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Tisková zpráva 
I technická textilie nás dokáže obléknout, 

dokázali studenti na soutěžní přehlídce 
 

Liberec na jeden den ožil módou, ale i nápady, jak využít technické textilie v oděvu a doplňcích.  

Střední průmyslová škola textilní Liberec uspořádala ve středu 24. září na Technické univerzitě 

první ročník soutěže Oděv a textil Liberec 2014 s podtitulem Bez textilu by nebylo oděvu. Žáci  

a studenti základních a středních škol ze všech koutů České republiky představili čtyři desítky svých 

módních kolekcí. Záštitu nad akcí převzal náměstek primátorky Kamil Jan Svoboda. 

„Prezentované modely mě celkově velmi mile překvapily svou originalitou, odvážností a myšlenkou.  

Dobrou myšlenku má také celá tato soutěž, jelikož jejím cílem je podpořit technické vzdělávání už  

u dětí na základních školách,“ řekl Kamil Jan Svoboda. 

Jeho slova potvrzuje ředitel pořádající školy Petr Luksch. „Chceme dětem ukázat, že textilní odvětví 

má budoucnost. Třeba si pro další studium jednou vyberou právě naši střední průmyslovou školu,“ 

uvedl. Soutěž se škola rozhodla uspořádat v Liberci po zkušenostech z úspěšných účastí na 

podobných soutěžích v jiných městech, například v Lysé nad Labem, Jihlavě nebo Prostějově. Právě 

studenti i z těchto měst přijeli nyní do Liberce představit výsledky své práce. „Myslím si, že taková 

soutěž do Liberce, který byl vždy městem textilu, patří. Rádi bychom proto pokračovali v dalších 

ročnících,“ doplnil. 

Inspiraci pro své kolekce hledali soutěžící všude možně: v barvách duhy, v geometrii, v tělocvičně, na 

Madeiře, v Londýně nebo třeba ve filmovém Avataru. Jednotlivé přehlídky v podání mladých talentů 

tak nabídly atraktivní podívanou. Několik nápaditých kolekcí, navíc profesionálně prezentovaných, 

sklidilo bouřlivý potlesk.   

Soutěžní přehlídky se zúčastnily také tři základní školy z Liberce - ZŠ U Soudu, Lesní a Kaplického. 

Hned se třemi kolekcemi vystoupily děti ze Základní školy U Soudu. Nejlépe se však z libereckých škol 

umístila ZŠ Kaplického, se svojí kolekcí Sen obsadila třetí místo. Z vítězství se nakonec radovali žáci ze 

ZUŠ Lomnice nad Popelkou (Zrození květu). 

Mezi středními školami se v kategorii „Taková – taková jsem já“ nejlépe umístila Střední škola 

designu a módy Prostějov. Porotu zaujala s kolekcí Emotions. Další kategorii „I technická textilie nás 

dokáže obléknout“ s bodovým náskokem ovládla Střední škola Strážnice. Ta se divákům představila 

s kolekcí Angeles wings. 
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