Made in Jablonec 2020
9. 1. 2020
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Křišťálové údolí zahajuje rok 2020 módní přehlídkou Made in Jablonec - Double
Fantasy
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Tradice pokračuje. Již pojedenácté zahájí nový rok Svaz výrobců skla a bižuterie velkou módní
přehlídkou Made in Jablonec 2020, jejíž premiéra se koná ve čtvrtek 9. ledna od 17 a 20 hodin v
jabloneckém Eurocentru. Pro letošek je tato společenská událost, jíž se zúčastní Miss České republiky
2019 a obě vicemiss, též úvodní akcí projektu Křišťálové údolí alias Crystal Valley.
„Přehlídka každoročně ukazuje možnosti kombinací oděvu a bižuterie. Firmy na ni připravují náročné
bižuterní kreace, které nejsou určené každodennímu nošení. I tak ale se ale mohou stát inspirací pro
dámy, které třeba ještě bižuterii nepřijaly pro každodenní nošení. V našem kraji přitom vznikají
bižuterní šperky, které používají světové módní domy,“ uvedla Květa Vinklátová, radní pro kulturu,
památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.
Přehlídka má podtitul Double Fantasy, což napovídá, že tvůrci oděvních a bižuterních modelů dali v
plné míře průchod svému umění a fantazii. Modely připravilo dvacet týmů, které vytvořily celkem šest
desítek unikátních modelů. Módní show je součástí doprovodného programu Mezinárodního trienále
skla a bižuterie Jablonec.
https://www.kraj-lbc.cz/kristalove-udoli-zahajuje-rok-2020-modni-prehlidkou-made-in-jablonec-nbspdouble-fantasy-n934674.htm

3.4. Křišť álov é ú dolí z ahajuj e r ok 20 20 mód ní p řehlí dkou Ma de in Jabl onec

Křišťálové údolí zahajuje rok 2020 módní přehlídkou Made in Jablonec
WEB, Datum: 07.01.2020, Zdroj: nasepojizeri.cz, Autor: Naše Pojizeří / www.nasepojizeri.cz

Již pojedenácté zahájí nový rok Svaz výrobců skla a bižuterie velkou módní přehlídkou Made in
Jablonec 2020, jejíž premiéra se koná ve čtvrtek 9. ledna od 17 a 20 hodin v jabloneckém Eurocentru.
Pro letošek je tato společenská událost, jíž se zúčastní Miss České republiky 2019 a obě vicemiss, též
úvodní akcí projektu Křišťálové údolí alias Crystal Valley.
„Přehlídka každoročně ukazuje možnosti kombinací oděvu a bižuterie. Firmy na ni připravují náročné
bižuterní kreace, které nejsou určené každodennímu nošení. I tak ale se ale mohou stát inspirací pro
dámy, které třeba ještě bižuterii nepřijaly pro každodenní nošení. V našem kraji přitom vznikají
bižuterní šperky, které používají světové módní domy," uvedla Květa Vinklátová, radní pro kulturu,
památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.
Letošní přehlídka má podtitul Double Fantasy, což napovídá, že tvůrci oděvních a bižuterních modelů
dali v plné míře průchod svému umění a fantazii. Modely připravilo dvacet týmů, které vytvořily celkem
šest desítek unikátních modelů. Módní show je součástí doprovodného programu Mezinárodního
trienále skla a bižuterie Jablonec.
„Divákům můžeme slíbit nádhernou módní show, a přejeme si, aby důstojně reprezentovala český
bižuterní průmysl doma i v zahraničí," dodal Pavel Kopáček, předseda představenstva pořádajícího
Svazu výrobců skla a bižuterie.
Pořadatelé připravili 9. ledna 2020 dvě stejná představení, od 17.00 a 20.00. Zbylé vstupenky jsou
předprodeji v pokladně Eurocentra, včetně nevyužitých vstupenek na večerní představení.
Související články
Klenoty z Křišťálového údolí jsou k vidění na krajském úřadu
Preciosa Lighting předává Křišťálové údolí Libereckému kraji
Obrazem: Křehká krása 2019
Jubilejní přehlídka Made in Jablonec navázala spolupráci s Českou Miss
Obrazem: Made in Jablonec 2017
Obrazem: Made in Jablonec 2016

