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Povolání se psy

Maria
Sokolovská
(25) je psí
módní
návrháfikou
a dokonce
uÏ má svou
vlastní znaãku

S

vûtla reflektorÛ, dlouhé pódium,
hledi‰tû plné dychtivého oãekávání.
Potom se rozlehne boufiliv˘ aplaus.
První model kráãí po molu s hlavou hrdû
vztyãenou. Ze v‰ech stran prokmitávají
blesky. Módní fotografové se dostávají do
varu. To, co na první pohled vypadá jako
pfiehlídka vrcholné módy haute couture
v PafiíÏi, je ve skuteãnosti ryze „psovská“
záleÏitost. Módní pfiehlídka, kde nejÏhavûj‰í módní trendy pfiedvádûjí psí modelky. Stylistické kreace sahají od Ïertovn˘ch
pláÏov˘ch obleãkÛ pfies po kosmopolitní
citylook aÏ po veãerní toalety. Návrháfii
zjevnû nelitovali nákladÛ ani úsilí. Nejaktuálnûj‰í kolekce vyuÏívá pro miláãky
sv˘ch paniãek nejcennûj‰ích látek, nejjemnûj‰í kÛÏe a také nákladn˘ch aplikací
jako tfieba mléãn˘ch sladkovodních perel
nebo záfiiv˘ch kamenÛ od Swarovského.

OdváÏní prÛkopníci
To, co je v metropolích, jako je New York,
Lond˘n nebo Tokio, uÏ témûfi bûÏnou
normou, v Nûmecku nebo u nás teprve
zaãíná. Ale uÏ i tady se najdou odváÏní
prÛkopníci snaÏící se prosadit v novém
povolání, které v mnoha lidech vyvolává
pochybovaãné vrtûní hlavou. Jsou to psí
módní návrháfii. Tohoto kroku se odváÏila také Maria Sokolovská. Pûtadvacetiletá
dívka z Dortmundu se ke psÛm dostala
pfied tfiemi lety. Od té doby navrhuje, stfiíhá, ‰ije a vy‰ívá. Tak krásnû a nápaditû, Ïe
leckterá módychtivá dáma by zbledla
závistí. Jako modelové Marii slouÏí její tfii
vlastní psi: francouzsk˘ buldoãek Rosa,
nûmecká doga Vilma a vipet Lucy.

·ikovnost je Ïádaná

Móda pro psy je momentálnû „in“. V hlavních
metropolích svûtové módy se pro na‰e ãtyfinohé
pfiátele navrhuje, stfiíhá a ‰ije osto‰est. Nejnovûj‰í
kreace jsou pak prezentovány na módních
pfiehlídkách. Nejkrásnûj‰í kousky vznikají
v ateliérech kreativních módních návrháfiÛ. Zdá se,
Ïe toto úplnû nové povolání má slibnou budoucnost.
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Úspûch mezi prominenty
Zdá se, Ïe její rozhodnutí bylo správné,
protoÏe úspûch na sebe nenechal dlouho ãekat. JiÏ tfii roky existuje znaãka
Label Mary’s Doggy Style, k jejímÏ stál˘m zákazníkÛm patfií dokonce i skuteãní prominenti.
Doposud Maria navrhla a realizovala na

Foto Minerva

Módní návrhář

Jak ãlovûk vÛbec pfiijde na my‰lenku stát
se módním návrháfiem? Maria Sokolovská se usmívá: „VÏdycky jsem touÏila po
povolání, kde bych mûla co do ãinûní se
zvífiaty a s lidmi.“ Kromû toho se pr˘
o módu zajímala snad odjakÏiva. To samo
o sobû v‰ak k úspûchu na módním molu
nestaãí. „Abych mohla své my‰lenky
uskuteãnit, zaãala jsem nav‰tûvovat kursy
‰ití na Akademii fiemesel v Dortmundu.
Pfiirozenû nebyly zamûfieny na ‰ití psí
módy, ale na úplnû normální obleãení
pro lidi. Ale nakonec to vyjde nastejno,“
domnívá se mladá tvÛrkynû.
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Haute couture pro psy
120 rÛzn˘ch modelÛ. KdyÏ ‰ila svÛj první psí kabátek, nikdy by ji nenapadlo, Ïe
její dávn˘ dûtsk˘ sen se doãká tak
úspû‰né realizace.
„Na‰emu psu bylo pofiád zima. Tak jsem
pro nûj navrhla hfiejiv˘ outfit,“ vzpomíná.
Ten vzbudil hotové pozdviÏení mezi majiteli ostatních psÛ, ktefií se neustále vyptávali, kde by nûco podobného mohli
sehnat. To byl zaãátek úspû‰né kariéry.

