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TISKOVÁ ZPRÁVA 
 

1. srpna 2017 
 
Program zářijové edice Mercedes-Benz Prague Fashion Weeku nabízí řadu atrakcí pro širokou veřejnost 
 

• Praha na týden ožije módou – mnoho akcí bude volně přístupných veřejnosti 
• módní týden zahájí nákupní večer v Pařížské ulici 
• zaostřeno na obuv: komentovaná prohlídka výstavy Manola Blahnika, ikonické adidasky i kolekce Karla 

Lagerfelda pro Vans  
• SLOU fashion Days přivítají zakladatelku kampaně Fashion Revolution Carry Somersovou  

 
Zahájení v Pařížské  
Ještě než se v sobotu na tenisovém stadionu Štvanice rozběhne maraton přehlídek, módní týden otevře v pátek 1. září 
druhý ročník akce Pařížská Harper’s Bazaar Shopping Night #2. Při té obchody představí své novinky na podzim a 
budou módychtivé vítat až do desáté hodiny večerní. Od soboty budou navíc Pařížskou ulici po celou dobu trvání 
módního týdne lemovat velkoplošné módní fotografie.  
 
Pánská novinka 
Sobota, neděle a pondělí 2. až 4. září budou patřit přehlídkám Mercedes-Benz Prague Fashion Weeku, při nichž se 
předvede téměř dvacítka návrhářů, módních značek a školních ateliérů. Vstupenky na přehlídky jsou v prodeji 
prostřednictvím portálu GoOut.cz. V sobotu 2. září se navíc koná představení nové oděvní kolekce jednoho z aktuálně 
nejvýraznějších streetstylových fotografů současnosti Adama Katze Sindinga, který je na pražském módním týdnu již 
pravidelným hostem. Vstup volný; začátek v 19h v The Room by Basmatee.  
 
Nové kolekce v detailu  
Po skončení přehlídkové části se kolekce všech návrhářů opět představí zblízka. V úterý 5. září od 14 do 17h budou mít 
v rámci akce Re-See Showroom supported by Nespresso & Elle zájemci o módu možnost vidět na jednom místě 
reprezentativní tvorbu současné české módy. Designéři budou přítomni osobně, je možné dozvědět se více o jejich 
tvorbě přímo od nich. Nespresso bude podávat kávu a redakce magazínu ELLE bude přímo v showroomu fotografovat 
módní editorial. The Chemistry Gallery; vstup volný.  
 
Ikonické tenisky 
Od úterka do čtvrtka 5.–7. září bude v Klubovně 2. patro v Dlouhé ulici probíhat výstava o historii tenisek adidas 
Equipment „EQT – Behind The Scenes by adidas Originals“. Na programu jsou přednášky, zábavné aktivity a párty; 
vstup volný; 15–21h.  
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Výstava nejkrásnějších bot dneška 
Ve středu 6. září se mohou obdivovatelky luxusních střevíčků Manola Blahnika těšit na komentovanou prohlídku 
výstavy Manolo Blahnik The Art of Shoes v Museu Kampa (18h30). Expozicí nejkrásnějších střevíčků současnosti od 
světoznámého obuvníka, který má kořeny v Čechách, provede iniciátorka výstavy a prezidentka společnosti Spain Art 
Marcela Tosal. Vstupné předem přes Ticketstream nebo na místě.  
 
Kniha módy 
Ve čtvrtek 7. září od 19h bude ve Fresh Labels pokřtěna kniha streetstylového fotografa Jakuba Ferance. Vstup volný.  
 
Designové „vansky“ 
Na propojení vysoké módy se stylem ulice se mohou zájemci přijít podívat do Footshopu, kde v pátek 8. září od 19h 
proběhne představení nové limitované edice Vans, jež vznikla ve spolupráci s Karlem Lagerfeldem.   
 
Pomalá móda 
Během víkendu 8. a 9. září nás čekají SLOU Fashion Days (SFD), což je nový název pro oblíbený happening 
udržitelné módy. V prostorách holešovického Vnitroblocku čeká všechny návštěvníky pop-up store značek, designérů a 
výrobců, kteří tvoří módu s respektem k přírodě a lidem. Hlavním hostem SFD bude zakladatelka mezinárodní 
kampaně Fashion Revolution Carry Somersová. Na programu jsou semináře, workshopy a také SWAP párty, kde je 
možnost vyměnit svršky. Vstup volný; program oba dny od 10 do 20h.  
 