Obrazem: Křehká krása 2015
Obrazem: Made in Jablonec 2015
Obrazem: Přehlídka Made in Jablonec znovu ukázala křehkou krásu
Miss Tereza Chlebovská oslnila návštěvníky Made in Jablonec
Region vydání: Severní Čechy
http://www.nasepojizeri.cz/semilsko-aktualne/kristalove-udoli-zahajuje-rok-2020-modni-prehlidkoumade-in-jablonec/?aktualitaId=63047
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Křišťálové údolí zahájí rok 2020 velkou módní přehlídkou, přijede Miss České
republiky 2019 i obě vicemiss
WEB, Datum: 07.01.2020, Zdroj: genus.cz +5, Autor: Jan Mikulička
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Tradice pokračuje. Již pojedenácté zahájí nový rok Svaz výrobců skla a bižuterie velkou módní
přehlídkou Made in Jablonec 2020, jejíž premiéra se koná ve čtvrtek 9. ledna od 17 a 20 hodin v
jabloneckém Eurocentru.
Pro letošek je tato společenská událost, jíž se zúčastní Miss České republiky 2019 a obě vicemiss, též
úvodní akcí projektu Křišťálové údolí alias Crystal Valley.
„Přehlídka každoročně ukazuje možnosti kombinací oděvu a bižuterie. Firmy na ni připravují náročné
bižuterní kreace, které nejsou určené každodennímu nošení. I tak ale se ale mohou stát inspirací pro
dámy, které třeba ještě bižuterii nepřijaly pro každodenní nošení. V našem kraji přitom vznikají
bižuterní šperky, které používají světové módní domy,“ uvedla Květa Vinklátová, radní pro kulturu,
památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.
Přehlídka má podtitul Double Fantasy, což napovídá, že tvůrci oděvních a bižuterních modelů dali v
plné míře průchod svému umění a fantazii. Modely připravilo dvacet týmů, které vytvořily celkem šest
desítek unikátních modelů. Módní show je součástí doprovodného programu Mezinárodního trienále
skla a bižuterie Jablonec.
LK/Jan Mikulička
https://genus.cz/regiony/jablonecko/kristalove-udoli-zahaji-rok-2020-velkou-modni-prehlidkou-prijedemiss-ceske-republiky-2019-i-obe-vicemiss-n470249.htm

5.4. Ne nech te si ujít velk ou mód ní sh ow v Ja blonci

Nenechte si ujít velkou módní show v Jablonci
WEB, Datum: 07.01.2020, Zdroj: kudyznudy.cz

Začátek roku se v Jablonci nad Nisou již tradičně neobejde bez prestižní módní přehlídky "Made in
Jablonec". Ve čtvrtek 9. ledna 2020 se na ní představí přes dvacet bižuterních firem, které společně
se svými partnery odprezentují ukázky ze své produkce na exklusivních modelech. Podtitul přehlídky
zní letos: Double Fantasy a odkazuje tak na kreativitu tvůrců, kteří připravili na 60 unikátních modelů.
Každý nový ročník je pro všechny zúčastněné výzvou být lepší než vloni. A ani tento, v pořadí již
jedenáctý, nezůstane pozadu. Přehlídka „ Made in Jablonec 2020 “ se koná ve čtvrtek 9. 1. 2020, a to
od 17 a 20 hodin v jabloneckém Eurocentru.
Pro letošek je tato společenská událost, jíž se zúčastní Miss České republiky 2019 a obě vicemiss, též
úvodní akcí projektu Křišťálové údolí alias Crystal Valley.
Přehlídka každoročně ukazuje možnosti kombinací oděvu a bižuterie. Firmy na ni připravují náročné
bižuterní kreace, které nejsou určené každodennímu nošení. I tak ale se ale mohou stát inspirací pro
dámy, které třeba ještě bižuterii nepřijaly pro každodenní nošení.
Double Fantasy
Letošní přehlídka Made in Jablonec má podtitul Double Fantasy, což napovídá, že tvůrci oděvních a
bižuterních modelů dali v plné míře průchod svému umění a fantazii. Modely připravilo dvacet týmů,

