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Guide

V dnešní turbulentní době, která s sebou přináší příležitosti ruku v ruce
s nejistotami, nás velmi těší návrat českých návrhářských hvězd na naše molo – Denisy Nové,
Moniky Drápalové, Jakuba Polanky a dua CHATTY, stejně tak jako opakovaná účast oděvních
značek Nehera a Blažek úspěšných i na zahraničních trzích. Přehlídky těchto významných
tvůrců a značek vnímáme jako potvrzení, že jdeme dobrým směrem.
Jsme rádi za to, že dochází k několika zajímavým propojením mezi
designéry a komerční sférou. Například LAFORMELA představí capsule kolekci pro FOOTSHOP,
přehlídku Jakuba Polanky podpoří bratislavský beauty & fashion lounge Priveé, přehlídku
Moniky Drápalové časopis ELLE, show Denisy Nové časopis Marie Claire, zatímco prezentace
Jana Černého se odehraje ve spolupráci s magazínem Esquire a přehlídku Blažek stejně jako
minulý rok zaštítí titul ELLE Man. O takové spolupráce usilujeme od začátku, protože se nám
pro domácí módní prostředí zdají být smysluplným obchodním modelem.
Do třetice se těšíme na změnu, kterou přinese přesun z netradičně pojatých
a pro módu ne zcela obvyklých lokací do krásných a noblesních prostor pražského barokního
skvostu, Clam-Gallasova paláce, kde se náš Fashion Temple rozprostře tentokrát. Upozornit
chceme také na zajímavé akce mimo přehlídkový program. Čeká nás třetí ročník konference
Business Forward Forum, Harper’s Bazaar vystaví unikátní fotografie aktuálních kolekcí
českých návrhářů, Dolce Vita premiérově uvede dokumentární film House of Z o legendárním
návrháři Zacu Posenovi a návrhářka Zuzana Kubíčková představí novou linii.
Věříme, že v programu najdete něco, co vás bude bavit. Na viděnou na
MBPFW! — Václav Dejčmar & Lukáš Loskot (Producent MBPFW & CEO MBPFW)

At this turbulent time that brings opportunities hand in hand with
insecurity, we are very happy to welcome back to our catwalk Czech designer stars – Denisa
Nová, Monika Drápalová, Jakub Polanka, and duo CHATTY as well as fashion brands Nehera and
Blažek, who are also successful on international markets. Catwalk shows by these important
designers and brands are a signal to us that we are headed in the right direction.
Lukáš Loskot, CEO — Mercedes-Benz
Prague Fashion Week

Václav Dejčmar, Producent / Producer
Mercedes-Benz Prague Fashion Week

We are happy that several interesting connections between designers and
the commercial sphere have been made. For example, LAFORMELA is presenting their capsule
collection for FOOTSHOP, Jakub Polanka’s show is supported by Bratislava based beauty & fashion
lounge Priveé, Monika Drápalová is supported by ELLE, Denisa Nová’s by magazine Marie
Claire, while Jan Černý’s presentation is partnered by magazine Esquire, and Blažek’s show,
the same as last year, by ELLE Man. We have been aiming for such collaboration since the
very beginning because we see it as a sensible business model for local fashion environment.
The last but not least, we are looking forward to the change brought about
by the transfer from unconventional fashion venues to beautiful and graceful rooms of a Prague
baroque jewel – the Clam-Gallas Palace, which is going to house our Fashion Temple this time.
We would also like to point out interesting events taking place outside the main programme.
There is the third year of the Business Forward Forum conference, Harper’s Bazaar is holding
an exhibition of unique photographs of current collections by Czech designers, Dolce Vita is
premiering documentary House of Z about legendary designer Zac Posen, and designer Zuzana
Kubíčková is presenting a new line.
We believe that you will find something you will enjoy in the programme.
See you at MBPFW! — Václav Dejčmar & Lukáš Loskot (Producer MBPFW & CEO MBPFW)
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Philips TV. Looks better.
Vychutnejte si módní přehlídky a filmy s 4K Ultra HD televizorem. Díky Android TV, bezdrátovému připojení
a technologii Ambilight se do vaší oblíbené zábavy doslova ponoříte.
Ultra tenký LED televizor série 7300 s rozlišením 4K, systémem Android TV
a se třístrannou technologií Ambilight.

Country Living. Refined
OAKS je jedinečný rezidenční projekt rozprostírající se jihovýchodně od Prahy na ploše 140 hektarů,
který představuje nejen luxusní bydlení – nabízí totiž kombinaci toho nejlepšího z moderní architektury
od renomovaných místních i světových architektů, služby včetně školky, concierge či pekárny a sportovní vyžití
v podobě golfového hřiště PGA National, jezdeckého a tenisového klubu.
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Partneři MBPFW / MBPFW Partners
ADRIANA KRNÁČOVÁ
PRIMÁTORKA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY / MAYOR OF PRAGUE
Vzhledem k tomu, že móda je moje celoživotní vášeň, nenechám si ujít příležitost
inspirovat se jejími nejnovějšími trendy prezentovanými na přehlídkách v rámci fashion
weeku. Jde o týden, kdy ulice naší metropole doslova ožívají módou a osobitou kreativitou.
I proto od samého počátku mého působení ve funkci pražské primátorky fashion week
s nelíčenou radostí podporuji.
Given that fashion is my life-long passion, I cannot miss an opportunity to find
inspiration in the newest trends presented at fashion week’s catwalk shows. It is a week
during which the streets of our city become alive with fashion and distinctive creativity.
That is one of the reasons I have been thoroughly happy to support the fashion week ever
since I became the mayor of Prague.

ANDREA PETROVÁ
MARKETING MANAGER, NESPRESSO / MARKETING MANAGER OF NESPRESSO
Partnerem pražského fashion weeku jsme již popáté. Dlouhodobě se snažíme posouvat
hranice toho, co káva může pro zákazníka představovat. Chceme, aby Nespresso pro zákazníky
znamenalo nejen šálek kvalitní kávy, ale také něco, co může inspirovat. Součástí DNA značky
je vedle vysoké kvality kávy právě i design a móda a my kávu vnímáme jako životní styl
a umění žít, které chceme přenášet i na zákazníky.
This is the fifth time we are partnering Prague fashion week. We have a long-term
ambition to shift the limits of what coffee may mean to a customer. We want Nespresso to
mean more than just a simple cup of quality coffee, we want it to inspire. The brand’s DNA
contains, besides high quality coffee, design and fashion. To us, coffee is part of one’s life
style and the art to live, which we would like our customers to share with us.
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MARC BODERKE
ŘEDITEL MERCEDES-BENZ CARS ČR / MERCEDES-BENZ CARS ČR CEO
Mercedes-Benz Prague Fashion Week nese jméno naší značky již šestým rokem.
Díky světové síti Mercedes-Benz fashion eventů a výměnnému programu se daří prosadit
české návrháře i v zahraničí a současně se realizačnímu týmu podařilo vybudovat z akce
prestižní český svátek módy a designu s mezinárodním dosahem. To je na tom fantastické,
to mě na MBPFW opravdu baví.
This is the sixth year Mercedes-Benz Prague Fashion Week is held under our
brand’s name. The international network of Mercedes-Benz fashion events and its exchange
programme have helped to promote Czech designers abroad. At the same time, the realization
team has succeeded in transforming the event into a prestigious Czech celebration of
fashion and design of international import. This is what I find fantastic and what I really
enjoy about MBPFW.