Stylové večírky  
K módnímu týdnu už tradičně patří několik večírků, kde se zájemci o módu setkávají s insidery a tvůrci. V pátek 1. září 
to bude devátá párty ze seriálu Addict (v holešovické HALE 36 od 22h; vstupenky na místě), dále večírek v klubu Le 
Valmont (čtvrtek 7. září od 22h; vstup volný) a v pátek 8. září další z edice Blue Paper Party (v holešovické HALE 36 
od 22h; vstupenky v předprodeji a na místě).  
 
Program Mercedes-Benz Prague Fashion Week, edice SS18, je nyní k dispozici na www.mbpfw.com.  
 
Fotografie ke stažení: http://bit.ly/MBFashionSS18 
 
Mercedes-Benz Prague Fashion Week (MBPFW) 
MBPFW je mezinárodní festival české a slovenské módy. Tato pravidelná kulturní a společenská událost od roku 2010 představuje formou 
přehlídek nejlepší tuzemské módní návrháře a tematický doprovodný program. MBPFW podporuje lokální kreativitu, vyhledává nové talenty a 
inspiruje. Každý rok se ho účastní významné mezinárodní osobnosti módního průmyslu, například proslulý obuvník Jimmy Choo, dlouholetý 
ředitel značky Jean-Paul Gaultier Donald Potard, zahraniční novináři a nákupčí. Poslední edice v březnu 2017 přilákala více než 10 tisíc diváků. 
Pořádající agentura Czechoslovak Models je také organizátorem modelingové soutěže Czechoslovak TopModel. 
 
22 let Mercedes-Benz ve prospěch módy  
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Za posledních 22 let se Mercedes-Benz ujal celosvětově role klíčového partnera a titulárního sponzora vybraných módních událostí. Značka se v 
současné době účastní více než 60 mezinárodních módních platforem, včetně týdnů módy Mercedes-Benz v Pekingu, Berlíně, Istanbulu a Miláně 
či uznávaného Mezinárodního festivalu módy a fotografie v Hyères. Společnost Mercedes-Benz kontinuálně podporuje vybrané módní akce po 
celém světě a během dvou desetiletí vytvořila obdivuhodnou reputaci podpoře rodícího se návrhářského talentu. 
 
#MBPFW #mbfw 
www.mbpfw.com    
facebook.com/mbpfw 
instagram.com/mbpfw   instagram.com/mbfw 
twitter.com/mbpfw_official   twitter.com/mbfw_official 
 
 
 
 
 
PRESS RELEASE 

August 1st, 2017 
 
 
Programme of the September edition of Mercedes-Benz Prague Fashion Week offers a range of attractions for 
the general public 
 

• Prague comes to life with fashion for a week - many events will be open to public 
• fashion week inaugurates with a shopping evening on Pařížská Street 
• focus on shoes: Manolo Blahnik exhibition guided tour, iconic adidas and Karl Lagerfeld for Vans collection 
• the founder of the Fashion Revolution campaign, Carry Somers, at SLOU Fashion Days  

 
Opening in Pařížská 
Even before the marathon of catwalk shows will begin on the Štvanice tennis stadium on Saturday, the fashion week 
will open on Friday September 1st with the Harper's Bazaar Shopping Night # 2. The stores in Pařížská street and in 
the nearby streets will introduce their autumn novelties and will be welcoming the fashion crowd until 10 pm. Starting 
from Saturday Pařížská Street will also feature large-scale fashion photos throughout the fashion week. 
 
Men's novelty 
Saturday, Sunday and Monday September 2nd to 4th will belong to the catwalk shows of Mercedes-Benz Prague 
Fashion Week, which will showcase nearly twenty designers, fashion brands and school studios. Shows tickets are 
available through the GoOut.cz portal. On Saturday, September 2nd, there is also a launch of a new collection of one of 
today's most striking street style photographers, Adam Katz Sinding, who is a regular guest at the Prague Fashion 
Week. Free entry; beginning at 7 pm in The Room by Basmatee. 
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New collections in detail 
After the catwalk shows the entire creation of all designers will be presented again in detail. Thanks to thee Re-See 
Showroom supported by Nespresso & Elle that will open its doors on Tuesday September 5th from 2 to 5 pm, the 
professionals as well as the public will be able to see all the new collections representing the contemporary Czech 
fashion in one place. The designers will be present in person; it is an opportunity to learn more about their work 
directly from them. Nespresso will serve coffee and the ELLE magazine team will be photo shooting a fashion editorial 
directly in the showroom. Free entry; The Chemistry Gallery. 
 