které vytvořily celkem šest desítek unikátních modelů. Módní show je součástí doprovodného
programu Mezinárodního trienále skla a bižuterie Jablonec. Pořadatelé připravili na čtvrtek 9. ledna
2020 v Eurocentru dvě stejná představení, od 17:00 a 20:00 hodin. Vstupenky jsou předprodeji v
pokladně Eurocentra.
Přehlídka Made in Jablonec 2020 bude opět večerem plným skvostných modelů a bižuterních kolekcí.
Diváci se mohou těšit na nádhernou módní show, důstojně reprezentující český bižuterní průmysl.
Kromě módních přehlídek můžete také navštívit inovované nákupní centrum českého skla a
jablonecké bižuterie
https://www.kudyznudy.cz/aktuality/nenechte-si-ujit-velkou-modni-show-v-jablonci

5.14. E uroc entr um ozá ří m ódní př ehlídk a

Eurocentrum ozáří módní přehlídka
TISK, Datum: 08.01.2020, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 13, Autor: (ad), Vytištěno: 133 624,
Prodáno: 108 951, Rubrika: Kraj Liberecký, Země: Česko

Jablonec nad Nisou
Pojedenácté zahájí nový rok Svaz výrobců skla a bižuterie velkou módní přehlídkou Made in Jablonec
2020. Krásné modelky předvedou skleněné skvosty ve čtvrtek 9. ledna od 17 a 20 hodin v
jabloneckém Eurocentru. Pro letošek je tato společenská událost, jíž se zúčastní Miss České republiky
2019 a obě vicemiss, rovněž úvodní akcí projektu Křišťálové údolí alias Crystal Valley. Módní show je
součástí doprovodného programu Mezinárodního trienále skla a bižuterie Jablonec.
Region vydání: Mladá fronta DNES - liberecký kraj
14. Eur ocen tru m oz áří mód ní p řehl ídka

Velká módní přehlídka se blíží
TISK, Datum: 08.01.2020, Zdroj: Jablonecký deník, Strana: 1, Vytištěno: 710, Země: Česko, Rubrika: Titulní
strana

Jablonec n. N. – Nenechte si ujít 11. ročník reprezentační přehlídky Svazu výrobců skla a bižuterie,
která se uskuteční ve čtvrek 9. ledna v jabloneckém Eurocentru. Podtitul Double fantasy vyjdřuje
kreativitu dvojice módního návrháře ve spojení s designerem bižuterních či šperkařských firem....

Made in Jablonec 2020 láká na miss i výtrysky fantazie
TISK, Datum: 09.01.2020, Zdroj: Jablonecký deník +1, Strana: 1, Autor: JAN SEDLÁK, Vytištěno: 710, Rubrika:
Titulní strana, Země: Česko
Obsahové duplicity: 09.01.2020 - jablonecky.denik.cz URL

Už pojedenácté zahájí Svaz výrobců skla a bižuterie nový rok velkou módní přehlídkou.
Jablonec n. N. – Lesk skla a jablonecké bižuterie ještě více rozzáří tři nejkrásnější dívky Česka. Módní
přehlídka Made in Jablonec pořádaná Svazem výrobců skla a bižuterie se koná v Eurocentru právě
dnes!
Jedenáctého ročníku se zúčastní Miss České republiky 2019 Nikola Kokyová a obě vicemiss, tedy
Sára Lyčková a Dominika Benáková. Ty doplní další modelky vybrané na castingu, který proběhl na
přelomu listopadu a prosince loňského roku.
Made in Jablonec každoročně ukazuje možnosti kombinací oděvu a bižuterie. Firmy na akci připravují
náročné bižuterní kreace, které nejsou určené ke každodennímu nošení. I tak se ale mohou stát
inspirací pro ženy, které třeba ještě bižuterii nepřijaly pro každodenní nošení. „V našem kraji přitom
vznikají bižuterní šperky, které používají světové módní domy,“ uvedla krajská radní pro kulturu,
památkovou péči a cestovní ruch Květa Vinklátová.
Přehlídka má podtitul Double Fantasy, což napovídá, že tvůrci oděvních a bižuterních modelů dali v
plné míře průchod svému umění a fantazii. Modely připravilo dvacet týmů, které vytvořily celkem šest
desítek unikátních kolekcí.
Opět jsou připravena dvě představení, a to od 17 a 20 hodin, přičemž prestižnější je už od vzniku
přehlídky večerní část.
Módní přehlídku Made in Jablonec výrazně propaguje i národní soutěž krásy Miss České republiky.

