Projekt Čistá řeka Sázava je nekomerční aktivitou organizovaný
společností Posázaví o.p.s ve spolupráci s dalšími subjekty od roku 2006.
Jarní úklid břehů řeky Sázavy provádějí dobrovolníci jedoucí na lodích
nebo jdoucí podél řeky a do igelitových vaků sbírají vše, co do řeky a okolí
nepatří, a s čím si příroda neumí poradit sama.
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Milí čtenáři,
ráda bych vám představila první číslo nového módního
časopisu MÓDA ČISTÁ ŘEKA SÁZAVA. Igelitové sáčky,
nákupní tašky, plastové lahve, obaly, trubky a ostatní
plastový odpad vysbíráváme každý rok z břehů koryta řeky
Sázavy. Přitom lze tento odpad zužitkovat zcela jinak.
Inspirujte se kreativními a netradičními nápady ve světě
módy od našich dobrovolníků. Možná takto oblečeni
budeme do budoucna chodit všichni.

Šéfredaktorka:
Bára Obstová

Foto:

Návrháři:
Veronika Musilová
Ivana Kurajdová
Anna Vaňková
Kateřina Růžičková

Tento časopis oslovil celosvětově známé a
úspěšné fotografy Bohunku Bouškovou,
Vladimíra Fořta, Evu Kurajdovou, kteří mají za
sebou nespočet výstav svých fotografií. Udělali si
čas i pro třetí úsek Čisté řeky Sázavy a vyfotili
několik modelů. Tímto jim chceme poděkovat a
přejeme mnoho dalších úspěšných
fotografických let.

Text:

Tisk:

Roman Obst

Martin Žemlička
Uvažte si kolem boků mašli,
aby vás všichni chlápci našli.
Igelitová ozdoba (Mango, 340
kč)

Modely prezentovali:
Iva Danešová
Berenika Boušková
Dominika Krejčová
Jiří Blíha
Viktor Korecký
Bára Obstová

Bledě modré
prstové
rukavice oživí
tmavou sukni
(Roxy, 734 kč)

Takhle to vypadá když se potká elegance
s praktičností. Jednoduchá sukeň si
výborně rozumí s extravagantní kabelou.
Nebojte se k ní pořídit si také módní
igelitovou ozdobu.

Jan Škoda
Lucie Polášková
Jana Drazdíková
Eliška Vaňková
Bára Skalová
Klára Štěpánková

SDH Hvězdonice

Kabelu zdobí spony ze lžic
(Deichman 799 kč)

Módní časopis vydali:
3. úsek (Sázava – Zlenice)
dne 15.5. 2013

SÁZAVO AHOJ
Móda ČŘS 3

Tyto krásné letní šaty vás promění v pohádkovou vílu co tančí za úplňku
do ranního kuropění. Abyste vydržela až do rána jsou přibaleny
Redbully. Pro již odrostlejší víly pak vodka v petce za pasem 

Jedná se o vrchol naší kolekce. V těchto společenských šatech
100% zazáříte na každém plese. Elegantní maxi sukně se díky
trvanlivému materiálu příjemně nosí a je skvěle omyvatelná .
Navíc dokazuje, že nositelka má v sobě bílkovin a vitamínů víc
než dost. Všimněte si i nádherných doplňků. Decentní
náhrdelník, vkusné náušnice a plastová růže ve vlasech.

Společenský Top (Chilly time,
569 kč)

Visací naušnice se hodí k
večerní toaletě (Aldo, 341 kč)

Šaty (Camaieu, 835 kč)

Kruhový amulet přitáhne
pozornost k výstřihu (La Femme,
590 kč)

Široká guma
zvýrazní pas a
dodá
šmrnc(Charles
Vögele, 189 kč)

Velice praktická kabelka do parného léta.
Díky 3 oddělitelným kapsám si můžete
namíchat letní drinky podle svého gusta
a dodržovat tak pravidelný pitný režim
(Buffalo, 1232 kč)
Rozkvetlé naušnice
dodají vaším očím
jiskru (Zara, 245 kč)

4 Móda ČŘS

Neméně
důležitá je i
praktická
kabelka, kde
si své
oblíbené
nápoje
můžete
roztřídit dle
obsahu
alkoholu
(New Yorker,
489 kč)