ALEŠ PÝCHA
MARKETINGOVÝ ŘEDITEL FTV PRIMA / MARKETING MANAGER OF FTV PRIMA
Již popáté stojíme po boku MBPFW jako hlavní mediální partneři a upřímně doufáme,
že ne naposledy. To je pro organizátory nejen příslibem, ale i závazkem do budoucna, aby
letošní ročník proběhl v té nejvyšší možné kvalitě, přilákal nejen osobnosti z oblasti „haute
couture“, ale i z řad módních nadšenců. Jedinečnou atmosféru této akce pak jistě podtrhnou
noblesní prostory Clam-Gallasova paláce.
This is the fifth time we are joining MBPFW as the main media partners and we
honestly hope it is not the last. This is not only a promise, but also a future commitment we
make to the organizers to ensure this year’s edition will be of the highest possible quality
and will attract important figures from “haute couture” as well as fashion enthusiasts. The
event’s unique atmosphere will be undoubtedly intensified by the splendid rooms of the
Clam-Gallas Palace.

BEATA BANÍKOVÁ
MAJITELKA SOHO / OWNER OF SOHO
Rokem 2018 jsme vstoupili do čtvrtého ročníku partnerské spolupráce, čili za sebou
máme již 6 sezón. Baví nás lidi, kteří fashion week tvoří, jejich přístup k podpoře módního
odvětví, začínajících návrhářů, ale i k našemu společnému partnerství. Každá další edice je
pro nás díky inspirativním tématům novým zážitkem a zároveň novou výzvou.
2018 is the fourth year we partner the event, which means this is our 6th season.
We like the people who create the fashion week; their approach to support of the fashion
industry, up-and-coming designers as well as to our partnership. Each new edition brings
inspirational themes and with them new experiences and challenges.

HELENA VALTROVÁ
ŘEDITELKA HOTELU EMBLEM / GENERAL MANAGER OF THE EMBLEM HOTEL
Partnerem MBPFW jsme od roku 2013, tj. od doby otevření našeho hotelu. Díky
partnerství se u nás ubytovávají zajímaví hosté a jiní se o nás díky fashion weeku mají
šanci dozvědět. Spolupráce navíc a zejména napomáhá vytvářet zamýšlenou image hotelu
jako místa, jež by neměli minout ti návštěvníci Prahy, kteří se zajímají o moderní design
a současné dění na lifestyle scéně.
We have been partners of MBPFW since 2013, i.e. since the opening of our hotel. Thanks
to the partnership, we have had many interesting guests to stay and many more have had
a chance to find out about us. Moreover, our connection to the fashion week particularly
helps us create the intended image of our hotel as a place that should not be missed by those
visitors to Prague who are interested in contemporary design and the current life style scene.

RICHARD HRÁDEK
MAJITEL CAFE~CAFE / CAFE~CAFE OWNER
Café v Rytířské ulici se tak nějak přirozeně stalo místem, kde se potkávají lidé kolem
módní scény. A díky přátelství s Lukášem Loskotem jsme se v září 2014 stali také partnery
fashion weeku. Popravdě je zatím víc práce než zábavy, ale na druhou stranu bez fashion
weeku si to taky neumíme představit. Atmosféru prožíváme jak ve Fashion Templu, tak
v naší vlajkové kavárně.
The café in Rytířská street sort of naturally became a meeting point for people from and
around the fashion scene. Thanks to our friendship with Lukáš Loskot, we became fashion
week partners in September 2014. To be honest, there is still more work than fun, on the
other hand, we cannot imagine doing without the fashion week. We enjoy the atmosphere
in the Fashion Temple as well as in our flagship café.

PETR MATĚJČEK
VEDOUCÍ MAGAZÍNU PROČ NE?! / HEAD OF PROČ NE?! MAGAZINE
Magazín PROČ NE?! s Mercedes-Benz Prague Fashion Weekem spolupracuje od chvíle, kdy
se do jeho čela koncem roku 2013 postavil současný ředitel Lukáš Loskot. A co nás na MBPFW baví?
Vycházíme-li z předpokladu, že móda zrcadlí stejně jako výtvarné umění či architektura aktuální
stav naší společnosti, pak je týden módy dvakrát do roka příjemným připomenutím, že to s námi
není zas až tak špatné, jak by se z Facebooku, Instagramu, Twitteru a spol. mohlo občas zdát.
PROČ NE?! magazine has collaborated with Mercedes-Benz Prague Fashion Week since
it was taken over by its current CEO Lukáš Loskot at the end of 2013. What is it we enjoy about
MBPFW? Given the fact that fashion, the same as fine art or architecture, reflects the current state
of our society, then the twice-yearly fashion week is a pleasant reminder that it’s not all as bad as
it might seem on Facebook, Instagram, Twitter etc.
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VERONIKA ŠTEFANOVÁ
ŠÉFREDAKTORKA MARIE CLAIRE / EDITOR-IN-CHIEF OF MARIE CLAIRE
Na MBPFW spolupracujeme potřetí. Mám ráda ruch, napjaté ticho před začátkem
a upřímnou radost z krásy. A mám velikou radost, že Marie Claire může být partnerem
samostatné přehlídky mé asi nejoblíbenější české návrhářky Denisy Nové, svébytné umělkyně,
jejíž každá kolekce je velkým překvapením a hlavně promyšleným, procítěným krokem.
Jemnost, divokost, ženskost vyrůstající ze země i padající z nebe, všechny odstíny tělové
a objevování nekonečných podob ženských křivek. To je pro mě ve zkratce tvorba Denisy
Nové. Těším se ale i na všechny další show.
It is our third time with MBPFW. I like activity, the feeling of suspense before the
beginning, and genuine joy of beauty. I am really happy that Marie Claire can partner a catwalk
show of my favourite designer Denisa Nová, a character of an artist, whose every collection
is a great surprise and more importantly a well-thought through step. Delicacy, wildness,
femininity growing out of earth as well as falling from the sky, all shades of flesh colour,
and the discovery of endless forms of feminine curves. This is what Denisa Nová’s work
means to me. However, I am looking forward to all the other shows too.

DANICA KOVÁŘOVÁ
ŠÉFREDAKTORKA DOLCE VITA / EDITOR-IN-CHIEF OF DOLCE VITA
Poprvé byla Dolce Vita mediálním partnerem již v září 2014, to když se ředitelem
akce stal Lukáš Loskot, takže společně věnujeme pozornost českým návrhářům už poosmé.
Na módním týdnu mě pořád nejvíc baví koncentrace kreativní energie a zápal v očích
prezentujících se designérů; nejmíň pozérství a hra o to, kdo je víc VIP.
Dolce Vita was a media partner for the first time in September 2014, when Lukáš Loskot
became the event’s CEO, which means this is the eighth time we together pay a tribute to
Czech designers. What I enjoy the most about the fashion week is the concentration of
creative energy and thrill in the eyes of the presenting designers; very few poseurs and
games who is the most VIP.
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LUCIE BABIČKOVÁ A CRAIG HUGHAN
GENERAL MANAGER, KEVIN.MURPHY / GENERAL MANAGER, KEVIN.MURPHY
Na fashion weeku se tentokrát podílíme už poosmé. Nejvíc si užíváme práci
v jedinečném týmu špičkových stylistů, které na módní týden vždy zveme doslova z celého
světa. Vytváření nového looku spolu s návrháři je velmi inspirující a energie našeho týmu
je obrovská. A to nás baví.
This is the eighth time we have participated in the fashion week. What we enjoy the
most is work in a unique team of top stylists, who we always invite to the fashion week from
all over the world. Collaborating with designers on creation of a new look is always very
inspiring and the energy of the team is enormous. And this is what we enjoy.

