(model 1 111 535)

Šněrovací obuv, 
Star Collection, 1 299 Kč 

(model 1 111 416)

Šněrovací obuv, 
Star Collection, 1 199 Kč 

(model 1 111 404)

TRENDY
ROCKOVÁ OBUV

Šněrovací obuv, 
Star Collection,  

1 299 Kč (model 1 111 534)

Ellie a will.i.am 
z Black Eyed Peas 
na Fashion Weeku 
v Londýně.

 „The Ballroom Blitz“ válí! Ellie je 
 Britka a miluje výrazný módní 
 styl kapel jako je The Sweet, 
 ikony světové hudby Davida 
 Bowieho a punk-rockové skupiny 
 Sex Pistols. Není divu, že tomuto  
 typu obuvi dává zelenou. 

Ellie je profesionálkou 
nejen před publikem,  
ale i při focení.

14   SHOE FASHION
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5  ZAJÍMAVOSTÍ O ELLIE GOULDING
1 Její idol 
Ellie obdivuje Vivienne 
Westwood, a to i proto, 

že tahle módní návrhářka 
upozorňuje svými modely 

na klimatické změny – téma, 
které i Ellie velmi leží na srdci. 

2 Její kariéra 
Ellie vystupovala v různých 
londýnských klubech, kde 
ji také objevili; v roce 2009  
pak podepsala svou první 
nahrávací smlouvu se 
společností Polydor. Ellie říká: 
„Hned jsem věděla, že je 
to vážné a že zpěv se stane 
smyslem mého života.“

3 Její přesvědčení
Ellie je vegetariánka, aktivně 
se zasazuje o ochranu klimatu 
a pomáhá i lidem bez domova 
v Londýně.

 4 Její zvyk 
Vždy nosí v kabelce sáček 
čaje. Šálkem čaje se totiž 
dokáže nejlépe uvolnit – jak 
britské! S sebou má také 
pokaždé měkoučký svetr, 
sluchátka a notebook, aby se 
mohla „koukat na Netflix“.

5 Tajemství její krásy 
Ellie používá veganské 
tonikum značky Rodial, díky 
kterému její pleť krásně září. 
Po něm si aplikuje přípravek 
„Rodial Bee Venom 24 Carat 
Gold Body Soufflé“.  
Používá také pudr, bronzer 
a rozjasňovač s tvářenkou. 
Namísto očních stínů si Ellie 
nanáší tvářenku smíchanou 
s bronzerem.

„Nejlepší rada, kterou 
můžu dát, je:  

Měj soucit s  jinými lidmi 
i  zvířaty a vždy se snaž 
si uvědomit, že každý 

si právě prochází 
něčím jiným.“
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Tato modelka se díky půvabným róbám 
a černobílým kombinacím stala synonymem 
elegance, zbožňuje ji celá jedna generace. 
Pokud se chcete také zasnít, můžete svůj idol 
napodobit a obout si večerní sandálky nebo 
sametové lodičky. Nezapomeňte na rozparek  
na šatech.

Jako princezna

„Wow, ti mají ale 
šmrnc!“ říkáváme 

často o umělcích, 
modelkách a našich 

idolech... A necháváme 
se jimi rádi inspirovat. 

Představujeme 
Vám pět módních 
ikon této sezóny...

Sandály,  
Graceland, 649 Kč  
(model 1 185 554)

Sandály, Graceland,  
599 Kč (model 1 185 951)

Psaníčko, Graceland,  
599 Kč (model 4 100 510)

Pánské tenisky, Memphis One,  
749 Kč (model 1 312 532)

NÁŠ
TIP

KENDALL JENNER

CELEBRITY

Móda  
&
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Držitel Oscara miluje 
provokativní outfity, nejraději 
vrstvené a z těch 
nejkvalitnějších materiálů. 
Jeho charakteristickým 
rysem je kombinace 
elegantního a sportovního 
stylu. Díky nenápadnému 
triku „kalhoty zastrčené do 
ponožek“ se Jared stal 
známým hollywoodským 
hipsterem. Jeho motto 
zní: „Jen odvážnému  
v módě štěstí přeje!“

Cool hipster
JARED LETO

NÁŠ
TIP

Pánské tenisky, Memphis One, 
849 Kč (model 1 313 523)

 Pánské tenisky, Memphis One,  
849 Kč (model 1 312 326)



Jeho sólové album zaznamenalo 
raketový úspěch a on sám 
vypadá, ať už má na sobě cokoliv, 
prostě vždycky božsky! Jak to jen 
tenhle bývalý člen skupiny One 
Direction dělá? Poznávacím 
znakem této popové hvězdy  
je tričko, bomber a úzké džíny. 
Masivní prsteny a 5 až 10  
tetování jsou pak jen vedlejším 
sexy doplňkem.

