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TISKOVÁ ZPRÁVA 

 

25. března 2019 

 
Vítězem soutěže pro začínající módní návrháře VAN GRAAF Junior Talent 2019 pořádané v rámci Mercedes- 

Benz Prague Fashion Weeku se stal Boris Kráľ 

 
V rámci právě probíhajícího týdne módy Mercedes-Benz Prague Fashion Week se v neděli 24. března 2019 uskutečnila 

přehlídka čtyř finalistů talentové soutěže VAN GRAAF Junior Talent 2019. 

 
Na společné přehlídce v oficiálním programu módního týdne své kolekce představili začínající oděvní designéři, které 

vybrala odborná porota na základě předložených portfolií. Mezi uchazeče o titul nejtalentovanějšího začínajícího 

návrháře se dostala absolventka Ateliéru Design oděvu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Denisa Dovalová, student 

Ateliéru módní tvorby Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze Jakub Patka, Boris Kráľ, student Ateliéru Design 

oděvu Univerzity Tomáše Bati a Adam Grmolec, student Střední školy designu a módy, Prostějov.  

 
Bezprostředně po módní přehlídce se odborná porota usnesla o vítězi. Stal se jím  Boris Kráľ s kolekcí inspirovanou 

epochou siluety new look, která designéra vždy fascinovala. Tuto siluetu poté překresluje do dnešní podoby. 

V kolekci si hraje se střihy, které nechávají v kontrastu s objemnými kabáty a saky vyniknout úzký pas. Celou 

kolekci pojí jistá míra dramatičnosti, výrazné barvy, kontrastní siluety a odepínací detaily. Jak by vypadala taková 

dáma, kdyby šla vynést odpadky.  

Kráľ získal finanční příspěvek na zhotovení nové kolekce  a možnost představit svou kolekci v září na mole Mercedes-

Benz Prague Fashion Weeku po boku největších profesionálů v oboru a také PR podporu ze strany MBPFW.  

 
Do soutěže, která se již čtvrtým rokem koná ve spolupráci s multibrandovým módním domem VAN GRAAF, se 

mohli hlásit čeští a slovenští módní tvůrci ve věku do 26 let. Odbornou porotu soutěže tvoří zástupce titulárního 

partnera, managing director pražského obchodního domu VAN GRAAF Verena Czaja, ředitel Mercedes-Benz 

Prague Fashion Weeku Lukáš Loskot, redaktor titulu Dolce Vita Ondřej Elsner, šéfredaktor časopisu ELLE Petr 

Matějček, šéfredaktorka Harper’s Bazaaru Nora Grundová, vedoucí lifestylového magazínu Hospodářských novin 

PROČ NE?! Aneta Šaferová a redaktorka lifestylového magazínu Lidových novin Esprit Karolína Minaříková 

Krupková. Odborným garantem poroty je oděvní designérka a vedoucí Ateliéru designu oděvu a obuvi UMPRUM 

profesorka Liběna Rochová. 

 
Oficiální hashtag soutěže: 

#VANGRAAFJuniorTalent2019 

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 no vé talenty  a 

http://www.mbpfw.com/
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inspiruje. Každý rok se ho účastní významné mezinárodní osobnosti módního průmyslu, například proslulý obuvník Jimmy Choo, dl ouholetý 

ředitel značky Jean-Paul Gaultier Donald Potard, zahraniční novináři a nákupčí. Poslední edice v září 2017 přilákala více než 15 tisíc diváků. 

Pořádající agentura Czechoslovak Models je také organizátorem modelingové soutěže Czechoslovak TopModel.  

 
#MBPFW 

www.mbpfw.com 

facebook.com/mbpfw 

instagram.com/mbpfw 

twitter.com/mbpfw_official 

 

 
22 let Mercedes-Benz ve prospěch módy 

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. 
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