
Praktický průvodce 

JAK MÍT VŽDY CO NA SEBE 

Kamila Boudová 

Prohlášení

Tento materiál je informačním produktem a jakékoliv šíření 
nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autorky je 
zakázáno. Pokud chcete tento e-book sdílet se svými přáteli, 
prosím odkažte je na naše webové stránky www.slou.cz, kde si 
ho mohou sami legálně stáhnout. Děkuji za pochopení a 
respektování tohoto sdělení. 



Úvod 

Sestavte si smysluplný šatník.
Buďte bohatší, krásnější, zdravější a šťastnější.

Jasně, že i v mém životě bylo dlouhé období, kdy jsem stále 
toužila po novém a dostupném oblečení. Každý měsíc. Protože to, 
co jsem si kupovala, často o moc víc nevydrželo. Na bílé košili z 
polyesteru se začaly dělat žmolky. Na vyhoz. Na svetříku z akrylu, 
ve kterém mi mimochodem byla děsná kosa, se začaly ku podivu 
také dělat žmolky. Mašle pod límcem šifonové blůzky do celého 
světa hlásala, že jsem si ji koupila před více než pěti lety a já jsem 
neměla odvahu v ní vylézt na ulici. Chtěla jsem být ‘in’. Chtěla 
jsem mít krásné oblečení, vždy být elegantní a atraktivní, jen jsem 
to vzala za špatný konec. 

Dnes mám všechny sny splněné. Jsem vždy elegantní, šatník plný 
kvalitních materiálů, které podtrhnou mou osobní hodnotu. 
Sestavila jsem si šatník smysluplný zevnitř i navenek. A jsem od 
té doby bohatší, krásnější, zdravější a šťastnější. 

Vaše Kamila



Kapitola první 

Tohle jsem já.
Takhle se vidím a takhle chci vypadat.

Móda byla vždycky špinavý průmysl kvůli chemikáliím, které se 
používají na barvení textilu. Od doby, kdy nastoupila rychlá móda 
- fast fashion, se však situace mnohonásobně zhoršila. Kromě 
toxických chemikálií jsou teď ve hře tuny a tuny textilního 
odpadu. Celý systém frčí na trendech, které se střídají rychlostí 
světla, a vy tak běháte do obchoďáku a se smetím, jen abyste 
zůstali in. 

Prvním krokem na cestě od fast fashion k efektivnějšímu šatníku, 
klidnějšímu svědomí a lepšímu životu obecně je určit si svůj styl. 
Má to co dělat s tím, kdo jsme, jak se vidíme, jak bychom se chtěli 
cítit a jak působit na ostatní. Je to proces složitější a těžší, než by 
se dalo čekat, ale za to zábavnější a kreativnější.



To 
nejsem 

já

To jsem 
já

To 
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já

To jsem 
já

Jak si definovat vlastní styl

Jak byste se charakterizovala? Jste spíše romantická, nebo 
praktická žena, spíše bohém, anebo sportovkyně tělem a duší? 
Milujete přírodu? Milujete punk? Možná máte ráda obojí? 

Zkuste potom i svůj styl pojmenovat několika klíčovými slovy: 
romantický, elegantní, ženský, infantilní, moderní, minimalistický, 
hravý…

Při definování vlastního stylu je potřeba také definovat, KDO JÁ 
NEJSEM! V čem se necítím? Co neumím nosit? Líbit se vám může 
spousta věcí, ale jde o to, co si nakonec opravdu vezmete na 
sebe a bude vám v tom dobře..



Jakmile si definujete svůj styl, přestanete podléhat lákadlům z 
výlohy. Nové trendy vás přestanou zajímat, protože vaším cílem 
bude šatník, který vystihuje (a respektuje) vaši osobnost.

Pokud si vyjasníte, kým vlastně jste, a začnete vědomě budovat 
vlastní šatník v jednotném stylu, začnete také lépe zacházet se 
svými penězi. Už nebudete “nakupovat”, nýbrž “investovat”. Když 
víte, co chcete, cíleně si zakoupíte jenom padnoucí kusy, které 
nebudou omezeny sezónou, a proto spíše sáhnete po kvalitním 
oblečení, jež vás potom bude hýčkat, kdykoli si ho oblečete.  
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To 

jsem já

To 
nejsem 

já

To 
jsem já



Našly jste se v některé z fotek? Napadlo vás 

ANO, TO JSEM JÁ! 
Tak si ji nalepte do rámečku a popište, kdo jste. Jaká jste. Co má 
váš styl vyjadřovat, vystihovat. 