„Na facebookovém profilu Miss České republiky proběhne přímý přenos z premiéry Made in Jablonec,
a to od 20 hodin,“ sdělila tajemnice Svazu výrobců skla a bižuterie Hana Semelková.
Letos má přehlídka i další velké partnerství. „Je součástí doprovodného programu Mezinárodního
trienále skla a bižuterie Jablonec 2020, jehož pořadatelem je naše muzeum,“ poznamenala ředitelka
jabloneckého Muzea skla a bižuterie Milada Valečková.
Trienále, tedy souhrn výstav a doprovodných akcí, proběhne v Jablonci od 19. března a skončí 31.
prosince.
ÚDOLÍ PLNÉ KŘIŠŤÁLU
Zároveň je přehlídka úvodní akcí projektu Libereckého kraje Křišťálové údolí alias Crystal Valley.
Projekt spojuje místní firmy věnující se šperkařství, sklářství a bižuterii. Cílem je přilákat více turistů a
postavit na tradičním sklářském a bižuterním průmyslu a šperkařském umění nový směr v oblasti
cestovního ruchu v Libereckém kraji.
„Žádný jiný region na světě nemá na svém území tak velkou koncentraci firem, které staví své
podnikání na těchto oborech. Uvědomujeme si velký potenciál, který má tato výjimečnost z hlediska
cestovního ruchu, ale také v této souvislosti vidíme možné podnikatelské příležitosti pro poskytovatele
služeb v cestovním ruchu.
Dnešní návštěvník chce zážitek a my mu díky Křišťálovému údolí dokážeme nabídnout zážitek zcela
unikátní,“ přiblížila Květa Vinklátová. Se záměrem postavit image Libereckého kraje v oblasti
cestovního ruchu na značce Křišťálové údolí přišla společnost Preciosa už v roce 2016. V loňském
roce došlo k převodu ochranných známek Crystal Valley a Křišťálové údolí na Liberecký kraj.
MILIONOVÁ INJEKCE
Smlouvou o převodu ochranných známek a další spolupráci Preciosa převedla na kraj marketingové a
produktové ochranné známky v celém rozsahu jimi chráněných výrobků a služeb a také doménu
crystalvalley.cz.
Liberecký kraj se ve smlouvě zavázal, že do rozvoje známek v průběhu tří let investuje 12 milionů
korun. Zda se náklady navýší, ukáže budoucí vývoj projektu.
Jedenáctého ročníku se zúčastní Miss České republiky 2019 Nikola Kokyová a obě vicemiss, tedy
Sára Lyčková a Dominika Benáková.
Region vydání: Severní Čechy
Foto autor: Foto: Archiv Deníku
Foto popis: I LONI byly na akci k vidění úchvatné kombinace.
3.5. Př ehlídk a biž uteri e láká na miss i f anta zii

Přehlídka bižuterie láká na miss i fantazii
TISK, Datum: 09.01.2020, Zdroj: Českolipský deník , Strana: 2, Autor: JAN SEDLÁK, Vytištěno: 930, Rubrika:
Českolipsko/Region, Země: Česko
TISK, Datum: 09.01.2020, Zdroj: Liberecký deník , Strana: 2, Autor: JAN SEDLÁK, Vytištěno: 1250, Rubrika:
Liberecko/Region, Země: Česko