Tetrapaková
„mléko,
džus“sukně
(Ann Christine,
2329 kč)

Móda ČŘS 17

Tato róba hodící se na
mimořádné příležitosti byla
odkoukána z anglického dvora.
Zde není čas na jednoduchost a
skromnost

Přivedení do jiného stavu neznamená, že
byste přišla o svou vitalitu a krásu. Tento
model dokáže výrazně opticky zvětšit hlavu
takže opět budete mít vaší souměrnou
postavu. Pak již nic nebrání tomu vyřídit si
pár důležitých telefonů s kamarádky či jen
tak si poskákat na zahradě.

Vyšší pás sukně si bude s
vaším štíhlejším dokonale
rozumět (Marks&Spencer,
899 kč)

Extravagantní nepraktický klobouk nasazuje
tomuto modelu KORUNU. Je viditelný do 50
metrů, takže se nemusíte bát, že by vás někdo
přehlédl (Cool boutique, 1321 kč)

Náramek (New Yorker, 169 kč)

K modelu je přibalen clonící talíř, který vás ochrání
před závistivými ženami (Clock house, 510 kč)

TIP
Rukávy
odnímatelné

Šmoulově modré
rukavice (F&F,
250 kč)

16 Móda ČŘS

Dlouhou přiléhavou sukni a halenku
zviditelňuje především křiklavý
náhrdelník (Camaieu, 449 kč)

Široký náramek je určen
především pro ženy se štíhlým
zápěstním (Mango, 549 kč)

Šaty (Van Graaf, 850 kč)

Móda ČŘS 5

Tento model je důkazem, že třicátá léta nikdy nevyšly z módy. Proměňte se
v rajcovní dámu a ovládněte noční barové podsvětí.
Kabela (New Yorker, 489 kč)

Dětská modrá
verze „pytlovitých“
šatů dokazuje, že
třicátá léta byla
opravdu
divoká.(Esprit,
1880 kč)

Náramek
z kusu
trubky
(Takko,
159 kč)

Tento doplněk vás navíc ochrání i před slunečními
paprsky. Klobouk 100% plast (AJC, 919 kč)

Střapatá sukeň (Marks & Spencer, 549 kč)

Retro šaty (Lindex, 2040 kč)

Svůdné řasení vykouzlí
souměrnou a opticky
vyváženou siluetu.

Dodejte svému stylu
trošku glamouru touto
čelenkou s trčivým
květem (Mango, 328 kč)

Střevíček nalezený v řece. Perfektně se
hodí k rozevláté sukni (S. Oliver, 1499 kč)

6 Móda ČŘS

Halena z obalů (Laura Scott, 839 kč)

Tzv. model „od každého něco“ je vhodný model na
procházky do lesa. Praktická maskující kabela pojme až
dva koše hub a decentní kyblík ochrání před nečekaným
pádem šišky. Přišité obaly na celém těle pak dokazují
místním chatařům že máte rozmanitý jídelníček.

Korzetové šaty s
modrým volánem vám
optický zvětší poprsí a
zaručí sexy svůdnost
(Melrose, 1209 kč)

Móda ČŘS 15

Montérky (Brudra, 519 kč)

Speciální model vystavený pouze
jednou ve vašem životě!!!
Prezentováno na společenském večeru
ČISTÁ ŘEKA SÁZAVA dne 17. 5. 2013 v
Týnci nad Sázavou.

Nenechte si to ujít !
Naše kolekce také zahrnuje
pracovní oděvy. Mundůr využijete
na práci venku i na stavbě.
Montérky jsou tvarovatelné a
voděodolné. Dodáváme ve všech
velikostech od XL - až po
nadměrné XXXL. Díky pružným
fešným kšandám vám nikdy
nespadnou.

Šik čapka je výborným doplňkem, v podstatě plní funkci helmy. Je
perfektně zvukotěsná. Neuslyšíte ani rozkazy vašeho šéfa a tak můžete v
klidu pokuřovat (Takos, 309 kč)

Při výrobě oděvu nebyla použita kůže z
utopených Sázavských kanců a nebylo zraněno
ani stresováno žádné jiné zvíře !