Iconic sneakers 
From Tuesday to Thursday September 5th - 7th at the Klubovna on the 2nd floor in Dlouhá Street, an exhibition of the 
history of adidas Equipment "EQT - Behind The Scenes by Adidas Originals" will take place. The program features 
lectures, entertainment and party events; free entry; 3 to 9 pm. 
 
Exhibition of the most beautiful shoes of today 
On Wednesday, September 6th, Manolo Blahnik’s luxurious shoes admirers can look forward to a commented tour of 
the Manolo Blahnik exhibition The Art of Shoes at Museum Kampa (6:30 p.m.). Exhibition initiator and president of 
Spain Art Ms Marcela Tosal is going to guide the visitors through the exhibition introducing certain secrets around the 
star shoes of a world-famous shoemaker who has roots in Bohemia. Admission in advance via Ticketstream and at the 
museum.    
 
Book of fashion 
On Thursday, September 7th, 7 pm, a photo book Because of fashion of a street style photographer Jakub Feranec will 
be launched in Fresh Labels. Free entry. 
 
Designer Vans 
Those interested in a mix of high fashion with street style are welcome to see the launch of a new limited edition of 
Vans sneakers created in collaboration with Karl Lagerfeld. Friday September 8th in Footshop, starting at 7 pm. 
 
Slow fashion 
The weekend September 8th and 9th is reserved for SLOU Fashion Days (SFD), a new name of the popular happening 
of sustainable fashion. At the premises of Holešovice Vnitroblock, all visitors can meet and shop the designers and 
manufacturers producing nature and people aware fashion. The main guest of SFD is the founder of international 
Fashion Revolution campaign, Carry Somers. On the schedule, there are seminars, workshops and also a SWAP party, 
where people are invited to exchange and recycle clothes. Free entry; programme both days from 10am to 8pm. 
 
Stylish parties 
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As usual the fashion week also includes several parties where fashion enthusiasts meet the insiders and creators. On 
Friday September 1st, the ninth edition of the Addict party series will take place (in Holešovice HALA 36 starting at 10 
pm, tickets at the gate only), a party at Le Valmont club (Thursday September 7th starting at 10 pm, free entry) and 
Friday September 8th another Blue Paper Party edition takes place (in Holešovice HALA 36 starting at 10 pm, tickets in 
advance and at the gate). 
 
Photos to download: http://bit.ly/MBFashionSS18 
 
 
Mercedes-Benz Prague Fashion Week (MBPFW) 
MBPFW is an international festival of Czech and Slovak fashion. The regular cultural and social event has been presenting catwalk shows of the 
best of local fashion design as well as topical side events since 2010. MBPFW inspires, supports local creativity, and scouts for new talents. 
Every year, it is attended by important international personalities of the fashion industry, for example renowned shoemaker Jimmy Choo, long 
term CEO of Jean-Paul Gaultier Donald Potard, international press and buyers. Its last edition in March 2017 attracted over 10 thousand visitors. 
The organizing agency Czechoslovak Models also holds an international modelling competition called Czechoslovak TopModel. 
 
22 Years of Dedication to Fashion by Mercedes-Benz  
The last 22 years have seen Mercedes-Benz establish itself globally as a key partner and title sponsor at selected fashion weeks and events. The 
brand currently participates across more than 60 international fashion platforms, including Mercedes-Benz Fashion Weeks in Beijing, Berlin, 
Istanbul and Milan, as well as the acclaimed International Festival of Fashion and Photography in Hyères. Mercedes-Benz continues to support 
selected fashion events around the world, and over the course of two decades has forged in particular an admirable reputation for the promotion of 
emerging design talent. 
 
 
#MBPFW #mbfw 
www.mbpfw.com 
facebook.com/mbpfw 
instagram.com/mbpfw   instagram.com/mbfw 
twitter.com/mbpfw_official    twitter.com/mbfw_official 
 
 