Ideálně vezměte svou kupičku časopisů a katalogů a začněte v 
nich lovit. Vytrhávejte stránky, vystřihujte fotky, klidně jich vyberte 
několik, klidně úplnou spoustu a potom z nich vyberte jednu, tu 
pravou, která co nejlépe vystihne, kdo jste. 

Sem vložte / nalepte fotografii, 
která vyjadřuje váš styl.  

Nebo si ji nalepte přeba na lednici 
nebo k sobě do skříně. 



Kapitola druhá 

Můj moodboard. 
Jasná vize mého stylu.

Vybrali jste si v minulé kapitole svůj styl? Nebo jste si našli něco 
mimo naši nabídku? Bravo!

Teď přichází čas na stanovení jasné vize – vytvoření moodboardu 
aneb souhrnu fotografií, které vyjadřují vizuálně jednotný koncept 
nebo styl.

Můžete ho vytvořit buď na počítači – posbírat obrázky na internetu, 
nebo vystříhat fotky ladící vašemu stylu z časopisů. Pravidla jsou 
stále stejná…



Jak udělat moodboard

Dejte svému stylu jméno. Já samozřejmě vzhlížím k eleganci 
Pařížanek, proto se můj styl dříve jmenovat Tradiční Francouzka. Už 
jsem se od něj posunula víc do přítomnosti a snad i do 
budoucnosti, ale ukážu vám, jak můj moodboard dřív vypadal na 
dalších stránkách. 

Teď, když víte, co hledáte, sedněte si opět ke svým časopisům, a 
hledejte všechny možné obrázky, které nějak vystihují vaši 
představu o vás samotných a o vašem stylu. Jednoduše vystřihněte 
všechno, co se vám líbí. Čím víc, tím líp. Potom je všechny rozložte 
na velký balící papír. 

Moodboard si můžete zpracovat také digitálně. Pobrouzdejte po 
internetu, Pinterestu či blozích (POZOR! Pamatujte, že trend je 
nepřítel vašeho stylu!). Vložte vše, co se vám líbí, třeba do jednoho 
slajdu prezentace. Ideálně tak, abyste měli všechny obrázky 
společně, mohli jste je přeskupovat a vyhazovat. 

Podívejte se, jaká témata se opakují, a připište k nim klíčová slova. 
Mohou to být konkrétní kusy oblečení - klobouky, pruhovaná trička 
atd. - nebo slova vyjadřující DNA vašeho stylu - ženskost, elegance, 
kvalita, romantika…

Jako příklad na další straně najdete slíbený moodboard inspirovaný 
francouzskou elegancí. 





Barvy 

Na závěr si můžete do moodboradu přidat barvy. Já jsem je 
rozdělila do několika skupin. Nahoře jsou základní barvy: černá, 
různé odstíny šedé a bílá. Hlavní barvy, které vystihují tento styl, 
jsou béžová, zlatá, tmavě modrá. Pokud jdu na nákup či probírám 
odložené oblečení po kamarádkách, striktně se držím této barevné 
škály, ačkoliv samozřejmě existují výjimky potvrzující pravidlo. 

Níže pak najdete barvy akcentní. Ty se objevují spíš v doplňcích a v 
barvě rtěnky. Dodávají stylu šmrc a šťávu. 

I Pařížanek je několik druhů, byly o tom dokonce napsány celé 
knihy! Může být spíše retro anebo moderní, víc romantická nebo 
spíš rebelka… I ‘sportovní styl’ může být elegantní či do hor. 
Obrázky, které se vám líbí, napoví, kam to u vás směřuje. Nebojte 
se to pojmenovat. 

Tip od profíků 

Fotek najděte spíš víc než míň a až je budete mít všechny 
pohromadě, začněte je zase vyřazovat. Dejte pryč všechno, co vám 
tam úplně nesedí, ačkoliv samostatně se vám fotka líbila. Nechte 
si tam prostě jen úplné srdcovky, i kdybyste měli vytřídit osmdesát 
procent fotek, které jste si tak pracně a poctivě vystříhali. Nakonec 
vám zbyde ucelená vize vašeho stylu. 

základní barvy

hlavní barvy

akcentní barvy



Kapitola čtvrtá

Sestavte si šatník.
Efektivní, stylový, kvalitní.

