
Průvodce
stylovým obouváním



Říká se, že trendy se mění, ale styl

zůstává. Co je to vlastně styl?

Jednoduše řečeno - charakteristika vaší

osobnosti vyjádřená oblečením a doplňky.

Měl by odrážet to, kdo jste a jaký je váš

pohled na svět. Známe různé styly, které si

později představíme. Měli byste však

vědět, že každá žena má svůj jedinečný

styl, který netvoří jen oblečení a doplňky,

ale i kouzlo její osobnosti.
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01
Základní kroky

pro definici

vašeho stylu



Je všude kolem nás, stačí si všímat. Nejoblíbenějšími

zdroji inspirace jsou módní časopisy, Pinterest či

Instagram. Tam zaručeně najdete potřebnou inspiraci

na outfity. "Sbírejte" fotografie kousků, které se vám

líbí. Kombinujte, zkoušejte a hodnoťte. Ať už si

vytvoříte virtuální nástěnku nebo tu skutečnou, dívejte

se na ni, pravidelně ji přetvářejte a jednoduše zjistíte, k

jakému stylu máte nejblíže.

1. Hledejte
inspiraci



Nyní je čas otevřít šatník a zjistit, co v něm vlastně

máte. Nachází se tam více sukní a šatů nebo máte větší

sbírku džínů? Nosíte spíše trička, či halenky a košile?

Obouváte si nejčastěji tenisky nebo lodičky?

Zjistěte, zda převládají ve vašem šatníku barvy jako

černá, bílá a jiné zemité odstíny, nebo vidíte více

pestrých barev. Když se podíváte na všechno to

oblečení, vidíte více jednobarevných kousků, či větší

množství oblečení se vzory? Jsou vaše boty spíše

minimalistické nebo převládají originální kousky?

Všechno si to zaznamenejte a můžeme pokračovat na

další krok.

2. Zjistěte,
co máte doma



V čem se cítíte pěkná? Zkuste si obléci nějaké červené,

žluté či jiné barevné tričko. Podívejte se na sebe a

zkuste definovat, jak se v něm cítíte. Máte pocit, že toto

jste vy? Cítíte se pěkná a přitažlivá? Na druhou stranu

vyzkoušejte nějaký černý nebo bílý kousek oblečení a

zeptejte se sama sebe na stejné otázky. Odpovědi

jasně řeknou, které barvy jsou ty vaše.

Totéž platí u obuvi. Vyzkoušejte si boty, které máte

doma. Ty, které jsou vám pohodlné, a zároveň se v

nich cítíte sebevědomě, jsou ty pravé. Některé ženy

vždy sáhnou po lodičkách, jiné zbožňují tenisky.

Je pochopitelné, že záleží i na příležitosti. Ale v čem

chodíte většinu vašeho času? Přesně tyto boty

mohou definovat váš styl.

3. Najděte se



Ať už preferujete minimalistický styl nebo

extravagantní, váš šatník nemusí být laděn pouze do

jednoho z nich. Často vše závisí od malých detailů, jako

jsou kabelky, boty a jiné doplňky.

Vidíte ve vašem šatníku pouze jednobarevná trička, ale

máte pocit, že jste spíše výrazná a extravagantní

osobnost? K jednoduchému tričku přidejte vybíjené

kozačky nebo výraznou kabelku, a hned se změní celý

dojem z outfitu.

Vše se dá doladit doplňky, a takto změníte celý dojem z

outfitu.

4. Zaměřte se
na detaily



Vášeň a slabost všech žen - boty.

Určitě nám dáte za pravdu, že všechny z

nás si rády obují kvalitní, pěkné a pohodlné

boty. Ne pro každou je však jednouché

vybrat a sladit tento důležitý módní

doplněk se zbytkem outfitu. Než se pustíte

do výběru vhodných bot, měly byste si

ujasnit, jaký je váš styl. Jste spíše jemné a

něžné děvče, nebo silná a odhodlaná žena?

Máte raději barvy, nebo preferujete

nevyčnívat z davu? Váš styl oblékání

vypovídá hodně o vaší osobnosti, a ne

nadarmo se říká: „Šaty dělají člověka.“ To,

jak se oblékáme, nás svým způsobem

charakterizuje. Zevnějšek je také důležitou

součástí prvního dojmu a ten je přece jen

jeden.



02
Klasický byznys

styl a lodičky



S tímto stylem oblékání se setkáte nejen v práci, ale i v

běžném životě - například na pohovoru. Pokud se

oblékáte ve stylu byznys nejen do práce, ale i ve volné

dny či při volnočasových aktivitách, hovoří to hodně o

vaší osobnosti. Například to, že máte ráda, když je vše

důkladně uspořádané a také jste důsledná a

zodpovědná. Rovněž máte ráda čistotu a jste

pořádkumilovná. Působíte na lidi důvěryhodně, a

proto se vám snadno otevřou. Nejčastěji se v tomto

stylu oblékání vyskytují barvy jako černá, bílá, modrá či

béžová.