BARBARA NESVADBOVÁ
ŠÉFREDAKTORKA HARPER’S BAZAAR / EDITOR-IN-CHIEF OF HARPER’S BAZAAR
Nejvíc mne baví nadšení. Je opravdu nesmírně osvěžující potkávat tvůrce, kteří
nepropadli rutině a naopak se snaží své okolí neustále překvapovat. S MBPFW spolupracujeme
už posedmé a energie a originalita tvůrců nás nepřestává fascinovat.
What I enjoy the most is the enthusiasm. It is really very refreshing to meet designers
who have not sunk into routine; on the contrary, they are constantly trying to surprise people
around them. This is our seventh collaboration with MBPFW we are still fascinated by the
energy and originality of the designers.

MICHAL KOCMAN
GENERÁLNÍ ŘEDITEL, PARFUMERIE DOUGLAS / MANAGING DIRECTOR, DOUGLAS
PERFUMERY
Jsem rád, že jsme se podruhé stali partnerem MBPFW a společně se značkou
Giorgio Armani Beauty budeme vytvářet make-up pro všechny přehlídky. Baví mě nadšení
Douglas týmu a jejich zapálení do celého projektu – od počáteční tvorby looků, školení až po
poslední tah štětcem před závěrečným defilé.
I am very happy that we have become MBPFW’s partner for the second time and that we
are, together with the Giorgio Armani Beauty brand, going to create make-up for all catwalk
shows. I enjoy the Douglas team’s enthusiasm and the energy they put into the project – from
the initial creation of looks, through training, to the last brush stroke before the final show.

JIŘÍ ROTH
ŠÉFREDAKTOR ESQUIRE / EDITOR-IN-CHIEF OF ESQUIRE
Na fashion weeku jsme letos podruhé a baví mě, že spolupracujeme s talentovanými
designéry. V září loňského roku to bylo návrhářské duo LAFORMELA, letos v březnu s radostí
podpoříme Jana Černého, jehož tvorba je objevem pro nás, a jak doufám, i pro naše čtenáře.
This is our second time at the fashion week and I enjoy working with talented designers.
Last September, it was the talented LAFORMELA duo; this March we are happy to support
Jan Černý, whose work was a revelation for us and hopefully will be for our readers too.

JEAN-GUILLAUME POLLET
GIORGIO ARMANI FRAGRANCES & BEAUTY / GENERAL MANAGER L’ORÉAL LUXE
Partnerem fashion weeku je Giorgio Armani Fragrances & Beauty podruhé a toto spojení nás
baví především proto, že značka Giorgio Armani vzešla ze světa módy a k módě neodmyslitelně
patří. Na módním týdnu dochází k propojení obou odvětví značky – módy a krásy.
This is the second time Giorgio Armani Fragrances & Beauty partners the fashion week and
we enjoy this connection particularly because the Giorgio Armani brand’s roots are in fashion and
it is its integral part. The fashion week fuses both branches of the brand – fashion and beauty.

IVONA PETRUŽÁLKOVÁ
ZÁSTUPKYNĚ ŠÉFREDAKTORKY ELLE / DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF OF ELLE
Časopis ELLE se partnerem MBPFW stává již potřetí, což z pozice módního
trendsettera bere jako povinnost a zároveň i radost. Na celé akci nás baví její příjemně
spiklenecká atmosféra, koncentrace české módy a lidí, kteří se v ní pohybují, napjaté
očekávání nových kolekcí, odvážné a stále méně komické outfity fashion influencerů a obložené
rohlíky z Cafe-Cafe.
It is the third time magazine ELLE has partnered MBPFW, which is a sort of must
for a fashion trendsetter as well as joy. What we like about the event is the pleasantly
conspiratorial atmosphere, concentration of Czech fashion and people around it, the thrill
before new collections are presented, brave and less and less comic outfits of fashion
influencers, and stuffed croissants from Cafe-Cafe.
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VÁCLAV DEJČMAR
MAJITEL AGENTURY CZECHOSLOVAK MODELS, PRODUCENT MBPFW /
OWNER OF CZECHOSLOVAK MODELS, MBPFW PRODUCER
Jako producent jsem u akce od roku 2012 a nejvíc mě baví neustálá změna, novost
a proměnlivost. Žádné dva fashion weeky nejsou stejné! Na ten aktuální, který proběhne
v Clam-Gallasově paláci v centru města, se moc těším. Minimalismus vystřídá opulence.
I have held the position of the event’s producer since 2012 and what I enjoy the most
is the constant change, novelty, and variability. No two fashion weeks are the same! I am
really looking forward to the current one, which is going to be held in the Clam-Gallas Palace
in the centre of Prague. Minimalism is replaced by opulence.

LOKACE FW18
Clam-Gallasův palác, Husova 20, Praha 1
LOCATION FW18
Clam-Gallas Palace, Husova 20, Prague 1
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FW18 Designers

