
Dress code
 už jako p edstavitelé spole nosti, která spole enskou akci po ádá, i jako pozvaní, kte í

se akce ú astní, vždy musíte zvážit, v jaké garderob  se ukážete. Otázce výb ru vhodného
spole enského oble ení elí as od asu k aždý z nás.

kte í jsou již zb hlí a výb r od vu jim ne iní vícemén  žádné potíže. Jiní se p ed
návšt vou spole enské akce obávají, zda zvolili vhodnou kombinaci, která odpovídá úrovni
spole enské události, jež se ú astní. Ve v tšin  p ípad  bývá na pozvánkách, které obdržíte,
zmín no, jaký druh oble ení zvolit, takzvaný dress code. I tak jsou ale n kte í bezradní.
Vybrat správný ale nemusí být tak t žké, jak by se mohlo na první pohled zdát. Pokud se

budete držet pár
základních pravidel,
vyhnete se nežádoucímu
spole enskému faux-pas.

Pokud není doporu ený
od v na pozvánce
definován, m li byste

ihlédnout p edevším
k asu, k místu konání a
k charakteru a
formálnosti i
neformálnosti akce.

kdy se informace
že týkat jen pánského

od vu. Žena by se pak
v tomto p ípad  m la
jeho od vu p izp sobit.

Lidé, kte í nenavšt vují spole enské akce dennodenn , mohou mít problémy s tím, co
jednotlivé výrazy pro požadovaný od v znamenají. Proto je dobré si jejich význam osvojit.
Výraz Black Tie, který doslovn  znamená „ erná kravata“ íká, že je od muž  vyžadován
smoking. Jejich doprovod by pak m l zvolit dlouhou ve erní toaletu. White Tie, p ípadn
Ultra formal znamená, že se jedná o velmi formální událost. Pánové by v tomto p ípad  m li
zvolit frak s bílou košilí, vestou, bílého motýlka a k tomu vhodné erné lakýrky. Od žen je
op t vyžadována dlouhá ve erní róba. Formal je ozna ení podobné black tie, tudíž op t
znamená formální oble ení. N kdy mohou pánové zvolit i smoking s ernou košilí bez
kravaty, ženy dlouhé ve erní šaty nebo i elegantní kostýmek. Creative Black Tie ozna uje,
že se sice jedná o formální událost, zárove  však máte prostor pro uplatn ní módních trend
ve ve erním oble ení. Semi-Formal od v je ovlivn n asem, ve kterém se událost koná.
Za íná-li akce v podve er, pánové si zvolí tmavý oblek, dámy koktejlové šaty. Pokud se
událost koná d íve, pánové si nemusí volit nutn  tmavý oblek, ženy si místo šat  mohou
vybrat elegantní kostýmek. Tím, že se nejedná o úpln  formální od v, dochází p i jeho volb
k astým omyl m. Navíc by v tomto p ípad  ve erní šaty i smoking nebyly vhodnou volbou.

   Spole enské minimum pro každého
7. ást
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Ozna ení Cocktail znamená jednoduchou volbou pro ženy. Ty si obléknou koktejlové šaty,
zvolí vysoké podpatky a mini kabelky, pánové pak jednoduchý spole enský oblek. Dressy
Casual znamená nedbalou eleganci. M li byste vypadat elegantn . Nedbalá elegance
neznamená džíny. Organizátor vám chce nazna it, že byst  m li vypadat elegantn , nikoliv
však p íliš slavnostn . M žete sáhnout po saténu i sametu. Na n kterých pozvánkách se
však kolikrát objeví i názvy, které nejsou všeobecn  známy. P i p íprav  akce je vhodné
názv m oblékání v novat pozornost. Nevhodn  zvoleným od vem byste mohli hostitele
urazit a i vám by vzniklá situace nebyla p íjemná. Krom  vhodného od vu na spole enské
akce vyžaduje mnoho podnik  dodržování pravidel oblékání u svých zam stnanc . Oble ení
zam stnanc  totiž spoluvytvá í image firmy. Nejp ísn jší normy týkající se oblékání se
dotýkají p edevším zam stnanc  finan ních institucí i advokacie.
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