Také občas doma koukáte do skříně a zjišťujete, že nemáte co na 
sebe? Oblečení všude spousta, ale nic, co by se vám hodilo? Ten 
pocit znají asi všichni – či přesněji – všechny.
Důležité je začít jednat a uspořádat si v šatníku nový systém. 
Sestavte si svou soukromou kolekci a přestaňte impulzivně 
nakupovat to, co vidíte ve výlohách nebo na reklamních 
billboardech. Efektivně sestavený šatník může čítat jen patnáct 
nebo dvacet kusů, které lze libovolně kombinovat, takže budete 
mít vždy vhodný outfit.



Krok jedna: Analyzujte své role a aktivity 

Sepište, jak trávíte své dny a víkendy. Můžete popsat své ‘role’ a 
k nim připsat aktivity, jako já.   

Máma 

Učitelka

Podnikatelka 

Partnerka

Já

Vaření Uklízení a domácí práce

Odvoz dítěte do jeslí na kole

Procházka v lese 
Odpoledne v parkuVytváření a malování

Návštěvy u přátel

Romantické večeře

Klidné večery doma

Kultura

Návštěvy u přátel 
Svatby

Příprava hodin v co-worku

Učení ve škole

Konzultace studentů v kavárnách

Návštěvy butiků, knihoven, veletrhů

Cestování 

Práce v co-worku

Setkání s týmem

Pomoc s produkcí SLOU DAYSSetkání s mentory, 
telefony s koučkou

Fashion Week

Ježdění na kole po městě

Sběr ovoce, sázení stromů

Létání a cestování 

Meditace, jóga
Lyže, procházky po lese, někdy snad 

zase běh a box

Práce z domova, práce z co-worku, 
točení videí a psaní



Krok dva: Oblečení pro každou aktivitu                              

 

Ke každé aktivitě přiřaďte druh oblečení, který nejčastěji nosíte. 

Čas doma 
Vaření a tak 

Psaní a pracování
Tvoření 

Hraní s Polinkou

Práce mimo domov
Co-work 
Škola 

Veletrhy, knihovny 
Fashion week 

Relax mimo domov
Odpoledne v parku 
Návštěvy u přátel 
Les, bazén, farma 

Jízda na kole 

Cestování 
S dítětem 
Pracovně 
Letadlem 

Autobusem

Žena 
Večeře 
Kultura 

Setkání s kamarádkami 
Eventy 

Sport 
Jóga 
Běh 
Box
Lyže 

legíny 
tričko 
Svetr
šaty
bačkory 

overal 
sako 
kalhoty 
košile
šaty 
výrazný top
tenisky, podpatky
byznys taška
výrazné doplňky 
na podzim kabát 
v zimě umělý kožich

legíny 
tenisky, žabky
košile 
tričko
šaty
svetr 
stylová sportovnější bunda

legíny
žabky, slip-on botky
batoh
overal
velká šála 

šaty 
psaníčko
sukně 
výrazný top 
sako
podpatky

sportovní top 
sportovní kraťasy 
legíny 
funkční prádlo 
oteplováky 
zimní bunda
sportovní tenisky
sportovní taška



Krok tři: Sepište to                              

Kouzlo efektivního šatníku je v tom, že se většina kusů dá nosit na 
různé příležitosti. V legínách na jógu můžete cestovat nebo trávit 
čas s dítětem na hřišti. Šaty, v kterých chodíte do práce, můžete 
klidně s těmi správnými doplňky vytáhnout večer do divadla. 

● tričko
● výrazný top
● košile 
● šaty 
● svetr
● sako 
● legíny 
● kraťasy 
● kalhoty 
● džíny 
● bačkory 
● kabát 
● kožich

● žabky
● podpatky 
● tenisky 
● barevné psaníčko
● velká šála 
● výrazný náhrdelník
● originální a nepřehlédnutelný 

klobouk
● byznys taška
● sportovní top 
● sportovní kraťasy 
● sportovní tenisky
● sportovní taška

I se základními doplňky, jako jsou boty a sportovní oblečení, 
zůstáváme na dvaceti pěti kusech. Je to asi tím, že já si oblečení 
na lyže půjčuji od ségry. Samozřejmě že v šatníku budete mít 
několik triček a několik košil, ale s pravidlem “méně znamená 
více” si vyberete kvalitní kousky, každý den se obléknete jak na 
posvícení a s volným místem ve vaší skříni budete volně i dýchat. 