14 Móda ČŘS

Kšandy (Manutan,219 kč)

Móda ČŘS 7

Během vaší chůze bude plážová tunika z odpadků za
vámi doslova chrastit (Lascana,568 kč)

Šaty jako z pohádky. Pokud za boha nevíte co
na sebe, model „oblečená neoblečená“ je
pravá volba. Ideální na pláž či koupaliště.

Mladé dámy si jistě oblíbí především naše
nezapnutelné COOL sáčko a vyzývavou
minisukni, která má tu výhodu, že po
obnošení se nemusí házet do pytle, neboť
již pytlem je. 

Slunce
Plázˇ
Zábava

Moderní bolerko (Amisu, od 349 kč)

Puntíkatá čelenka (New Yorker, 345 kč

TREND
Letní holinová obuv
Modely pro
milovníky holinek:
hit nové sezónní
obuvi!

Velkým hitem jarní i letní sezóny
budou puntíky. Díky novým
módním střihům a plastových
víček jsou naše jarní modely z
plastového tvarovatelného
úpletu perfektními partnery.
Staňte se návnadou pro
dychtivé pohledy všech okolo.

)
Jarní pytlovité
šaty (Chilly Time
1569 kč)

Pásek s pružnou
kšandou z
koberce
(Lacoste, 589 kč)
Pytlová sukeň s nařasením (Terranova, 409 kč)

Květinová ozdoba
(Charles Vögele, 199 kč)

8 Móda ČŘS

Móda ČŘS 13

Neopleny (Vodácký ráj, 2689 kč)

Použití neoplen při záchranné akci.

Kšiltovka (parádní truckerka od DC, velmi oblíbený model, od 650 kč)

Je tady street model na který jste čekali. Pro
všechny skejťáky, zevláky, hopery a měšťáky
je připraven kus, který zavře hubu i tomu
největšímu Kápovi vaší street. Kšilt tak velký
a rovný, že se pod něj pohodlně vejde celá
vaše parta. Oblečení správně volné a
vzdušné. Vrcholem jsou pak boty které se
dají v parných vedrech otevřít a nohy
provětrat!

Je tady revoluce ve vodáckém oblečení. Speciálně
navržené „neopleny“ vydrží každou i tu
nejdivočejší jízdu!!! Díky nim se u nebezpečných
jezů nemusíte stydět přiznat barvu a všechno
pohodlně pustit do kalhot  Materiál je velmi
pohodlný a příjemný na dotek. S našimi
neoplenami se z každého poseroutky stává vodní
mazák!!!

Tričko, ve kterém vyniknou vaše svaly (DC, 853 kč)

Kraťasy s nápisem
LIDL & PENNY
(Burton, 1390 kč)

Detail
upnutých
neoplen s
praktickým
větracím
otvorem.

12 Móda ČŘS

Nefalšované skejťácké boty. Maximálně
pohodlné, už žádné pocení (Adio, 2435 kč)

Móda ČŘS 9

SPORŤÁK
Trikot (Adidas, 1345 kč)

Víceúčelový dres se hodí na všechny
mužské sporty od fotbalu po gymnastiku.
Kde díky našim vzdušným šortkám takový
rozštěp nebude problém. Dres je proveden
v sytě fosforeskující zelené, která vás
zviditelní na silnici při případnému
večernímu běhu z hospody.

Pestrobarevný náhrdelník by
měl ladit alespoň s jednou
barvou vašeho říčního outfitu
(La Femme, 549 kč)

TREND
Šortky (Nike, 1010 kč)

Modrá barva
v kombinaci
tón v tónu

Tento model ocení
především ženy
vodačky. Nikdy již na
loď v nevkusné plovací
vestě!! Světle modrá
vybledlá barva zvýrazní
Vaše opálení a
praktické náušnice vás
po vyklopení z lodi
dostatečně nadnesou.

Vypouklé anténové
naušnice vám skvěle
doplní váš look
(Zara, 435 kč)
Při pohledu na vaše štíhlé prsty v
těchto rukavicích, bude váš zadák s
vámi zacházet doslova jako v
rukavičkách (Orsay, 427 kč)

Igelitové šaty (H&M, 1 049 kč)

10 Móda ČŘS

Móda ČŘS 11

