
Už je to několik let, co si 
Jana Pelánová uvědomila, 
že právě šití se v poslední 
době stává vyhledávanou 
volnočasovou aktivitou 
pro ty, které už nebaví 
sedět celý den jen 
za počítačem. Nechybělo 
málo a na pražské Letné 
si vystudovaná socioložka 
otevřela malý obchůdek 
s krásnými přírodními 
látkami, kde dnes pořádá 
také kurzy šití. Držet 
jehlu a nit v ruce jí a jejím 
klientům přináší nejen 
radost z kreativního vyžití, 
ale i způsob, jak vypnout 
a soustředit se jen na jednu 
věc. Po třech letech, kdy 
Jana vše táhla sama, 
krámek postupně posílil až 
na dnešních sedm lektorů 
a dvě asistentky, majitelka 
osobně ale stále vede kurzy 
pro začátečníky. Jelikož 
je pro ni důležité, aby byl 
materiál krásný v mnoha 
ohledech, tedy nejen 
z hlediska designu, ale 
taktéž na dotek, nade vše 
preferuje organickou bavlnu 
a jiné udržitelné varianty 
tkanin ze všech koutů světa 
od Francie, Skandinávie 
až po USA a Japonsko. 
„Na pohled bio bavlnu 
nepoznáte, hmatem už ale 
většinou ano. Na úpletech je 
to třeba cítit hodně. Bohužel 
výběr stále není takový, 
abych mohla držet naše 
látkové portfolio čistě ‚bio’. 
Stále sleduju aktuální trendy 
a vybírám v katalozích 
nebo na veletrzích látek 
u konkrétních výrobců. 
Každá role látky, kterou 
jsem kdy vzala do obchodu, 
mě zkrátka musela něčím 
osobně oslovit," říká Jana.
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Z nadšení pro ruční práce si Jana Pelánová otevřela krámek s látkami, v němž 
vede kurzy šití, které techniku navrací zpět mezi obyčejné lidi.    FOTO A TexT zuzana veselá
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Havanská ulice je už druhá 
lokace, kterou Jana s krámkem 
Kdotokdyslyšel na Letné 
vyzkoušela. Hned u vchodu 
tohoto kreativního království 
zaujme stůl s rozestavěnými 
látkami nejrůznějších vzorů, 
ze kterých si kurzistky mají 
možnost ušít cokoli, co je 
jen napadne. Začátečníci volí 
většinou polštář, pokročilí 
si mohou troufnout třeba 
i na základní kus oděvu.

V době nekonečné nabídky 
širokého spektra obchodů přináší 
vlastnoručně ušitá věc mnohem 
větší radost. Na kurzech u Jany 
Pelánové pochopíte, jak na to, 
abyste mohli vytvářet své vlastní 
projekty a nebyli závislí pouze 
na šití podle návodů. Díky 
tomu získáte krásného koníčka, 
seberealizaci, vytoužený 
odpočinek a samozřejmě 
originální kousek do domova 
nebo šatníku navrch.
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Máte vystudovanou sociologii, 

jaká cesta vás dovedla až k šití? 

Látky jsem objevila úplně 
náhodou šest let zpátky. Byla 
jsem právě po škole a práce mi 
přestala dávat smysl. Zrovna jsme 
potřebovali na chalupu nové 
záclonky a já začala hledat látku 
na internetu. Textil mě pak strašně 
rychle pohltil, koupila jsem si 
stroj a začala šít. Byla jsem v té 
době těhotná a zároveň čerstvě 
na vozíku díky své autoimunitě, 
což bylo vlastně docela ideální 
období začít v životě dělat něco 
úplně jiného. V létě 2013, když 
byl synovi rok, jsem si nechala 
přivézt první role organické 
bavlny a založila Kdotokdyslyšel 
jako takový látkový manifest. 
Po dvou letech se mi pak povedlo 
z vozíku vstát a i díky tomu se 
z mého látkového manifestu stala 
malá firma.
Mají zákazníci i v dnešní 

zrychlené době stále chuť 

se učit ručním pracem? Šití 
dokáže člověka krásně zklidnit. 
Pro mě je to taková meditace 
– působí podobně jako sauna. 
Z hlavy zmizí nutkavé myšlenky 
a propojíte se s vlastní kreativitou. 
Zároveň je dnes určitě pro 

každého docela složité si 
na takovýhle koníček ten čas najít. 
Já ale myslím, že se vyplatí to 
alespoň zkusit. 
Učil vás někdo šít? U mě se o to 

třeba v dětství marně snažil táta... 
Já se to učila sama z časopisů, 
videí a odborných diskusí. 
Rozhodně se dneska nepovažuji 
za šicího profíka a sama vedu 
pouze kurzy pro začátečníky. 
Naštěstí mám už kolem sebe dost 
jiných skvělých lidí, kteří lektorují 
složitější kurzy. 
Máte další plány do budoucna 

nebo si zatím vystačíte s kurzy? 
Připravuji teď menší změnu 
látkového brandu. Ten nový 
manifest se bude jmenovat 
Materialistic. Takové paradoxní 
propojení hmoty, idealismu 
a minimalismu. Asi v sobě 
nezapřu tu holku z Filosofické 
fakulty. Zároveň je třeba 
vybudovat ekonomickou stabilitu 
našeho podniku, což je pořád 
ještě cesta. 
Komu byste šicí kurz nejraději 

povinně naordinovala? Lidem, co 
hledají kompenzaci náročné práce 
hlavou. Někde jsem četla, že šití 
je nová jóga. To myslím hezky 
vystihuje celý náš přístup.

FO
TO

 A
 T

ex
T:

 z
U

z
A

N
A

 v
eS

eL
á

STYL rozhovor

Z krásných látek z bio bavlny může během odpoledne 
stráveného na kurzu vzniknout například hezký závěs 

do dětského pokojíčku, ubrus na letně prostřený stůl nebo 
polštář, který zkrášlí pohovku.

Zájem o šicí kurzy 
pořád roste. Lektoři 
v novém prostoru 
v Havanské ulici 
na Letné začínající 
švadlenky s radostí 
naučí základní 
střihy a porozumět 
šičímu stroji. S letní 
sezonou nabízejí 
aktuálně také 
speciální šicí kurzy 
na letní sukně, 
košile a nebo třeba 
košilové šaty.

šitíjejakojóga

kurzy šití v PrOSTOrU NAzvANém POKOJ č. 10. Se můžeTe PřihLáSiT NA KUrz šiTí PrO zAčáTečNíKy NeBO mírNě 
POKrOčiLé. NAUčí váS TU ALe i NárOčNěJší PrOJeKTy JAKO Je šiTí BATOhů, KALhOT či cArDigANů!


