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dne jsem pak dostala pozvání 
od  Českomoravské asociace 
podnikatelek a manažerek a tím 
to vlastně začalo. V Ostravě se 
díky Valerii Nešporek pořádaly 
menší přehlídky – tam si lidé 
začali mých modelů všímat. 
Láká je to, co jim konfekce ni-
kdy nabídnout nemůže: ruční 
práce, kvalitní materiál, barva, 
střih a originalita. 

� Existuje ještě něco jako móda?
Módu pro mě vystihuje slovo 

ORIGINALITA. Jsem velká mi-
nimalistka s vášní pro zajímavé 
oděvy i střihy. Hned při první ná-

RADĚJI JEDEN 
KVALITNÍ KOUSEK 

NEŽ DESET HADŘÍKŮ

„Je důležité mít v šatníku pár 
luxusních kombinovatelných 
kousků,“ říká krejčová 
Marcela Vymyslická
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� Dnes už se běžně doma neši-
je – jak jste se vlastně dostala 
ke krejčovině?

V  naší rodině se dědí obor 
dámská krejčová bezmála sto let. 
Moje babička mě odmalička uči-
la plést, vyšívat a šít na panenky; 
byla velmi uznávanou krejčovou. 
Tety zase dělaly střihy. Já původ-
ně chtěla být zdravotní sestřičkou, 
ale lékaři v dětství zjistili, že mám 
vážnou vadu kyčle. Musela jsem 
tedy zvolit sedavé zaměstnání.

� Není dnes nabídka oděvů až 
příliš široká? Jak se v té konku-
renci prosazujete?

Tvořím modely z   hedvábí, 
vlny, úpletu a  přírodních ma-
teriálů. Každý kus je originál. 
Snažím se spojit tradici a  do-
konalé provedení se současnos-
tí a  i  usedlejší kousek něčím 
ozvláštnit. Vedu také kurzy šití 
a musím říct, že je o ně velký zá-
jem ze strany žen i mužů.

Vyučila jsem se v oboru dám-
ská krejčová, pak následovala 
oděvní průmyslovka a  oděvní 
design a  návrhářství na  Lidové 
konzervatoři. Mám tedy výhodu, 
že jsem krejčová-módní návr-
hářka: mohu oděv navrhnout pří-
mo na míru zákazníka, nakreslit, 
nastříhat, vyzkoušet i ušít…

� Na  jaké úrovni je dnes u  nás 
krejčovina? Zažila své zlaté časy 
za první republiky?

Prvorepublikové modely byly 
vskutku úchvatné a  jsou inspi-
rativní dodnes. Krejčovina je 
obecně obor, který byl vždy vel-
mi žádaný, i když občas prodělal 
krátkou krizi. Zájem o  kvalitu 

vštěvě zákazníka si představím 
jeho „barvu“, střih i  materiál, 
který by k  němu šel. Proto ne-
mohu obecně říct, jaká je módní 
barva nebo střih. Záleží na tom, 
co které individualitě sedne. 

� Co říkáte vlně „slow fashion“, 
v  jejímž rámci lidé nosí šaty co 
nejdéle bez ohledu na módní 
vlnky?

Podle mě je důležité mít 
v  šatníku pár luxusních kom-
binovatelných kousků z kvalit-
ních materiálů. A jsem ráda, že 
slow fashion je často skloňo-
vaným tématem. V našem Mo-
ravskoslezském kraji se třeba 
loni konal první ročník módní 
show FASHION STORM, za-
měřený na  kvalitní díla regio-
nálních návrhářů a právě slow 
fashion. Dnes má řada lidí 
v  šatnících tuny nepotřebného 
oblečení, hledají na internetu 
nejlevnější kousky a  mnohdy 
ani neví, z  jakého materiálu 
jsou. Věřím, že tento trend ne-
kvalitní fast fashion bude po-
malu odeznívat… ■

LIDÉ & BYZNYS

Stále přibývá lidí, kterým nevyhovuje současný 
trend nekvalitní „fast fashion“ a hledají 

v oblékání kvalitu. Své o tom ví i krejčová 
Marcela Vymyslická z Ostravy.

výrobků upadl především v  ča-
sech, kdy na  náš trh vtrhlo ne-
kvalitní oblečení a  řada lidí šla 
po ceně.  Nicméně v každé době 
se najdou lidé dávající přednost 
kvalitě. Raději si koupí jeden 
kvalitní výrobek, než deset mód-
ních hadříků.

� Kdo jsou vaši obvyklí klienti?
Individuality s  odvahou kap-

ku se odlišit. Získat je nebylo 
snadné. Byly doby, kdy jsem 
měla opravdovou krizi a  pod-
nikání chtěla zabalit. Osud mi 
ale pořád dával impulzy a říkal: 
nevzdávej to, snaž se! Jednoho 

VIZITKA
■ Narozena 3. 5. 1974 
v Ostravě

■ Absolutorium Lidové 
konzervatoře Ostrava

■ Majitelka fi rmy 
MarVa de Luxe s.r.o.

■ Rodina: partner, 
dva synové a dcera

■ Koníčky: malba 
a grafi ka, četba
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