Lodičky jsou pro klasický styl úplná samozřejmost.

Jsou jednoznačně symbolem ženskosti a jemnosti. Tato

obuv je již od 60. let typicky ženskou a působí

neskutečně sexy. Díky jednoduchému tvaru boty je

možné vytvářet ty nejrůznější vzory, ozdoby či tvary

podpatků. Je to kousek, který nikdy nevyjde z módy. 

Pokud máte nějaké ty křivky a váš typ postavy je

plnější, je lepší zvolit lodičky, které mají silnější a

pevnější podpatek. Sáhněte také po vyšších lodičkách,

protože ty vám nohu prodlouží a opticky zeštíhlí

postavu. V případě, že jste majitelkou štíhlé postavy,

můžete si dovolit i tenčí podpatky. Pokud ovládáte

základní prvky chůze v lodičkách, tak vám nic nehrozí.

V tomto případě příliš nezáleží na výši podpatků. Vaše

postava vynikne v každých. Nezapomínejte na

jednoduché pravidlo: vyšší lodičky = štíhlejší postava.

Momentálně je IN nosit vyšší

silonkové ponožky v

lodičkách. Nejčastěji se vzory

mašliček či teček.



Boty nabývají zvířecí vzory a jiné zajímavé prvky, které

dodávají klasickému stylu šmrnc. Lodičky můžete v létě

vyměnit za elegantní sandály, a naopak v zimě za

kozačky.

S lety přišly i do byznys stylu barvy, a tak se bílé košile

zaměňují i   se žlutými, tmavé sukně se mění do barev

duhy.

https://ongaro.sk/kategoria-produktu/lodicky/
https://ongaro.sk/kategoria-produktu/clenkove-cizmy/
https://ongaro.sk/kategoria-produktu/cizmy/
https://ongaro.sk/kategoria-produktu/sandale/
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Extravagantní

rebelský styl

a kozačky



Černé roztrhané silonky, kožené džíny a vybíjené

opasky? Pokud se Vám líbí tento styl, pravděpodobně

jste žena, která se chce odlišit, chce vyniknout a říci

světu, že nemusí dělat všechno tak, jak vám společnost

říká. Dnešní extravagantní rebelský styl oblékání se

charakterizuje zejména již zmíněnými koženými

džínami nebo sukněmi, krátkými topy - nejčastěji i s

nějakým nápisem a vybíjenými kousky - zejména

kabelky a opasky. Velmi pěkně vyniknou v tomto stylu i

vysoké kozačky na šněrování, které všechny rebelky

mají v oblibě. No a barva, která se nosí? Přece černá!

Pokud milujete extravagantní styl, určitě jsou

součástí vašeho šatníku výrazné kozačky. Ať už

sahají po kotníky, po kolena nebo až nad kolena. Je to

dominantní kousek, na který padají oči okolí. V

teplejších zemích se kozačky objevují zřídka, většinou

plní jen stylovou roli. U nás si však zimu bez kvalitních

kozaček nedokáže představit žádná žena.



Máme několik typů kotníkových kozaček a to

konkrétně: chelsea boots, workery, na podpatku a

bez podpatku. Chelsea boots jsou v podstatě

kotníkové kozačky se specifickým vzhledem. Velmi

dobře se hodí k riflím a úzkým kalhotám. Workery

zase krásně sednou ke sportovním outfitům a v

kombinaci s koženou bundou působí opravdu sexy.

Pokud se lépe cítíte v podpatcích,

jděte do toho. Pokud víte, že chůze

v podpatcích po zledovatělé zemi

není činnost, v níž vynikáte, tak

zůstaňte věrná nízkým kozačkám

bez podpatku. Každý typ kozaček

má své kouzlo, stačí k nim jen

doladit zbytek outfitu. Nejčastěji

letos uvidíte chelsea boots nebo

klasické kotníkové kozačky s

aplikacemi a třpytkami, výraznými

řemínky a kovovým zapínáním,

případně perličkami.



Obecně platí, čím vyšší zimní kozačky jsou, tím více

nám zkracují nohu. Nižší ženy by se proto měli vyhnout

kozačkám nad kolena. Co se týče toho, jak si vybrat,

určitě volte takové, které vám dobře sedí na chodidle a

přiléhají k lýtku. Už nějakou dobu jsou velmi trendy

kozačky ze semišového materiálu dokonale obepínající

nohu. Jsou skvělou volbou jak k riflím, tak i k sukním.



Černé workery jsou také neodmyslitelnou součástí

extravagantního stylu.