Jméno 
jako závazek

Maskovaná 
kráska

NÁŠ
TIP

Pánská kožená obuv,  
Claudio Conti, 1 399 Kč  

(model 1 373 991)

NÁŠ
TIP

Kdopak je to? Bella, 
nositelka ocenění 
„Modelka roku 2016“,  
se nemusí schovávat za 
svou slavnou sestru  
Gigi Hadid. Bella následuje 
trendy, kterým aktuálně 
velí tenisky.

Dámské tenisky,  
Graceland, 699 Kč  
(model 1 102 446)

Dámské tenisky,  
Graceland, 699 Kč  
(model 1 102 560)

NÁŠ
TIP

Nízké kozačky na  
podpatku, Graceland,  
849 Kč (model 1 110 748)

Kabelka, Graceland,  
599 Kč (model 4 100 558)

Nízké kozačky na  
podpatku, Graceland, 
999 Kč (model 1 110 987)

BELLA HADID

AIMEE SONG

HARRY STYLES
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Pánská kožená obuv,  
AM SHOE, 1 799 Kč  
(model 1 333 581)

Óda  
na módu

Interiérová 
designérka 
a blogerka  
v jedné osobě je 
slavná díky svým 
kreacím ve stylu 
městské módy. 
Její zdařilé 
kombinace 
sledují více než  
4 miliony 
fanoušků. 
V šatníku této 
hvězdy nesmí 
chybět károvaný 
vzor a nízké 
černé kozačky 
na širokém 
podpatku.



POSLÁNÍ
  STYL 

je jeho
MÍT  
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Johannes Huebl 
je pravý německý 
supermodel, který 
svůj dokonalý vzhled 
gentlemana doplňuje 
vybraným  
chováním. A to 
vždy po boku  
svojí velké  
lásky Olivie  
Palermo…

Pár snů
Americká módní ikona 
Olivia Palermo a fešák 

z Hannoveru jsou na 
mezinárodních akcích 

stálými VIP hosty – vždy 
dobře naladění a oblečení 

podle nejnovější módy.



Kožená šněrovací obuv,  
AM SHOE, 1 999 Kč  
(model 1 372 550)

Šněrovací obuv, 
Venice, 899 Kč 

(model 1 332 309)

Kožená šněrovací obuv,  
AM SHOE, 1 199 Kč  
(model 1 331 572)

Kožená šněrovací obuv,  
AM SHOE, 1 799 Kč  
(model 1 314 573)

Elegantní gentleman 
Johannes dokáže 
perfektně skloubit  
britský styl a italský 
temperament.

Cestovatel
V soukromí je pánem 
domu čtyřnohý  
Mr. Butler; Johannes 
pravidelně zveřejňuje 
na svém instagramo-
vém účtu vydařené 
fotografie, velké oblibě 
se těší hlavně jeho 
nedělní příspěvky.

Náš tip
S  těmito čtyřmi modely se dá vykouzlit hned několik zajímavých outfitů
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T ři dny v životě Johannese Huebla 
vypadají asi takto: New York 
(jeho bydliště), Řím (přehlídka 
luxusních hodinek ve filmovém 

studiu Cinecittà), Milán (otevření obchodu). 
Čtvrtý den už tráví na Fashion Weeku 
v Londýně. Konec konců, tady našel inspi-
raci pro svůj typický styl – učarovalo 
mu krejčovské umění z legendární londýn-
ské ulice Savile Row. V současnosti je však 
jeho favoritem krejčí Marco Anthony 
z Hamburku. „Styl je to, co zůstává kon-
stantní, zatímco móda se mění,“ říká 
Johannes Huebl a prozrazuje několik jedno-
duchých tipů, kterými se mohou muži řídit, 
i pokud si nemohou dovolit obleky šité na 
míru: „Obuv udává tón celému outfitu. 
Nesnažte se kopírovat každý nový trend,

ale raději
si zjistěte,
co se k Vám 
hodí a co Vás vystihuje.
Například hnědé oxfordky, bílé 
tenisky nebo obuv typu Chelsea. 
Do šatníku si pořiďte tmavě modrý 
jednořadý oblek s jednobarevnou 
kravatou, chino kalhoty (nosí se bez 
pásku!), košile, tmavě modrý kabát 
a stylovou koženou bundu. Myslím 
si, že tím pokryjete téměř vše.“ 
K tomu přidejte odzbrojující úsměv 
se sexy dolíčky ve tvářích – ty má ale 
jen on! Jeho fanynky by ho nejraději 
viděly jako příštího představitele 
Jamese Bonda. Šarmu by na to 
měl dost.   D