Pusťte se do toho 

Projděte sami třemi kroky k smysluplnému šatníku. 

1. Sepište role a aktivity, kterým se věnujete.  
2. Připište k nim, jaké oblečení potřebujete. 
3. Udělejte finální seznam. 

Při sepisování oblečení vás možná napadne něco, co už máte 
doma a skvěle se vám v tom funguje. Já mám úžasný podzimní 
kabát od Jana Zemana, mám umělý kožich na zimu a výrazný 
klobouk od Sofye Samarevy. Mám také černé legíny, které jsou 
stálicí mého šatníku už několik let. Toto cvičení vám ale pomůže 
odhalit také kousky, které vám v šatníku chybí. 



Kapitola pátá

Vždycky mám co na sebe.
Stačí jen otevřít skříň. 

Podle vašeho moodboardu a seznamu oblečení  vytřiďte šatník. 

Tipy od profíků: 

● Vyhraďte si alespoň půl dne v diáři jen pro vás a vaší 
šatníkovou čistku. 

● Do místnosti, kde budete oblečení třídit, umístěte zrcadlo a 
VŠECHNO oblečení, co máte doma. 

● Založte si tři hromádky: 
○ to budu nosit 
○ to už mi nesedí velikostí či stylem a pošlu to dál 
○ to je zničené či nenositelné a tedy na vyhoz. 

Nikdy nezakládejte hromádku ‘možná’. 

● Když se vám povede sestavit super look, vyfoťte se. Pokud 
vám to pomůže, můžete fotky potom vyvolat a nalepit do 
skříně. Na schůzku, do divadla nebo na vyjížďku na koních 
se potom obléknete během pár minut.  



Jak oblečení smysluplně nakupovat 

Hlavně pomalu a podle seznamu. Možná, že jste ve svém šatníku 
našli víc, než jste čekali a váš seznam máte odškrtaný. Možná jste 
ale přišli na to, že vám chybí jedny šaty do práce a sportovní 
kraťasy. Vezměte za vděk tím, co máte aktuálně po ruce a 
nespěchejte při nakupování nového. Nový kousek si pořiďte 
teprve v okamžiku, kdy najdete PŘESNĚ TEN TYP šatů nebo 
kraťasů, které jste si vždycky přáli. Ideálně nenakupujte na 
základě prvního impulsu a pokud můžete, stavte se do obchodu 
pro oblečení týden poté, co se do něj ‘zamilujete’, aneb prověřte 
svou touhu! Váš bankovní účet vám tuto praktiku jedině schválí. 

Jak se oblečení zbavovat 

Pro klid duše je lepší se oblečení, které nenosíte a už nikdy nosit 
nebudete, zbavit. Ideální je cirkulovat ho co nejvíc lokálně. 
Oblečení z kontejnerů je odváženo na druhý konec světa, kde 
působí další problémy pro místní komunity. Kromě hromad 
textilního odpadu, které místní neumí zpracovat, oblečení z 
druhé ruky ničí místní trh, připravuje krejčí a švadlenky o práci a 
místnímu oděvnímu průmyslu nedá šanci vzniknout. 
Proto ideálně uspořádejte večírek pro kamarádky, kde si můžete 
oblečení mezi sebou vyměnit. Nebo najděte SWAP PARTY, tedy 
výměnu oblečení, někde ve vašem okolí. Minimálně dvakrát do 
roka ji najdete na SLOU DAYS v Praze. 



… a to je konec průvodce. 

Chcete ještě? 

Kupte si u nás na stránkách Knihu SLOU - vašeho průvodce 
pomalým životním stylem. 

Přidejte se k nám na SLOU STYLE - workshopy a online programy, 
kde vás osobně provedu procesem, díky kterému se bude 
dlouhodobě zvyšovat kvalita vašeho šatníku i života. 

Objevte záložku SLOU BRANDS na našich stránkách www.slou.cz, 
kde najdete tipy na lepší módu - kvalitnější, lokální, šetrnější k 
lidem a k planetě. 

Navštivte příští SLOU DAYS, kde najdete vytříbenou selekci značek 
čisté a šetrné módy a doprovodný program, který doplní tento 
e-book a přinese ještě více smyslu do vašeho šatníku i života. 

www.slou.cz 

http://www.slou.cz
http://www.slou.cz