Vrátíme se k rebelskému stylu. Rebelky milují boty

netradičních střihů, se zajímavými prvky a nápisy.

https://ongaro.sk/kategoria-produktu/clenkove-cizmy/
https://ongaro.sk/kategoria-produktu/clenkove-cizmy/
https://ongaro.sk/kategoria-produktu/cizmy/
https://ongaro.sk/kategoria-produktu/tenisky/
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Holčičí

romantický

 styl a sandály



Kvítky, tečky, volánky a jiné ozdoby. Takto můžeme

charakterizovat romantický styl oblékání. Ženy, které

se rády tak oblékají, jsou jak jinak - romantické duše.

Většinou mají dobré úmysly a upřímnou povahu. K

tomuto stylu jdou barvy jako růžová, fialová, červená a

jiné odstíny těchto barev. Stejně i pastelové barvy

najdou v dívčím stylu oblékání své čestné místo.

Pokud patříte do této skupiny žen, určitě sama víte, že

raději si obléknete sukni či šaty, než byste měli

sáhnout po džínách či šortkách. Zajímavou volbou je i

šátek na hlavu, který je momentálně velmi oblíbeným

kouskem outfitu.



Známe několik druhů sandálů: bez podpatku, s

podpatkem, na platformě či ty na klínovém podpatku. 

Pokud máte delší nohy, sáhněte klidně po sandálech,

které mají dlouhé šňůrky na zavazování nahoře.

Pokud však patříte k ženám, které nedostaly do vínku

dlouhé nohy, vyniknete více v sandálech, které mají

tenké zapínání. Vyhněte se širokým řemínkům přímo

na kotníku, které opticky zkracují nohy.

Ženy, které mají rády romantický styl oblékání, jsou

kromě jiného upřímné povahy a jsou rády, když

mohou potěšit lidi kolem sebe. Vždy hledají v lidech

dobro.

Romantičky mají nejvíce v

oblibě jaro a léto, kdy mohou k

šatům a sukním nosit sandály.

U nich je nepochybně třeba

dávat si pozor při výběru, aby

vše ladilo i k vašemu typu

postavy.



Většinou jsou to minimalistické kousky, které skvěle doladí

romantický outfit.

K romantickému stylu se hodí nejen jemné sandály, ale i

klasické lodičky, elegantní kotníčkové boty a kozačky.

https://ongaro.sk/kategoria-produktu/sandale/
https://ongaro.sk/kategoria-produktu/clenkove-cizmy/
https://ongaro.sk/kategoria-produktu/lodicky/
https://ongaro.sk/kategoria-produktu/cizmy/
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Pohodlný

ležérní styl 

a tenisky



Nyní nemáme na mysli takový ten ležérní styl à la

nechce se mi malovat a převlékat z tepláků. Ležérní

styl je charakteristický pro ženy, které si nepotrpí na

dokonalý make-up či vlasy. Tyto ženy nejsou povrchní

a dívají se na člověka z jiného úhlu pohledu.

Nevšimnou si jako první toho, zda máte upravené

vlasy nebo nalakované nehty, ale spíše se dívají na váš

úsměv a to, co vyzařuje z vašich očí.

V ležérním stylu můžeme najít většinou barvy země,

novodobě nazývané „nude“. K takovému pravému

ležérnímu outfitu se nejvíce hodí batoh nebo velká

taška pytlovitého typu.

Ležérní outfit většinou dokonale doplní tenisky. Ty se

staly posledními lety velmi oblíbenou součástí dámské

sbírky bot. Začali se nosit i k elegantním outfitům, co

se v minulosti nesmělo stát. Doba je však už někde

úplně jinde a pomalu mají ženy větší sbírku tenisek než

lodiček.



Známe skutečně mnoho druhů tohoto typu bot,

například sneakersy, kotníkové tenisky, nazouváky a

mnohé další. Tyto však patří mezi ty základní. Pokud

chcete být IN, určitě sáhněte po mohutnějších, větších

teniskách například na platformě. Pokud však máte

větší číslo boty, volte tenisky, které nepůsobí příliš

mohutné.

Mezi aktuální trendy mezi patří jednoznačně tenisky na

platformě, bílé nebo barevné a třpytivé. Větší a širší

střihy.



Ležérní outfit skvěle doplní i espadrilkami nebo pantofli.

Obuv Laura Biagiotti je stylová, ale designéři myslí v první

řadě na pohodlnost. Právě proto jsou této značce věrné

ženy nejen v Itálii, ale i na celém světě.

https://ongaro.sk/kategoria-produktu/tenisky/
https://ongaro.sk/kategoria-produktu/espadrilky/
https://ongaro.sk/kategoria-produktu/kabelky/
https://ongaro.sk/kategoria-produktu/slapky/


Jste připravená vybrat

si nové boty, které

doplní váš styl?

www.ongaro.cz

https://ongaro.cz/