Přehlídkový program březnové edice módního týdne tvoří 16 domácích návrhářů, jeden zahraniční host
a jeden vysokoškolský ateliér. V rámci teoretické přípravy na jejich show jsme se zeptali všech tvůrců,
co je při jejich práci dosud nejvíc překvapilo a jak by popsali svůj trademark. Začtěte se.
The show schedule of the March fashion week edition is filled by 16 local designers, one
international guest and one university studio. In the frame of the theoretical preparation we asked
all the creatives by what they have been surprised in their work the most so far and how would they
describe their trademark. Read in.
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ADAM KOST
Co vás při vaší práci doposud nejvíce překvapilo? Překvapilo mě, kolik lidí je otevřených
mladým designérům a jejich práci. Vloni nás na fashion weeku bylo v podobném věku mnoho a je hodně
důležité, aby naše generace byla slyšet. Také mě překvapilo, kolik příležitostí jsem dostal a kolik lidí mi
projevilo důvěru. Jak byste popsal/a svůj ,,trademark“? Mým trademarkem je určitě dokonale zpracovaná
pánská móda. Při konstrukci oděvu dbám na to, aby výsledný model jasně definoval siluetu, tomu přizpůsobuji
i práci se vzorovanými látkami, která je sice velmi náročná, ale výsledky pak vždy stojí za to. V každé kolekci
si hraji s tématy, které na první pohled tvoří protiklady, ale v kolekci se vždy vše spojí do harmonického celku.
By what have you been surprised in your work the most so far? I was surprised by
the number of people open to young designers and their work. There were many of us of similar age at last
year’s fashion week and it is very important that our generation is heard. I was also surprised by the number
of opportunities that had come my way and by the number of people who believe in me. How would you
describe your “trademark”? My trademark is definitely meticulously made menswear. When constructing
a piece, I pay great attention to a clearly cut silhouette, which also defines the way I work with patterned
material, which is very demanding, but the result is always worth it. Every collection is a play with at first
glance contrasting themes which come together to form a harmonious whole in the collection.
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BLAŽEK (ODPOVÍDÁ ŠÉFDESIGNÉRKA JANA KUŤKOVÁ / ANSWERS BY HEAD
DESIGNER JANA KUŤKOVÁ)
Co vás při vaší práci doposud nejvíce překvapilo? Vždy mě mile překvapí energie, která
v tomto oboru je. A to nejen u kolegů tvůrců, kteří se snaží vystavět nové platformy, stejně mě fascinuje
i nadšení profesionálů, s nimiž spolupracuji. Ať jsou to dodavatelé materiálů, nebo ti, co bez nároku na honorář
dělají osvětu v oboru, například nově vznikající organizace podporující vývoj českého oděvního designu. Baví
mě být součástí tohoto inovativního procesu. Jak byste popsal/a svůj ,,trademark“? Cítím se povznešená, že
navrhuji pro brand, který spolupracuje se světovými špičkami na výrobu tkanin na obleky, košile i jersey
jackets. V Čechách s těmito materiály žádná jiná značka sériově nepracuje. Nabízíme zákazníkům dosažitelný
luxus, za který by u světoznámých značek zaplatili několikanásobek. Jsme tým odhodlaných profesionálů se
společným cílem a zájmem o vývoj, progres a výhled do budoucna. Nabízíme hýčkaný produkt, od počáteční
myšlenky přes pečlivý výběr materiálů a dobře padnoucí střih až po finální řemeslné zpracování a prezentaci
koncovému zákazníkovi.
By what have you been surprised in your work the most so far? I am always pleasantly
surprised by the energy in this field. I am not talking only about colleagues-authors who try to build new
platforms; I am equally fascinated by the ardour of professionals I collaborate with – be it material suppliers or
those who volunteer to promote the field, for example a newly founded organisation supporting the growth of
Czech fashion design. I enjoy being part of this innovative process. How would you describe your “trademark”?
I feel jubilant I design for a brand which collaborates with top producers of fabrics for suits, shirts, and
jersey jackets. There is no other brand working with these materials in the Czech Republic. Our customers
are offered affordable luxury, for which they would have to pay many times more at internationally known
brands. We are a team of determined professionals sharing a goal and passion for growth, progress and view
into the future. We offer a product pampered from the original idea through careful choice of materials and
fitting cut to final craftsmanship and presentation to end customer.

ODIVI
Co vás při vaší práci doposud nejvíce překvapilo? Každý jediný den, a to nejen v mé práci,
mě překvapuje, kam se řítí oděvní průmysl a zběsilý konzum. Nechápu, že se neumíme zastavit a zamyslet
nad tím, jak naše věci vznikají a jaký je za nimi příběh. V ODIVI proti tomu den co den bojujeme a snažíme
se jít jinou a lepší cestou. Jak byste popsal/a svůj ,,trademark“? ODIVI styl balancuje mezi streetwear módou
a high fashion. Nabízí základní kousky šatníku, které jsou nadčasové, inspirující a formují styl a osobnost
svého nositele. ODIVI není o limitech ohledně věku, vzhledu nebo typu postavy, ale je o duchapřítomné,
energické mysli, pozitivním a mladistvém přístupu k životu. Klíčovou roli ve všem, co děláme, pro nás hrají
kolaborace. Díky nim si můžeme neustále rozšiřovat naše obzory, překračovat naše vlastní limity a zažívat nová
dobrodružství. Neustále se snažíme jít vpřed a posouvat zažité hranice spjaté s módou a módními značkami.
By what have you been surprised in your work the most so far? I am surprised every
single day, not just at work, by the direction the fashion industry is headed in and by fierce consumerism.
I can’t understand that we are not able to stop and think about the way things are made and about the story
behind them. At ODIVI, we fight this every day and we try to follow a different and better path. How would
you describe your “trademark”? Balancing on the edge of streetwear and high fashion, ODIVI offers wardrobe
essentials that inspire, empower and live far beyond the season. ODIVI believes in tribes. There is no limitation
about age, look, or body shape; it is all about spirited mind, positive beliefs, and youthful attitude towards
life. Collaborations play a key role in everything what we do at ODIVI. They help us to broaden our horizons
and expand our own limits. That’s how we can stay relevant and provide fulfilment through new experiences.
We want to constantly challenge ourselves and push the boundaries of an ordinary fashion brand.
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MICHAEL KOVACIK
Co vás při vaší práci doposud nejvíce překvapilo? Nejvíc mě samozřejmě překvapily
začátky, jak celý byznys a jeho politika fungují. Lidé ale překvapují neustále. Jednou pozitivně svým
přístupem, a jindy jsou zase na facku.;) Stejně tak žasnu, kolik se toho dá stihnout den před přehlídkou.;) Jak
byste popsal/a svůj ,,trademark“? Trademark své značky bych určitě spojil s červeným kobercem a dlouhými
róbami, které mě dostaly do povědomí a jsou nosným pilířem značky Michael Kovacik.
By what have you been surprised in your work the most so far? At first, I was surprised
by the beginnings the most, by the way the entire industry and its politics work. However, people have endless
capacity to surprise. Once it is a pleasantly surprising approach, another time a slap in the face.;) I am equally
amazed by the amount of things that can be done one day before a show.;) How would you describe your
“trademark”? I see my brand’s trademark connected to red carpet and floor-length gowns, which brought me
recognition and are the pillar of Michael Kovacik brand.

JAN CERNY
Co vás při vaší práci doposud nejvíce překvapilo? Nesmrtelnost mikiny. Jak byste
popsal/a svůj ,,trademark“? Instinktivní menswear.
By what have you been surprised in your work the most so far? Immortality of
a sweatshirt. How would you describe your “trademark”? Instinctive menswear.

37

38

JAKUB POLANKA
Co vás při vaší práci doposud nejvíce překvapilo? Vždycky mě zásadně překvapí, když
někdo odvede svou práci včas a tak, jak bylo domluveno. Vždycky mě překvapí, když jdu s někým na pracovní
kávu a probudím se druhý den na after party. A vždycky mě překvapí, když čtu v rozhovoru se mnou zcela
cizí odpovědi. Jak byste popsal/a svůj ,,trademark“? Killer poetry…
By what have you been surprised in your work the most so far? I am always utterly
surprised when someone does their work on time and as agreed. I am always surprised when I go for a work
coffee with someone and wake up the following day at an after party. And I am always surprised when I read
totally strange answers in an interview with me. How would you describe your “trademark”? Killer poetry…

LUKÁŠ KRNÁČ
Co vás při vaší práci doposud nejvíce překvapilo? Jak je pro návrháře těžké udržet
tempo doby a dokázat neustále vnímat její rytmus. A jak snadné je ušít lištovou kapsu. Jak byste popsal/a svůj
,,trademark“? Barva a ironie.
By what have you been surprised in your work the most so far? How difficult it is for
a designer to keep pace with the times and stay tuned to the rhythm. And how easy it is to sew a welt pocket.
How would you describe your “trademark”? Colours and irony.
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MONIKA DRÁPALOVÁ
Co vás při vaší práci doposud nejvíce překvapilo? Že mě to stále baví, že chci něco
říct a že tato práce, nebo spíš láska, nikde nekončí… Jak byste popsal/a svůj ,,trademark“? Experimentální
studio zabývající se objevováním nových možností ve vývoji módy, nejen nové materiály a technologie, ale
také promítnutí emocí a osobního vztahu do oděvu.
By what have you been surprised in your work the most so far? That I still enjoy it and
I still have something to say and that this work, or more like love, goes on forever… How would you describe
your “trademark”? An experiment studio concentrating on discovering new possibilities in the development
of fashion; not just new materials and technologies, also a projection of emotions and personal relationships
into a piece of clothing.

