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PROJEKT NÁVRATY K HODNOTÁM – AUTORKA MÓDNÍ A ODĚVNÍ NÁVRHÁŘKA MARIE ZELENÁ 

PROPOJENÍ ČESKÉ  A SLOVENSKÉ REPUBLIKY – Prahy a Bratislavy 

Dne 6.6. 2017 se zúčastním prezentace Bratislavy a Bratislavského kraje v Praze.                                              

V rámci svého projektu Návraty k hodnotám plánujeme v roce 2018 – při příležitosti výročí 100 let  vzniku 

Československa - uměleckým způsobem představovat a propojovat Českou  a Slovenskou republiku, vybraná 

města, odkazy předků obou zemí, památky, kulturu i důležité kulturní a duchovní hodnoty, které naše země stále 

spojují. Program chceme propojit s hudebními i jinými umělci obou našich zemí. 

Doposud jsem tvořila šaty, které měly být stylem propojeny hlavně z historií měst, vycházeli z barvy vlajky města 

a měly znázorněný heraldický znak města. Pro příští rok připravuji pro města, které se zapojí navíc nové šaty.  

Budou více trendové, vzdušné a moderní, symbolika města bude znázorněna logem města a šaty budou 

prezentovat současnost, život a tep dnešních měst a jeho obyvatel. 

Šaty pro hlavní město České republiky Prahu  

– šaty jsou v barvách vlajky města a v pase mají ve zlatém rámu vyšitý velký heraldický znak města. Štrasová 

korunka znázorňuje Pražský hrad. 

Na setkání s novináři 6.6.017 šaty pro Prahu představí Tereza Dolinová 

 

 

 

Šaty pro hlavní město Slovenské republiky Bratislavu 

- Šaty jsou v barvách vlajky města a částečně vlajku na šatech znázorňují. Heraldický znak města mají 

vyšitý ve stříbrném rámu a umístěný na srdci. 

- Štrasová korunka znázorňuje Bratislavský hrad. 

Na setkání s novináři 6.6.2017 šaty pro Bratislavu představí Martina Hrnčířová, která je současně tváří celého 

projektu Návraty k hodnotám. 



 

 

Stručný popis části projektu  - CESTOU KRÁSNÝCH MÍST - ŠATY PRO MĚSTA 

Představujeme netradičním a uměleckým způsobem Českou a Slovenskou republiku, hlavní města Prahu a 

Bratislavu, a ostatní města a obce, jejich velké kulturní a přírodní bohatství, tradici a bohatou historii postavenou 

na křesťanských základech. 

Marie Zelená představuje prostřednictvím originálních symbolických oděvních modelů, obrazů, hudebního 

doprovodu a speciálních choreografií jednotlivá města, místa a památky, národní hrdosti a sounáležitosti. 

Mezi naše velké hodnoty by měla patřit také úcta k naší České a Slovenské zemi a k místům, kde jsme se narodili 

a kde máme své kořeny. 

Projekt Návraty k hodnotám chce prostřednictvím umění na lidské a společenské hodnoty poukázat, abychom si 

jich nepřestávali vážit a uvědomili si i své vlastní životní priority. Současně také připomínáme významné osobnosti 

českého národa z hudebního, výtvarného, sochařského a jiného umění, a také poselství našich předků, kteří 

výrazně ovlivnili dějiny našeho národa. 

Šaty pro města a obce jsou vždy reprezentační, s použitím heraldického znaku města a barev vlajky města. 

K šatům necháváme vytvořit zlatou nebo stříbrnou štrasovou korunku, která znázorňuje nejvýznamnější památku 

nebo dominantu města. 

Ke každým šatům máme povolení primátora, starosty nebo rady města o užití heraldického znaku města na šaty. 

Na společenských večerech šaty představujeme současně s projekcí prezentující daného města. 

Natáčíme speciální DVD a fotíme modelky v daném městě nebo obci, kde modelka dělá v těchto modelech se 

symbolikami města průvodkyni. DVD má sloužit jako netradiční propagace ČR, měst, obcí a lázní, nejen v naší 

zemi, ale také v zahraničí. 
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