a  jeho selfies

FEŠÁK 
VE ZKRATCE

• Narodil se 
22. prosince 1977 
v německém 
Hannoveru. 
Jako fotomo-
dela ho objevili na anglickém 
internátu. Na střední škole 
hrál hokej a tenis.
• Láska – v roce 2014 si řekli 
Olivia a Johannes své „ano“.
• V roce 2017 byl módním 
magazínem GQ zvolen 
nejelegantnějším mužem 
Německa.

JOHANNES HUEBL
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Styl

1

2



1. Kotníková obuv s přezkami, Graceland, 
1 199 Kč (model 1 110 964)  

2. Šněrovací obuv, Landrover, 1 199 Kč (model 1 372 937)

Pondělí v dobré náladě
Pondělní depka? Ne s námi! Díky křiklavému 

outfitu s leopardím vzorem, tylovému materiálu 
a kotníkové obuvi v motorkářském stylu nám 

zůstane nálada z víkendové party!

Móda už se neřídí žádnými pravidly, jen 
trendy. Boření hranic stylů, to jsou 

nejnovější dresscody, které nyní vytváříme 
podle konkrétní příležitosti – od kanceláře 

až po rande!

Produkce: Katharina Martin Fotograf: Harry Vorsteher 
Styling: Jenny Gold Set-Styling: Akiko Stiebeling 

Účesy & make-up: Petra Vorsteher Asistenti fotografa: 
Uwe Haese, Jan Anskeit Modelky a model: Veroni Leijnse/

Notoys, Michael Oochmann/Notoys, Tamina Zakrzewski/ 
Modelwerk Umělecký ředitel: Marten Mochel

NA KAŽDÝ DEN
Inspirace
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1. Mokasíny, Graceland, 849 Kč (model 1 142 525)

Sportovní úterý
Ať už jdeme po práci na jógu nebo ne, pohodlná sportovní móda se natrvalo zabydlela v našem šatníku. 

Mokasíny s detaily v podobě mašlí dodají uvolněnému outfitu špetku elegance…

1

22   SHOE FASHION
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1. Lodičky, Graceland, 699 Kč (model 1 172 516)  
2. Tenisky, Graceland, 599 Kč (model 1 102 514)

Neformální středa 
Tento starý známý nás vždy dovede znovu překvapit. 

Samet ve výrazných barvách opustil svou těžkopádnou image 
a na teniskách a lodičkách působí velmi trendy. Ve spojení 

s denimem dokazuje, že protiklady se přitahují!

1

2



1. Šněrovací obuv, Landrover,  
999 Kč (model 1 111 586) 

Pohodový čtvrtek
Čas na módní safari. V oblečení 
s army vzorem a ve farmářkách 
na nohou se vydejte na výpravu 

velkoměstskou džunglí!

1



2 1. Kozačky,  
Graceland, 1 399 Kč 

(model 1 115 913)  
2. Psaníčko,  

Graceland, 349 Kč   
(model 4 100 506) 

3. Kožená 
šněrovací obuv, 

AM SHOE, 1 799 Kč 
(model 1 314 574)

Konec týdne 
v romantickém 

duchu
Jak jinak začít  

víkend než 
s milovanou osobou?  

V nepřehlédnutelných 
červených šatech  

a s červenými růžemi 
to bude dokonalé! 
Zatímco živé květy 

uvadnou, ty na naší 
obuvi tu zůstanou 

navždy.

1
3
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BERLÍN,
Svět módy zažívá vrcholnou formu! 

Návrháři, modelky, fotografové, PR 
agenti, novináři a jiné prominentní 
osobnosti absolvují během čtyř 

krátkých dnů a dlouhých nocí mnoho 
setkání na těchto hlavních zastávkách: 
Palác Kronprinzenpalais (módní salon); leti-
ště Tempelhof (módní show Bread & 
Butter); stanice Gleisdreieck (veletrh Pre-
mium); Vítězný sloup (Mercedes-Benz 
Fashion Week). Na plné obrátky pak pokra-
čují v epicentrech stylu (Berlin Mitte a Char-
lottenburg), západ Berlína totiž slaví 
velkolepý návrat. A co by si fanoušci 
designu neměli nechat ujít? Muzeum Hel-
muta Newtona a  na ulici Jebensstraße 2, 
známý obchod nakladatelství Taschen B  
(Schlüterstraße 39) a samozřejmě nákupní 
centrum BikiniHaus C  (Budapester Straße 
38) s velkým množstvím obchodů, hotelem 