LAFORMELA + FOOTSHOP (ODPOVÍDÁ FOOTSHOP / ANSWERS BY FOOTSHOP)
Co vás při vaší práci doposud nejvíce překvapilo? Úhel pohledu, kterým se na módu
dívají návrháři z LAFORMELA, a stejně tak i způsob řízení a jejich kreativní práce. Jak byste popsal/a svůj
,,trademark“? Kolekce a kolaborace FOOTSHOP + LAFORMELA je synonymem streetwearu svým názorem,
siluetou a uvolněností. Reaguje na každodenní situace z běžného života ve společnosti, na ulici i v zaměstnání.
Vyzývavá barevnost a nové elegantní prvky přináší do streetwearu nový pohled.
By what have you been surprised in your work the most so far? The way LAFORMELA
designers look at fashion as well as their management style and creative work. How would you describe your
“trademark”? The FOOTSHOP + LAFORMELA collection and collaboration is synonymous with streetwear
through its opinions, silhouettes and ease. It responds to everyday situations of life in society, on the street,
at work. Its provocative palette and new stylish elements bring new views into streetwear.
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LAFORMELA
C o vás při vaší práci doposud nejvíce překvapilo? Aktuálně že se i českému módnímu
byznysu začíná blýskat na lepší časy, zejména u nezávislých značek a návrhářů. Jak byste popsal/a svůj
,,trademark“? Estetika značky je hrou s výraznou barevnicí a grafickým zpracováním oděvů. Městský styl
značky a styl ulice čerpá z historie, outdooru i různých subkultur, což značí taktéž časté použití typografických
hesel formou potisku na textiliích.
By what have you been surprised in your work the most so far? Currently, that things
are finally looking up for Czech fashion business, particularly in case of independent brands and designers.
How would you describe your “trademark”? The brand’s aesthetics is a play with a distinctive palette and
graphical approach to clothes. The brands urban style and street style draw on history, outdoor, and various
sub-cultures, which means a frequent use of typographical slogans printed on the pieces.

IMRECZEOVA
Co vás při vaší práci doposud nejvíce překvapilo? Příjemným překvapením je pro
mne, jak moc se za posledních deset let změnila situace a prostředí autorské módy v Čechách. Přibývá lidí
zajímajících se o módu a design obecně i míst a událostí, kde se mohou čeští designéři úspěšně prezentovat.
Jak byste popsal/a svůj ,,trademark“? IMRECZEOVA je oděvní značka pro ženy s vyzrálým vkusem. V základu
minimalistické a nadčasové oblečení pohrávající si s křehkými propracovanými detaily, jemnou ženskou
křivkou i maskulinní formou a střihem.
By what have you been surprised in your work the most so far? I am pleasantly surprised
by the significant change the situation and environment of author fashion has gone through in the Czech
Republic in the last decade. The number of people interested in fashion and design in general as well as the
number of places and events where Czech designers can successfully present their work is growing. How
would you describe your “trademark”? IMRECZEOVA is a fashion brand for women with mature taste. These
are basically minimalist and timeless clothes playing with delicate sophisticated details, fine feminine curves
as well as masculine forms and cuts.
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CHATTY
Co vás při vaší práci doposud nejvíce překvapilo? Anna: Neustále mě překvapuje,
s jakou samozřejmostí u nás funguje komisní prodej, který tlačí mladé designéry prodávat zboží za téměř
velkoobchodní ceny. Radka: Překvapuje mě, že míra nervozity spolu s odvedenou prací a věkem neklesá, ale
stoupá. Jak byste popsal/a svůj ,,trademark“? Denim, hra, nadsázka a objem. Feminita versus maskulinita.
By what have you been surprised in your work the most so far? Anna: I am constantly
surprised how common place the principle of consignment sale still is in our country. It forces young designers
to sell their goods for nearly wholesale prices. Radka: I am surprised that the element of nerves connected to
one’s work does not go away with age; it grows stronger. How would you describe your “trademark”? Denim,
play, hyperbole, and volume. Femininity versus masculinity.

NEHERA
Jak byste popsal/a svůj ,,trademark“? Slovenská značka NEHERA rozvíjí svůj styl, pro
který jsou charakteristické lineární siluety, přírodní materiály a dokonalé řemeslné zpracování. Jejich návrhy
experimentují s tvary, proporcemi a objemem a přitom si zachovávají pohodlnou nositelnost a klasický styl.
Jejich oděvy, byť klasické a solidní, jsou charakteristické svým pocitem pohybu, dynamikou a osvěžující
hravostí. Jak byste popsal/a svůj ,,trademark“? Při práci na čtyřech kolekcích ročně značka, jejíž sídlo je
v Bratislavě, uplatňuje kolektivní přístup k tvorbě díky mezinárodnímu týmu. Využívá místních zdrojů
a dlouhé krejčovské tradice a přitom je stále invenční a věrná principům udržitelnosti.
How would you describe your “trademark”? Slovak brand NEHERA develops its signature
style of linear silhouettes using natural materials and tangible craftsmanship. The designs experiment with
shapes, proportions, and volumes, while remaining comfortably wearable and maintaining the classic feel. The
clothes, even when still and steady, are characteristic for their sense of movement, dynamics and refreshing
playfulness. How would you describe your “trademark”? The Bratislava-based brand practices the collective
approach of the diverse international team when preparing four collections every year. It uses local sourcing
and high tailoring tradition while staying innovative and true to the idea of sustainability.
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DENISA NOVÁ DNB
Co vás při vaší práci doposud nejvíce překvapilo? Jak některé věci předem nevymyslím.
Musím je nechat být. Pak jsou nejkrásnější. Jít po slepu a hmatem. Jak byste popsal/a svůj ,,trademark“?
Vysoká kvalita, kontinuita, autenticita, srdcovost a hloubka vnitřního sdělení, vnitřní napětí a přitažlivost,
lehkost a velkorysost vnější formy… takhle bych si to přála!
By what have you been surprised in your work the most so far? The fact that there are
certain things I cannot think about in advance. I have to let them be. Then they become the most beautiful.
Close my eyes and go with my touch. How would you describe your “trademark”? High quality, continuity,
authenticity, genuineness and depth of the inner message, inner tension and attraction, lightness and generosity
of the outer form….that’s what I would like!