To, co
jedni
povaÏují
za
bláznivé,
druhé
baví

Jen z toho nejjemnûj‰ího
Dortmundsk˘ recept na úspûch sestává
z více ingrediencí: kreativita, rukodûlné
knowhow a nejvy‰‰í kvalita jsou tfii nosné
pilífie úspû‰né podnikatelky. „U mû nenajdete konfekãní zboÏí, n˘brÏ zboÏí na
míru a haute couture,“ uji‰Èuje Maria. Pfii
hledání tûch nejjemnûj‰ích látek projela
kfiíÏem kráÏem snad uÏ celou zemûkouli.
Gobelínová látka z Lond˘na, pravé hedvábí z PafiíÏe... A od kaÏdého jen deset
metrÛ, aby se Ïádná módní série nestala
Módní pfiehlídky
pro psy se
pravidelnû
konají v New
Yorku, PafiíÏi
i Lond˘nû

skÛ. Naháãi nebo psi s obzvlá‰tû jemnou
srstí pfiece musí b˘t v zimû nûjak chránûni, aby se nenachladili.“
Pro mnohé je boom psí módy souãástí
jejich Ïivotního stylu. Nûkteré lidi zkrátka
baví navlékat své ãtyfinohé pfiátele do stále nov˘ch módních kreací. A neváhají
kvÛli tomu sáhnout hluboko do penûÏenky. Existuje sice psí obleãení, které nestojí ani 100 euro, ov‰em smûrem nahoru
ceny nemají hranice. Na mezinárodních
módních pfiehlídkách, jako je tfieba Pet
Fashion Week v NewYorku, jsou nabízeny
i kreace v cenû nového malého vozu.

Nejen pro minipejsky

masov˘m produktem. Exkluzivita je totiÏ
mezi milovníky psí módy vysoce Ïádaná.
Konfekãní zboÏí je akceptováno maximálnû pfii kaÏdodenních procházkách, ale
vût‰í události si uÏ Ïádají nûco speciálního, nejlépe skuteãn˘ unikát. KoneckoncÛ
vÏdyÈ i vlastní pes kaÏdého z nás je nenahraditeln˘m unikátem!

Foto Minerva

Dekadentní?
To, co jedny baví, pÛsobí na druhé aÏ trochu dekadentnû. KdyÏ se ãlovûk rozhodne b˘t psím módním návrháfiem, musí se
obrnit hro‰í kÛÏí a pfiipravit se na lecjaké
komentáfie. Ale Maria Sokolovská má pro
v‰echny trpûlivé vysvûtlení: „Nûktefií lidé
reagují dost podráÏdûnû, kdyÏ vidí psa
v jehnûãím koÏí‰ku. Pfiitom jsou takové
kousky obleãení nejen módním v˘stfielkem, ale leckdy také dobré pro zdraví pej-

Psí móda uÏ se dávno neomezuje jen na
ty nejmen‰í pokojové pejsky. âivavy
a spol. sice i nadále pfiedstavují velkou
cílovou skupinu, ale móda se nevyh˘bá
ani psÛm mnohem statnûj‰ím.
„Stfiíhám také pro nûmecké dogy, bulmastify a dal‰í impozantní plemena,“ vysvûtluje Maria Sokolovská. A neplatí to
jen pro pohodlnou leÏérní módu, ale
i pro nároãné avantgardní kreace.
Navzdory velké poptávce se mladá návrháfika brání tomu, aby propadla komerci.
JiÏ odmítla nûkolik nabídek od velkoobchodÛ. Ne proto, Ïe by to finanãnû nemûla zapotfiebí, ale z dÛvodÛ exkluzivity.
„Jakmile ãlovûk nastoupí do rozjetého vlaku velkoobchodu, je nutno vyrábût místo
100 modelÛ do roka 1000. To by byl konec
ve‰keré kreativity,“ domnívá se Maria.

nûkolik obchodÛ, které nabízejí extravagantní módu z Dortmundu. „PovaÏuji za
velmi dobré osobnû si prohlédnout
obchody, které by mûly v budoucnu nabízet mé znaãkové zboÏí. Je to dÛleÏité pro
jméno vysoce kvalitní znaãky, která není
k dostání na kaÏdém rohu. Prostfiedí
zkrátka musí b˘t v pofiádku,“ zdÛrazÀuje
Maria Sokolovská.
Aby udrÏela exkluzivitu, dbá také na to,
aby v jednom mûstû nebyly k dostání
tytéÏ modely. Nikomu by se nemûlo stát,
Ïe se jeho pes potká s jin˘m stejnû obleãen˘m. Sice je pravdûpodobné, Ïe samotní psi by si z toho hlavu nedûlali, ale paniãky to vidí jinak.
Kromû pfiímého prodeje do vlastnoruãnû
vybran˘ch butikÛ vyuÏívá Maria také Internet. Ale samozfiejmû stále sní o vlastním obchodû. Ov‰em aby si ho mohla
dovolit, musí si na to nejprve vydûlat.
Prozatím si doplÀuje vzdûlání v oboru
zvífiecí fyzioterapeutky. Ví, Ïe je dÛleÏité
nestát jen na jedné noze a Ïe splnûní jejího Ïivotního snu si Ïádá existenãní jistotu.
Gabriele Metzová
Dal‰í info: www.marysdoggystyle.com

Obleãení pro
psy musí
dobfie
vypadat,
ale hlavnû
dobfie sedût

Prodej
Ale jak tedy prodává takov˘ psí módní
návrháfi své kreace, kdyÏ ne prostfiednictvím velkoobchodu? Maria Sokolovská
zatím nemá vlastní obchod – tak to v
zaãátcích chodí. A tak pilnû putuje z jednoho exkluzivního módního butiku do
druhého. V New Yorku pfied ãasem získala první úspû‰né zakázky. Dnes je tam uÏ
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