F

Všichni Berlíňané, ať už rodilí nebo ne, se od 16. do 19. ledna  
sejdou na Fashion Weeku! A zima jim v tom sotva 

zabrání.  Kreativní vrstvené outfity a inovativní design zahřejí  
na večírcích i přehlídkách. Prominenti, umělci, klevety – to vše 

zkrátka patří k městu…
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Módní průvodce po městě
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Berlín má rád výstřední eleganci, ale i pohodlí! Nachodí se tu totiž hodně kilometrů pěšky a dlouhé postávání na baru přeci také nemusí být 
utrpením. Kolekce 5th Avenue, která se velice příjemně nosí a přitom je velmi módní, tady vskutku přijde vhod

J

D

K

kteří vyznávají zdravý životní styl. V bílém 
interiéru restaurace „The Klub Kitchen“ K  
(Mulackstraße 15), nabízející moderní 
kuchyni, se potkávají módní znalci, kteří, 
namísto aby zírali do svých iPhonů, básní 
o delikatesách nebo sledují, jakou značku 
na sobě mají dámy u vedlejšího stolu. Tak 
jako tak už se člověk vidí v první řadě na 
přehlídce v paláci Kronprinzenpalais nebo 
v nočním baru hotelu „Provocateur“ L  
(Brandenburgische Straße 21). Jak už bylo 
řečeno, západ města dohání, co zameškal.

a dobrým barem. Obchodní dům KaDeWe 
D  (Tauentzienstraße 21) je proslulý svou 

nabídkou módních a kosmetických značek. 
Nákupní horečku zažijete ve středu města 
v „Galeries Lafayette“ E  (Franzö- 
sische Straße 23) a celé čtvrti kolem ulice 
Alte Schönhauser Straße – kolébce street-
stylové módy. Na adrese Torstraße 1  
v budově  Soho House se nachází exklu-
zivní osmipatrový klub kreativních umělců: 
Pozor, vstup je možný pouze pro členy! 
Zato nóbl restaurace „Cecconi’s“ F , sídlící 
ve stejné budově, je otevřená i pro veřej-

nost (rezervace nutná!). To platí i pro ostatní 
místa setkávání návštěvníků Fashion 
Weeku, jako je „mekka řízků“ – restaurace 
„Borchardt“ G  (Französische Straße 47), 
impozantní restaurace a bar „Pauly Saal“ 
H  (Auguststraße 11) nebo neformální 

restaurace „Mädchenitaliener“ I  (Alte 
Schönhauser Straße 12). Na vydatný oběd 
se můžete vydat do krásné restaurace 
„Chen Che Teehaus“ J  (Rosenthaler 
Straße 13). Zdejší vietnamská kuchyně při-
jde vhod všem módním zasvěcencům,  

Kožená obuv 
Chelsea, 5th Avenue,  

1 399 Kč  
(model 1 143 530)

Kožená šněrovací obuv, 
5th Avenue, 1 999 Kč  

(model 1 131 555),  
od začátku listopadu

Kožená obuv Chelsea,  
5th Avenue, 1 399 Kč  

(model 1 143 540)

Kožená obuv  
Chelsea, 5th Avenue, 

1 799 Kč  
(model 1 130 505)

Kožená šněrovací 
obuv, 5th Avenue,  

1 799 Kč (model 1 130 510)
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Kožená obuv na suchý zip,  
Elefanten, vel. 22–25, 1 399 Kč 

(model 1 406 586)

Šněrovací obuv,  
Landrover, 699 Kč  
(model 1 111 589) Šněrovací obuv,  

Venice, vel. 31–37, 849 Kč  
(model 1 500 551)

Styl



Kožená šněrovací obuv,  
Landrover, 1 399 Kč  

(model 1 131 590)

Šněrovací obuv, 
Landrover, 999 Kč 
(model 1 111 587)

Šněrovací obuv, 
Venice, vel. 25–30, 699 Kč  

(model 1 424 123)

Šněrovací obuv, 
Venice, vel. 25–30, 699 Kč  

(model 1 424 122)

Kožená šněrovací obuv, 
Bärenschuhe, vel. 21–25, 
699 Kč (model 1 404 324)

