
MARCELA ŠPALKOVÁ VÁM V HARMÓNII ODPOVIE NA 
NIEKTORÉ VAŠE OTÁZKY OHĽADOM ŠTÝLU A OBLIEKANIA. 

PÍŠTE VAŠE OTÁZKY NA HINKOVA.ANDREA@JUVEN.SK.

M arcela Špalková ukazuje ženám, ako nájsť a vylepšiť svoj vlastný štýl. Jej poradenstvo ne-
spočíva len v nakupovaní najnovších módnych trendov. Vyberie vám oblečenie, ktoré bude 
s vami ladiť. Pomocou farebnej typológie vás naučí používať a vyberať farby, ktoré s vami 
ladia. Ukáže vám, ktoré strihy lichotia vašej postave. Prejde si váš šatník a nájde v ňom vhod-
nejšie kombinácie, aby ste vynikli. Nakupovanie s ňou je radostné a efektívne.

? Robím svadbu pre dcéru, a pri tej príležitosti 
som si už kúpila šaty. Šaty sú strihovo jedno-
duché, rovné a tvoria "ich spodné šaty" v svet-
lej strieborno sivej farbe končiace nad prsiami 

a "vrchné šaty" s krátkymi rukávmi sú z tmavšej sivej 
čipky. Šaty sú po kolená. Trápi ma dilema - aké topán-
ky (chcela by som lodičky), teda akej farby, by mali byť? 
Skúšala som tmavo modré lodičky s listovou kabelkou, 
ale táto kombinácia mi príde veľmi "tvrdá". Tatiana (53)

Milá Tatiana, hovoríte, že farba je strieborno sivá - tam by 
sa hodili aj staroružové lodičky a kabelka alebo iné odtie-
ne ružovej, ktoré budú ladiť k šatám. Môžete aj skombino-
vať ružové lodičky so striebornou kabelkou alebo naopak. 
Keby ste chceli ísť do niečoho viac neutrálneho - mohli by 
byť aj biele topánky, prípadne modré. Tak sa vyhnete tvr-
dým kombináciám. Ak sa vám žiada odvážnejšia, pestrej-
šia kombinácia, pristali by k tejto farbe niektoré odtiene 
fialovej a viem si predstaviť k nim aj limetkovo-žltú alebo 
azúrovo-zelenú. To pre aké kombinácie sa rozhodnete, zá-
leží od vášho vkusu a preferencii. A aj od toho, či sa svadba 
bude niesť vo viac alebo menej formálnom duchu. Želám, 
nech sa výber topánok a svadba vydaria.

? Mám objemnejšie prsia, väčšie brucho a malý 
zadok. Neviem, čo nosiť. V rifliach a nohavi-
ciach sa necítim dobre. Viete mi poradiť?  He-
lena (35)

Podľa toho, čo píšete máte postavu ako stvorenú na šaty. Čo 
tak do šatníka doplniť práve tie? Základom pri obliekaní je, 
pozrieť sa na seba láskavejším okom, uvedomiť si prednos-
ti postavy, na ne pri obliekaní myslieť a upútať pozornosť. 
Ako prvé píšete, objemnejšie sú prsia. Predpokladám, že 
máte aj pekné nohy. Upriamte pri obliekaní pozornosť na 
ne. Prsia nechajte vyniknúť. Odporúčam vyhnúť sa akýkoľ-
vek strihom, ktoré by tomu bránili, napríklad roláky alebo 
lodičkový výstrih. Véčkový výstrih bude pre vás správnou 
voľbou. Opticky zoštíhľujú aj zvislé prúžky, tak ich pokojne 
môžete použiť na šatách alebo blúzkach. Správne umiest-
nenie doplnkov tiež odpúta pozornosť od častí, ktoré vní-
mame kritickejšie. K tomu, aby ste sa v oblečení cítili ako v 
druhej koži, dopomôžu aj materiály. Vyhnite sa v horných 
partiách tvrdým, nepoddajným materiálom a uprednostni-
te pružné, ľahké, prispôsobivé materiály. 
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