LUKAS LINDNER ATELIER
Co vás při vaší práci doposud nejvíce překvapilo? Každá kreativní práce je jedno
velké překvapení. Největší překvapení jsou vždy při výrobě modelů, kde často musíme vymyslet konkrétní
technologii nebo zjistíme, že stávající nefunguje. Toto překvapení se často opakuje a je nedílnou součástí
všech kolekcí a především privátních zakázek. Jak byste popsal/a svůj ,,trademark“? Lukas Lindner Atelier
symbolizuje nadčasový design zdůrazňující řemeslné prvky. Inspirací pro tvorbu je celoživotní fascinace
přírodou. Cílí na náročnou klientelu jak už svými kolekcemi, tak především výběrem materiálů a zakázkovou
ateliérovou výrobou.
By what have you been surprised in your work the most so far? Every creative work means
a great surprise. The greatest surprises come when we are making models for which we often need to invent
a specific technology or we find out that the existing one does not work. These surprises are often recurrent
and become an integral part of all collections, particularly private commissions. How would you describe
your “trademark”? Lukas Lindner Atelier is a symbol of timeless design with emphasis on craftsmanship.
Our inspiration is our life-long fascination by nature. Our collections and mainly our choice of materials and
custom-made and studio work are meant for demanding clients.
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VOZIANOV
Co vás při vaší práci doposud nejvíce překvapilo? Nejpřekvapivější je pro mě zjištění,
že móda je jazykem, a moment, kdy si uvědomíte, že jste pochopeni těmi, pro které módu tvoříte. Jak byste
popsal/a svůj ,,trademark“? Vozianov je značka, která s oblibou vznáší nečekané otázky a následně se snaží
nacházet nezřejmé odpovědi.
By what have you been surprised in your work the most so far? The most surprising
thing is the realization that fashion is a language and the moment when you see that you are understood by
those to whom you are referring. How would you describe your “trademark”? Vozianov is a brand that likes
to pose unexpected questions and then tries to find unobvious answers.

PETRA PTÁČKOVÁ
Co vás při vaší práci doposud nejvíce překvapilo? Jak moc se do světa módy nehodím
a jak zbytečný je stres ve snaze se nějak zařadit. Jaká blbost je se pod nátlakem a bez upřímné radosti řídit
tím, co který nákupčí řekne nebo co je trend – výsledek pak není upřímný a stojí skutečně za… Jediný, kdo
nátlak vytváří, jsem vlastně já sama. A že věci jdou dělat různými způsoby a že je víc správných cest. Jak
byste popsal/a svůj ,,trademark“? Humor, vlastní ilustrace, malba, funkční, ne na první pohled prvoplánový
design. Odkaz na kulturu: sídliště, street, break dance, skate, urban art, sporty. V kontrastu k tomu pak ruční
práce, výroba vlastních materiálů, vlastní pleteniny, sustainable principy typu ZERO WASTE konstrukce,
multifunkční kusy jako batoho-bunda, significant čepice a klobouky.
By what have you been surprised in your work the most so far? To what extent I don’t fit
in the world of fashion and how useless stress is when trying to fit in. How stupid it is to submit to pressure
and without any genuine joy follow the advice of a buyer or a trend – the result is not genuine and is worth
f…all. The only person putting pressure on me is actually me myself. And that there are more ways to do
things and that there are more right directions. How would you describe your “trademark”? Humour, my
own illustrations, painting, functionality, at first glance inconspicuous design. Culture references: housing
estates, street, break dance, skate, urban art, sporty. In contrast to it, handiwork, manufacture of my own
materials, own knits, sustainability principles – e.g. ZERO WASTE constructions, multifunctional pieces,
such as backpack-coat, distinctive hats and caps.
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UMPRUM: ATELIÉR DESIGNU ODĚVU A OBUVI / ACADEMY OF ARTS,
ARCHITECTURE & DESIGN IN PRAGUE (UMPRUM): STUDIO OF FASHION AND FOOTWEAR DESIGN
Projekt Power of Identity – Memory Fashion Message, který bude prezentován na MBPFW
FW18, plynule navazuje na předchozí úspěšné mezinárodní aktivity ateliéru. U příležitosti výročí sta let od
založení samostatného Československa v roce 1918 se nicméně vedení ateliéru rozhodlo tentokrát akcentovat
reflexi tradic a národní kulturní historie. V úzké spolupráci s dalšími významnými českými firmami Baťa
a Preciosa vznikla kolekce oděvů i bot a oděvních doplňků, která v sobě odráží oslavu národní hrdosti,
tradičního řemesla i kulturně-umělecký odkaz naší společnosti. Studenti Ateliéru designu oděvu a obuvi pod
vedením prof. Liběny Rochové měli za úkol vytvořit ucelenou kolekci se zachováním jejich charakteristického
osobního pohledu. Inspiraci studenti čerpali výhradně z české kultury, a to tak, aby výsledný produkt byl
reprezentativním a po umělecké i technologické stránce konkurenceschopným artefaktem i na mezinárodním
trhu.
Project Power of Identity – Memory Fashion Message, which is going to be presented at
MBPFW FW18, follows previous successful international activities of the department. To celebrate the 100th
anniversary of creation of Czechoslovakia in 1918, the heads of the department decided to put emphasis on
reflection of traditions and national cultural history. In close collaboration with important Czech companies
Baťa and Preciosa, a collection of clothes, shoes, and accessories was created. It reflects a celebration of
national pride, traditional crafts as well as arts and cultural legacy of our society. Students of the Studio of
Fashion and Footwear Design led by prof. Liběna Rochová were asked to create a coherent collection while
maintaining their signature approach. Students’ inspiration came solely from Czech culture bearing in mind
that the final product had to be a highly presentable artefact whose artistic and technological qualities will
be able to compete on the international markets.
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VAN GRAAF Junior Talent 2018
KATARÍNA MYDLIAROVÁ

MARTIN KOHOUT

Do talentové soutěže se mohou hlásit čeští a slovenští módní tvůrci ve věku do 26 let.
Na základě portfolií přihlášených uchazečů vybírá porota složená ze zástupců módních
a lifestylových magazínů Elle, Harper’s Bazaar, Esquire, Dolce Vita, Marie Claire a Proč ne?!,
manažera obchodního domu VAN GRAAF Patricka Brosiuse a odborné garantky Liběny Rochové
čtyři finalisty.
Představení jejich kolekcí je pak součástí přehlídkového programu MBPFW.
S nesezónními kolekcemi mladých talentů se tak seznámí jak odborný tisk a nákupčí, tak zájemci o módu z řad
veřejnosti. Vítěz soutěže obdrží finanční příspěvek na vytvoření nové módní kolekce, možnost představit ji
zdarma na zářijové edici MBPFW a také odbornou podporu ze strany MBPFW. Dosavadními vítězi soutěže VAN
GRAAF Junior Talent se stali: Zoltán Tóth (2017), duo autorů Daniela Pešková – Filip Jakab (2016) a Kateřina
Plamitzerová (2015).
Přehlídka čtyř finalistů VAN GRAAF Junior Talent proběhne v neděli 18. 3. od 13h.
Rovněž budete mít v rámci klasického přehlídkového programu možnost zhlédnout nové kolekce loňských finalistů
soutěže Lukáše Krnáče a Adama Kosta. Oficiální hashtag soutěže: #VANGRAAFJuniorTalent2018