Už pojedenácté zahájí Svaz výrobců skla a bižuterie nový rok velkou módní přehlídkou.
Jablonec n. N. – Lesk skla a jablonecké bižuterie ještě více rozzáří tři nejkrásnější dívky Česka. Módní
přehlídka Made in Jablonec pořádaná Svazem výrobců skla a bižuterie se v Eurocentru v Jablonci
koná právě dnes.
Jedenáctého ročníku se zúčastní Miss České republiky 2019 Nikola Kokyová a obě vicemiss, tedy
Sára Lyčková a Dominika Benáková. Ty doplní další modelky vybrané na castingu, který proběhl na
přelomu listopadu a prosince loňského roku.
Made in Jablonec každoročně ukazuje možnosti kombinací oděvu a bižuterie. Firmy na akci připravují
náročné bižuterní kreace, které nejsou určené ke každodennímu nošení. I tak ale se ale mohou stát
inspirací pro ženy, které třeba ještě bižuterii nepřijaly pro každodenní nošení. „V našem kraji přitom
vznikají bižuterní šperky, které používají světové módní domy,“ uvedla krajská radní pro kulturu a
cestovní ruch Květa Vinklátová.
Přehlídka má podtitul Double Fantasy, což napovídá, že tvůrci oděvních a bižuterních modelů dali v
plné míře průchod svému umění a fantazii. Modely připravilo dvacet týmů, které vytvořily celkem šest
desítek unikátních kolekcí.

Opět jsou připravena dvě představení, a to od 17 a 20 hodin, přičemž prestižnější je už od vzniku
přehlídky večerní část.
Přehlídku Made in Jablonec výrazně propaguje i soutěž krásy Miss České republiky. „Na
facebookovém profilu Miss České republiky proběhne přímý přenos z premiéry Made in Jablonec, a to
od 20 hodin,“ sdělila tajemnice Svazu výrobců skla a bižuterie Hana Semelková.
Letos má přehlídka i další velké partnerství. „Je součástí doprovodného programu Mezinárodního
trienále skla a bižuterie Jablonec 2020, jehož pořadatelem je naše muzeum,“ poznamenala ředitelka
jabloneckého Muzea skla a bižuterie Milada Valečková.
Trienále, tedy souhrn výstav a doprovodných akcí, proběhne v Jablonci od 19. března a skončí 31.
prosince.
ÚDOLÍ PLNÉ KŘIŠŤÁLU
Zároveň je přehlídka úvodní akcí projektu Libereckého kraje Křišťálové údolí alias Crystal Valley.
Projekt spojuje místní firmy věnující se šperkařství, sklářství a bižuterii. Cílem je přilákat více turistů a
postavit na tradičním sklářském a bižuterním průmyslu a šperkařském umění nový směr v oblasti
cestovního ruchu v Libereckém kraji.
Více na webu Deníku
Jedenáctého ročníku se zúčastní Miss České republiky 2019 Nikola Kokyová a obě vicemiss, tedy
Sára Lyčková a Dominika Benáková.
Region vydání: Severní Čechy
Foto autor: Foto: Archiv Deníku
Foto popis: I LONI byly na akci k vidění úchvatné kombinace.
3.5. Do pří pra vy p řehlí dky M ade i n Ja blone c se z apojilo 21 t ýmů ze 3 6 o děvníc h a bižut erníc h fir em a stř edn ích šk ol

Do přípravy přehlídky Made in Jablonec se zapojilo 21 týmů ze 36 oděvních a
bižuterních firem a středních škol
WEB, Datum: 09.01.2020, Zdroj: genus.cz