MAMINCINY OBLÍBENÉ

PRO VAŠEHO NEJMENŠÍHO

Provázejí nás ve slunci i dešti, 
jsou robustní, a navíc vypadají 
tak cool! Boty na šněrování, 
tzv. farmářky, jsou klasikou pro 
mámu, tátu i  děti. Teď už si jen 
můžeme lámat hlavu nad tím, 

jestli si máma nebude chtít 
vyměnit se svou malou 

princeznou barvu… 

Šněrovací obuv,  
Venice, vel. 31–37, 849 Kč  
(model 1 500 550)

Šněrovací obuv, 
Cupcake Couture, 
vel. 21–25, 599 Kč 
(model 1 405 510)

Šněrovací obuv,  
Venice, vel. 31–37, 849 Kč 
(model 1 500 355)

Kožená šněrovací 
obuv, AM SHOE, 1 399 Kč  

(model 1 372 361)

Kožená šněrovací obuv, 
AM SHOE, 1 399 Kč  
(model 1 372 360)

Šněrovací obuv,  
Landrover, 1 199 Kč 
(model 1 372 506),  

od začátku října

NECO PRO DEVCATA

BOTY PRO TÁTU
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Exkluzivní kolekci  

najdete na  

www.deichmann.com
ONLINE EXCLUSIVE
Pouze v internetovém obchodě

 Nízké kozačky  
 s květinovým motivem, 

 Graceland, 1 199 Kč  
 (model 1 118 956) 

 Lodičky s řemínky, 
 Graceland, 699 Kč  
 (model 1 170 912) 

 Šněrovací obuv  
v army stylu, 

Graceland, 1 099 Kč 
(model 1 111 533)

 Šněrovací obuv se  
 zvířecím vzorem, 
 Graceland, 1 199 Kč  

 (model 1 118 958) 

 Lodičky, 
 Graceland, 599 Kč  
 (model 1 179 531) 

Od sezóny podzim/zima 2017 nabídne internetový obchod Deichmann 
svým zákazníkům exkluzivní kolekci obuvi a doplňků, které budou 
k dostání pouze online, a to v omezeném množství. Nápaditá a originální 
obuv chce oslovit fanoušky módy, kteří se nebojí experimentovat 
a rádi zaujmou svým stylem. Přinášíme Vám malou ochutnávku různých 
modelů, které budou v ONLINE EXCLUSIVE kolekci zastoupeny.

Styl
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Vybírejte a nakupujte obuv a doplňky online. Vždyť s námi je online 
nakupování tak jednoduché! Objednávejte zboží z pohodlí domova 
a zásilku si nechte doručit na libovolnou adresu. S námi poštovné 
ani dobírku neplatíte. A navíc, zboží, které neodpovídá Vašim před-
stavám, můžete jednoduše vrátit v kterékoliv ze 107 prodejen 
v Česku. 

Online  
nabídka 
DEICHMANN

✓ Doručení zdarma
✓ Dostupné malé i nadměrné velikosti
     

 

✓ Snadné vrácení a reklamace v prodejně
✓ Zákaznická linka: 840 777 778 
 (pracovní dny: 8.00 – 16.30 hod.)

Internetový obchod DEICHMANN nabízí tyto výhody:

Mějte přehled nejen o světě 
módy. Lifestylový online 
m a g a z í n  p ř i n á š í  v ž d y 
pravidelnou dávku nových 
trendů, ale i dalších zajímavostí 
a tipů z oblasti kultury, zdraví, 
vztahů nebo cestování. Pustit 
do čtení se můžete třeba hned 
na adrese: 
trendblog.deichmann.com

 Čtěte módní  
 TRENDBLOG 

Chcete mít přehled o novinkách, slevových 
akcích a exkluzivních nabídkách? Staňte 
se odběrateli našeho e-mailového 
newsletteru a nenechte si ujít žádnou 
zajímavou nabídku. Pravidelní čtenáři se 
mohou těšit na slevový kupón či 
narozeninové přání.

 Odebírejte  
 NEWSLETTER 

Co je in a co se 
nosí? Sledujte nás na 

Instagramu, přidejte   
k fotografiím a držte 

krok s módou! 
Foťte se s našimi 

produkty, označte  
@deichmann.cz, připište  

#deichmanncz a dejte 
tak o sobě vědět. 

 Sledujte nás na 
 INSTAGRAMU    

 deichmann.cz

Jako první se dozvíte 
o slevových akcích  
a výherních soutěžích.  
Budete mít přehled o aktuální 
kolekci a o tom, co právě frčí 
ve světě elegantní a sportovní 
obuvi i krásných kabelek.

 Staňte se fanoušky 
 FACEBOOKU 
 @deichmann.obuv

Najdete nás také na:

   SHOE FASHION   31 



www.deichmann.com

210x270_SF_CZ_EG.indd   1 31.07.17   17:39