JAN SMEJKAL

DOMINIKA KOZÁKOVÁ

As is tradition, the Mercedes-Benz Prague Fashion Week catwalk is going to host
recognized and well-known designers as well as up-and-coming ones. Talent scouting
and support has been one of the fashion week’s missions from the very beginning.
This is the third time the competition is partnered by the fashion retailer company,
whose flagship store in Wenceslas Square has been offering individual approach and
bringing fashion brands of the highest quality, such as Boss, Marc Cain, or Polo Ralph
Lauren since 2010.
The talent competition can be entered by Czech and Slovak fashion designers under
26. Based on the applicants’ portfolios, a panel formed by representatives of fashion
and life style magazines Elle, Harper’s Bazaar, Esquire, Dolce Vita, Marie Claire, and
Proč ne?!, VAN GRAAF manager Patrick Brosius, and professional guarantor Liběna
Rochová shall select four finalists.
The presentation of their collections is part of the main MBPFW catwalk
programme. Thus off-season collections by young talents will be presented to the professional press, buyers
as well as fashion enthusiasts and the public. The winner shall receive a financial contribution towards a new
fashion collection, an opportunity to present it at the September edition of MBPFW free or charge, and also
MBPFW’s professional support. The previous winners of the VAN GRAAF Junior Talent competition are: Zoltán
Tóth (2017), author duo Daniela Pešková – Filip Jakab (2016), and Kateřina Plamitzerová (2015).

52

Je již tradicí, že se na mole Mercedes-Benz Prague Fashion Weeku představují vedle
etablovaných návrhářů a známých tvůrců také ti začínající. Vyhledávání talentů a jejich
podpora patří od prvopočátku k poslání fashion weeku. Partnerem soutěže se letos již
potřetí stala společnost VAN GRAAF, jejíž vlajkový obchod na Václavském náměstí přináší
od roku 2010 do Prahy individuální servis a značkovou módu vysoké kvality značek Boss,
Marc Cain nebo Polo Ralph Lauren.

The presentation of four VAN GRAAF Junior Talent finalists is going to take
place on 18 March at 1 pm. At the same time, the main catwalk programme also includes new collections by
last year’s finalists Lukáš Krnáč and Adam Kost. Official competition hashtag: #VANGRAAFJuniorTalent2018
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Business Forward Forum by ČEZ & Forbes

What is the state of Czech fashion and textile industry? Who are the greatest
players; which international brands manufacture their goods here and what are
Czech fashion’s and textile’s prospects? Which international trends and business
strategies work on a local fashion market too and what challenges do young Czech
brands aiming for international markets need to prepare for? What is the ever
growing impact of digitalisation and the growth of Eastern and Southern markets
on the standing of international fashion? These are the topics professionals from the
worlds of business, design, and media are going to address at the Business Forward
Forum conference.
The founder of Dutch Fashion Council and Fashion House Maastricht Rachid
Naas is coming from Holland. Successful local business models are going to be presented by representatives
of online platforms, such as Footshop or Freshlabels. ODIVI designer Iva Burkertová is going to share her
experiences from abroad and talk about the interconnection of design and life style. Innovative local retail
is going to be represented by Vnitroblock. Besides the young generation of Czech fashion design focussing
on street style, traditional local fashion brands, such as Tonak or Blažek, are also going to be represented.
The development and current situation of Czech textile and fashion industry will be explained in ATOK
association’s detailed analysis.
Professional international conference Business Forward Forum has already
been part of MBPFW for three years. It always attracts top professionals from the worlds of business, media,
fashion design, and industry to Prague. The conference’s titular partners are the ČEZ Group and Forbes
magazine. The event is held on Tuesday, 20 March in České centrum Praha (Czech Centre Prague) in Rytířská
street in Prague 1, between 9 am and 3 pm. Admission is free upon prior registration.

Jak je na tom český módní a textilní průmysl? Kdo patří k nejsilnějším hráčům, jaké
světové značky u nás vyrábí a jaký má česká móda a textil potenciál do budoucna? Jaké
zahraniční trendy a byznysové strategie fungují i na lokálním trhu s módou a na jaké
výzvy se musí připravit mladé české značky, které cílí do zahraničí? Jak mění situaci ve
světové módě čím dál tím silnější vliv digitalizace a vzestup východních a jižních trhů?
O tom budou na konferenci Business Forward Forum mluvit profesionálové ze světa
byznysu, designu i médií.
Z Holandska přijede zakladatel Dutch Fashion Council a Fashion House
Maastricht, Rachid Naas. Úspěšné lokální byznysové modely představí zástupci online platforem, jako
Footshop nebo Freshlabels, o zahraničních zkušenostech a propojení módního designu s lifestylem bude
mluvit designérka ODIVI Iva Burkertová a inovativní lokální retail zastoupí Vnitroblock. Vedle mladé
generace českého módního byznysu zaměřené na street style se představí i zástupci tradičních lokálních
módních značek, jako Tonak nebo Blažek. A vývoj a současnou situaci českého textilního a módního průmyslu
přiblíží hloubková analýza asociace ATOK.
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Odborná mezinárodní konference Business Forward Forum je součástí MBPFW
už třetím rokem. Pravidelně do Prahy přivádí špičkové profesionály ze světa obchodu, médií, módního designu
a průmyslu. Titulárními partnery konference jsou skupina ČEZ a magazín Forbes. Událost se uskuteční
v úterý 20. března v prostorách Českého centra Praha v Rytířské ulici v Praze 1 od 9 do 15 hodin. Vstup na
konferenci je po předchozí registraci zdarma.

PROGRAM/PROGRAMME:
9:00 — Registrace / Registrations
10:00 — Reality check: Současný český módní průmysl v číslech / Reality check: the current Czech fashion
industry in numbers
(podporováno / supported by ATOK)
10:30 — Příběhy úspěšných: český módní byznys a globální trendy / Success stories: Czech fashion business
& global trends
11:45 — Pauza / Break
13:30 — Forbes: 30 pod 30 / 30 under 30
14:15 — Jak se prosadit v zahraničí: Strategie, podpora a nové výzvy pro mladé značky / How to succeed
abroad: strategies, support and challenges for young brands

Více informací / More Info

Partneři konference / Conference Partners
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Re-see Showroom
supported by Nespresso & ELLE

As at every international fashion week, in Prague after the main Mercedes-Benz
Fashion Week catwalk programme, there is going to be a close-up presentation of all
collections. The event held for the sixth time will enable meetings with designers
and detailed inspection of their work. It is yet again supported by premium coffee
Nespresso and fashion magazine ELLE.
The idea of Re-See Showroom supported by Nespresso & ELLE is to offer an
opportunity and space for meetings in person primarily to buyers, fashion editors,
stylists, and other professionals as well as to the public. Thus giving designers
direct feedback on their work and fashion enthusiasts a chance to get to know better
the current scene and find their favourites, try out new styles for the coming season,
and arrange potential collaborations. Nespresso is again opening a stylish bar-café
giving the showroom a pleasant vibe while ELLE is going to shoot a fashion editorial
of their chosen outfits from the new collections right in the showroom.
Re-see Showroom supported by Nespresso & ELLE is held on Tuesday,
20th March 2018, between 3 and 6 pm on the 2nd floor of the Clam-Gallas Palace, Husova 20, Prague 1.
Free of charge.