Do přípravy letošní módní přehlídky libereckého Svazu výrobců skla a bižuterie Made in Jablonec se
zapojilo 21 tvůrčích týmů ze 36 oděvních a bižuterních firem a středních škol. Na přípravě modelů
pracovaly více než půl roku, řekl dnes ČTK předseda svazu Pavel Kopáček.
Pro jedenáctou přehlídku, jejíž téma zní Double Fantasy, vytvořily dohromady 61 unikátních modelů.
První přehlídka začala v jabloneckém Eurocentru v 17:00, tu hlavní ve 20:00 bude poprvé živě na
sociálních sítích přenášet společnost Miss České republiky.
Lednové módní přehlídky bižuterie mají v Jablonci nad Nisou dlouholetou tradici. Ještě v době
hluboké totality je začal pořádat ÚBOK (Ústav bytové a oděvní kultury), později jejich organizaci
převzal koncern Jablonecká bižuterie. Po jeho rozpadu se přehlídek ujala bižuterní společnost
Jablonex, když ta skončila, převzal organizaci Svaz výrobců skla a bižuterie. "Už nejde o autorské
přehlídky jednoho návrháře jako v dobách Jablonexu, na přípravě modelů se podílí řada návrhářů a
firem," doplnil Milan Kohout, který dnes přehlídku pořádal.
Letošní téma Double Fantasy dalo tvůrcům oděvních a bižuterních modelů možnost dát v plné míře
průchod svému umění a fantazii. "V podstatě letos dostali ve své tvorbě volnou ruku, což se jim
málokdy stává. Jsme potěšeni zájmem oděvních i bižuterních tvůrců účastnit se tohoto projektu.
Chceme představit umění a kreativitu našich předních designérů a řemeslnou zručnost tvůrců modelů.
Svět módy je stále rychlejší a náročnější a uplatní se jen ti nejlepší," dodal Kopáček.
Přehlídka je letos součástí doprovodného programu Mezinárodního trienále skla a bižuterie Jablonec
2020, i když oficiálně začíná jeho program v jabloneckém Muzeu skla a bižuterie až 19. března. Na
šesti výstavách trienále představí více než stovku českých, zahraničních firem, studií a výtvarníků.
Přehlídkou zároveň začal letošní program projektu Libereckého kraje - Křišťálové údolí. Ten je
zaměřený na podporu cestovního ruchu a jeho cílem je přilákat do kraje víc návštěvníků a představit
jim právě um zdejších výrobců skla a bižuterie.
https://genus.cz/regiony/jablonecko/do-pripravy-prehlidky-made-in-jablonec-se-zapojilo-21-tymu-nbspze-36-odevnich-a-bizuternich-firem-a-strednich-skol-n470521.htm
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Do přípravy Made in Jablonec se zapojilo 21 týmů. Hlavní přehlídku čeká dnes
večer poprvé živý přenos na sociálních sítích Miss České republiky
WEB, Datum: 09.01.2020, Zdroj: libereckezpravy.cz

Do přípravy letošní módní přehlídky libereckého Svazu výrobců skla a bižuterie Made in Jablonec se
zapojilo 21 tvůrčích týmů ze 36 oděvních a bižuterních firem a středních škol. Na přípravě modelů
pracovaly více než půl roku, řekl dnes předseda svazu Pavel Kopáček. Pro jedenáctou přehlídku, jejíž
téma zní Double Fantasy, vytvořily dohromady 61 unikátních modelů. První přehlídka začala v
jabloneckém Eurocentru v 17:00, tu hlavní ve 20:00 bude poprvé živě na sociálních sítích přenášet
společnost Miss České republiky.
https://www.libereckezpravy.cz/do-pripravy-prehlidky-made-in-jablonec-se-zapojilo-21-tymu-tu-hlavniceka-dnes-vecer-poprve-zivy-prenos-na-socialnich-sitich-miss-ceske-republiky-krasa-a-kreativita/
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Made in Jablonec 2020 byla opět pastvou pro oči, historicky první přímý přenos
bohužel nikoliv
WEB, Datum: 13.01.2020, Zdroj: genus.cz

Přehlídka kombinující krásnou bižuterii s neméně interesantními oděvními kreacemi se za jedenáct let
své existence již stala symbolickým vstupem bižuterního byznysu Jablonecka do nové sezóny. Letošní
ročník byl zvláště sledovaný, protože přinesl několik zásadních novinek, které jsou natolik významné,
že posunují formát akce zase na vyšší level.
Tak v první řadě se Made in Jablonec 2020 nesla plně ve znamení partnerství Svazu výrobců skla a
bižuterie
(SVSB), který přehlídku pořádá, se soutěží Miss České republiky. Pozor, neplést s několika dalšími
soutěžemi podobného jména. Miss České republiky je jedinou majitelkou původního názvu a
ochranné známky, což je asi její největší deviza.
Z tiskové konference. Z leva do prava: M. Valečková, ředitelka MSB Jablonec, A. Belingerová,
výkonná ředitelka Miss České republiky, N. Kokyová, současná Miss ČR, P. Kopáček, předseda
SVSB, M. Kohout, jednatel JBX Promotion realizující přehlídku.
Svaz výrobců skla a bižuterie zajistil pro Miss České republiky koruny, šperky a šaty a šperky, kterými
bude vítězka Miss České republiky naši zemi prezentovat na zahraničních akcích. Finalistky soutěže
se zase účastní akcí SVSB, tedy kromě Made in Jablonec zejména Křehké krásy.
Navíc byla navržena speciální bižuterní kolekce nesoucí logo soutěže, což je pro obě strany asi
nejzajímavější výstup společného marketingu. Po loňském rozjezdu bude limitovaná kolekce dále
obměňována a v nejbližší době získá vlastní e-shop. To je velmi dobrá zpráva, protože, jak řekl Pavel
Kopáček, předseda SVSB, většina bižuterie je dnes bohužel prodávána anonymně pod značkami
obchodních domů. Jednou z mála výjimek potvrzujících smutné pravidlo je Swarovski.
Druhou novinkou, důležitou pro další rozvoj sklářského a bižuterního průmyslu jako takového, je
logické začlenění přehlídky pod křídla vloni spuštěného marketingového produktu Křišťálové údolí.
Zde se výsledky dostaví teprve časem, například ve formě budování informačních center, ale začátek
nové éry to je rozhodně dobrý.
Velmi aktivní je i samotný SVSB, který za loňský rok na skleněnou krásu v různých podobách přilákal
35 tisíc návštěvníků. Dvacet tisíc prošlo reprezentativní prodejnou Palace Plus a dalších patnáct
veletrhem Křehká krása. Akce SVSB slaví takové úspěchy, objektivně měřené právě návštěvností, že
se uvažuje o zřízení mobilní expozice.
Do třetice je přehlídka letos součástí doprovodného programu Mezinárodního trienále skla a bižuterie
Jablonec 2020, které oficiálně odstartuje 19. března první z několika výstav v Muzeu skla a bižuterie v
Jablonci nad Nisou. No a za čtvrté byl celý program poprvé naživo přenášený on-line. To ale
nedopadlo nejlépe, tak si hodnocení nechám na závěr. Sečteno podtrženo to je dost důvodů udělat z
nekulatého 11. ročníku ročník bilanční.
Co se samotné Made in Jablonec s letopočtem 2020 týče, její největší devizou byla letos vyrovnanost

kvality všech modelů (viz obrazová galerie všech modelů ), což ne vždy beze zbytku platilo. Od doby,
kdy po krachu Jablonexu navázal na tradici SVSB, totiž oděvní modely netvoří jeden návrhář, ale jde o
týmovou práci dvojice účastníků. Letos se na přehlídce podílelo 21 tvůrčích týmů ze 36 oděvních a
bižuterních firem a středních škol. Vytvořili celkem 61 modelů.
Počet týmů a modelů nesedí z prostého důvodu, někteří (například PRECIOSA, Werso nebo Granát
Turnov) byli zapojeni do více projektů. Tento systém tvůrčích tandemů má obrovské plus v pestrosti. V
minulosti se ale občas stalo, že zejména oděvy působily dojmem, že byly odkudsi narychlo vytažené
jako drapérie ke šperkům. Tak to letos rozhodně neplatilo. Na druhou stranu ubylo extravagancí a
provokativních kreací, které jsou sice nenositelné, ale dávají inspiraci pro modely nositelné a koření
každou velkou přehlídku.
Poněkud se rovněž změnila koncepce večera. Již vloni pořadatelé opustili systém, kdy k tématu
globálnímu byla učena další tři až čtyři podtémata. Například ještě v roce 2018 bylo hlavním mottem
sto let republiky a jako podtémata léta třicátá, šedesátá a výzvy nového milénia, přičemž prolog patřil
materiálu Nereid z Preciosy.
Vloni bylo poprvé téma jediné, a to Haute Couture Style, a letos se večer nesl v duchu Double
Fantasy, což lze vykládat hned několika způsoby. Třeba triviálně jako dvě dvacítky v letopočtu, černou
a bílou, či jiné dvojjaké kombinace, nebo sofistikovaně jako ozvěnu slavného alba Double Fantasy,
které John Lenon vydal před kulatými čtyřiceti lety.
Made in Jablonec pravidelně monitorujeme formou obrazových reportáží od roku 2014 (viz. archiv ) a
jsem rád, že můžu být při tom a sledovat ten pozoruhodný vývoj. Jediné, co mě trochu mrzí, je to, že s
léty zrání bohužel zmizela nejen překvapení typu genderově vyvážených kolekcí ve formě pánských
modelů (ročník 2016) a psů na molu (rok 2017), ale i netradiční vložky oddělující tematické části
přehlídky.
Pokus o podpálení Eurocentra v režii Amanitas Fire Theatre nebo aerobik v podání tanečního klubu
JATAK, jehož členky se nebály v konkurenci modelek ukázat normální zdravé ženské proporce, to
jsou milníky, na které se nezapomíná.
Poslední léta jsou bloky oddělovány produkcí pěveckou. Předloni pořadatelé vizonářsky pozvali
Thoma Artwaye právě na prahu jeho vzestupu, vloni Daniela Šinkorová nejen zpívala, ale večer i
odmoderovala. Letos přijel Václav Lebeda alias Voxel a večer odmoderoval Honza Žíla spolu s Ivetou
Maurerovou, loňskou Miss České republiky. K tomu mám jednu poznámku, Iveta mě velmi mile
překvapila. Svým naprosto profesionálním výkonem byla ostřílenému rozhlasákovi rovnocennou
partnerkou.
Co se přehlídky samotné týče, měla standardní průběh, přičemž nad ostatními manekýnkami vysoko
čněla Alex Belingerová, výkonná ředitelka Miss České republiky a modelka dlouhá léta chodící Made
in Jablonec. Trochu podivný byl systém prezentace modelů. S fotografujícími kolegy jsme marně
přemýšleli nad klíčem, podle kterého některé modely šly dvakrát, zatímco jiné se otočily jen jednou,
tedy alespoň na přehlídce v 17 hodin.
Druhým rokem dostali návštěvníci skládačku s obrazovým průvodcem všemi modely. To je počin
hodný ocenění zvláště proto, že mnoho týmů své práce dodává dávno po termínu. Již tradičně musím
rovněž vysoce hodnotit z diváckého hlediska geniální velkoplošné panely, na které jsou promítána
jména týmů a detaily jejich práce.
Jen mi přijde být poněkud kontraproduktivní, když je příliš často promítán velký celek scény, který vidí
všichni před sebou v reálu, namísto detailů, které vidí jen diváci v maximálně třetí řadě od mola. Ale to
jsou drobné mouchy neměnící nic na každoročním skvělém dojmu z celku.
Bohužel musím napsat, že velké černé mínus ode mě dostává halasně avizovaný historicky první
přímý internetový přenos Made in Jablonec. Ten zajišťovali lidé okolo Miss České republiky, mající s
těmito přenosy zkušenosti. O to víc je jejich selhání zarážející. Začnu tím, co fungovalo. Technicky
vzato, obraz ze sálu byl překvapivě dobrý a nad kvalitou obrazu z mobilní kamery lze přimhouřit oko.
Horší to bylo se zvukem, ten kolísal od těžko poslouchatelného po naprosto nepřijatelný. Ale dobrá,
šlo o historickou premiéru a někde se porvaly dráty nebo frekvence.
Co ale omluvit nelze, je naprosté produkční a režijní selhání organizátorů přenosu v úvodu večerního
přenosu. Představení totiž začalo s asi čtvrthodinovým zpožděním, což muselo být štábu jasné
nejpozději po odpolední zkušenosti se stejnou situací. Z toho, co diváci viděli na YouTube (kritizovaná
pasáž začíná před druhou částí přenosu na 1:47:40), je ale zřejmé, že nikdo neměl připravený plán B.

Tím pádem se holt děly věci korunované bizarními nerozhovory, kterým (možná naštěstí) nebylo
rozumět, protože se odehrávaly bez reportážního mikrofonu na pozadí chodby plné klábosících lidí.
https://genus.cz/vice-temat/styl/made-in-jablonec-2020-byla-opet-pastvou-pro-oci-historicky-prvniprimy-prenos-bohuzel-nikoliv-n470678.htm
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