Tak jako na každém světovém fashion weeku se i v Praze již pravidelně po skončení
přehlídek Mercedes-Benz Fashion Weeku představují kolekce ještě zblízka. Akce, která již
pošesté umožní setkání s návrháři a detailní obhlídku jejich práce, se i tentokrát uskuteční
s podporou prémiové kávy Nespresso a módního časopisu ELLE.
Principem Re-See Showroomu supported by Nespresso & ELLE je nabídnout primárně
obchodníkům, módním redaktorům a stylistům a dalším profesionálům z oboru, ale
současně také široké veřejnosti prostor pro živé setkání. Designéři tak získají přímou
zpětnou vazbu na svou tvorbu a zájemci o módu mají možnost lépe poznat současnou scénu
a najít své oblíbence, vyzkoušet novinky pro nadcházející sezónu a domluvit se na případné
spolupráci. Nespresso opět pojedná svůj bar-kavárnu stylově, a zpříjemní tak atmosféru
showroomu, zatímco redakce ELLE bude přímo v showroomu fotografovat módní editorial
s redakčním výběrem outfitů z nových kolekcí.
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Re-see Showroom supported by Nespresso & ELLE se koná v úterý 20. března
2018 od 15 do 18 hodin ve druhém patře Clam-Gallasova paláce, Husova 20, Praha 1. Vstup je zdarma.
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MBPFW & PROČ NE?! CHARITY NIGHT
FOR TEREZA MAXOVA FOUNDATION

This year’s, already third in the row, MBPFW & PROČ NE?! benefit held for Tereza
Maxová Foundation is going to take form of an exclusive auction. Thanks to DSC
Gallery’s collaboration, the auctioned work of art has been made exclusively for this
event by one of the most significant contemporary Czech artists Krištof Kintera.
The proceeds of the event held last year by MBPFW and magazine PROČ NE?!
for Tereza Maxová Foundation amounted to 1,589,000 CZK and helped mothers in
asylum reception centres. This year’s proceeds from the gala evening, increased by
continuous annual support, are going to go towards help to families in distress –
families threatened by impending break-up and loss of children to institutional
care. The goal is to intervene and attempt to save the family. ‘If the parents are able
to provide continuous and sufficient care of their children, despite the crisis, it is
wrong to break up the family for social reasons,” says Tereza Maxová.
It goes without saying that apart from the exclusive auction, the benefit is
also going to include a catwalk show presenting designer duo Anna Tušková and a Radka Sirková, whose
brand CHATTY won acclaim not only on the local scene. The evening will be hosted by Czech Television
presenter Linda Bartošová.

Letošní, v pořadí třetí benefiční večer MBPFW a magazínu PROČ NE?! Hospodářských
novin pro Nadaci Terezy Maxové dětem se ponese v duchu exkluzivní aukce. Předmětem
mimořádné dražby se díky spolupráci s pražskou DSC Gallery stane dílo vytvořené
výhradně pro tuto událost jedním z nejvýznamnějších českých umělců současnosti
Krištofem Kinterou.

MBPFW & PROČ NE?! Charity Night for Tereza Maxova Foundation is held
on Saturday, 17th March 2018 at 9 pm.

Výtěžek loňské dobročinné aukce pořádané MBPFW a magazínem PROČ NE?! pro Nadaci
Terezy Maxové dětem ve výši 1.589.000 Kč zajistil pomoc matkám v azylových domech.
Letošní prostředky, vydražené během slavnostního večera a navýšené o kontinuální
roční spolupráci, budou věnovány na pomoc ohroženým rodinám – tam, kde hrozí rozpad
rodiny a odebrání dětí do ústavu. Cílem pomoci je zasáhnout v krizové situaci a pokusit
se zachránit rodinu před rozkladem. „Pokud jsou rodiče navzdory krizi schopni se o děti
nadále dobře starat, je špatné trhat rodinu ze sociálních důvodů,“ říká Tereza Maxová.

58

Na benefiční večer se kromě jedinečné aukce chystá přirozeně i módní
přehlídka. Představí se designérské duo návrhářek Anny Tuškové a Radky Sirkové, které se svou značkou
CHATTY sbírají ohlasy nejen na domácí půdě. Slavnostním večerem provede reportérka a moderátorka
České televize Linda Bartošová.
MBPFW & PROČ NE?! benefiční večer pro Nadaci Terezy Maxové dětem je
na programu v sobotu 17. března 2018 ve 21 h.
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Sobota / Saturday
17/3/2018

Neděle / Sunday
18/3/2018

Pondělí / Monday
19/3/2018

Program přehlídek
Shows schedule
13:00

UMPRUM: ATELIÉR DESIGNU ODĚVU
A OBUVI / LUKÁŠ KRNÁČ

13:00

PETRA PTÁČKOVÁ / VAN GRAAF
JUNIOR TALENT 2018

15:00
16:00

IMRECZEOVA / JAN CERNY
SUPPORTED BY ESQUIRE

16:00

LUKAS LINDNER ATELIER /
MICHAEL KOVACIK

MERCEDES-BENZ PRESENTS
VOZIANOV / ADAM KOST

Všechny přehlídky se konají na adrese:
Clam-Gallasův palác, Husova 20,
Praha 1 – Staré Město, není-li uvedeno
jinak. MAP POINT 1		
Přehlídky jsou přístupné na pozvánky,
akreditace,STANDING
STANDING a VIP vstupenky.
akreditace
vstupenky.

18:00

Držitelé zakoupených VIP vstupenek
mají přístup na všechny módní
přehlídky a eventy v programu MBPFW.

MARIE CLAIRE PRESENTS
DENISA NOVÁ DNB

18:00

BLAŽEK SUPPORTED BY ELLE MAN

18:00

ODIVI / MONIKA DRÁPALOVÁ
SUPPORTED BY ELLE

All shows are held at: Clam-Gallas
Palace, Husova 20, Prague 1 – Old Town
MAP POINT 1		
All shows are open for guests with
invitations, accreditations, STANDING
and VIP tickets.
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Holders of purchased VIP tickets gain
access to all MBPFW fashion shows
and programme events.
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA / THE PROGRAMME IS SUBJECT TO CHANGE

21:00

MBPFW & PROČ NE?! CHARITY NIGHT
FOR TEREZA MAXOVA FOUNDATION
PRESENTS CHATTY

21:00

NEHERA BY BLACKOUT. THERAPY /
PRIVEÉ LOUNGE PRESENTS
JAKUB POLANKA

21:00

FOOTSHOP + LAFORMELA /
LAFORMELA CAPSULE
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NobodyListen & special guests. Amazing sound system & visuals. New wave music
& Rave atmo. Limited capacity! 18+
Dress code: All Black

15:00–21:00
na speciální pozvánky / by special invitation only
lokace / location: Clam-Gallasův palác – 2. patro, Husova 20, Praha 1
www.bulgari.com
MAP POINT 1
Prolomte hranici běžného vnímání.
Nová kapitola ikonické linie symbolizuje sebevědomí a moc, je silným vyjádřením
charakteristických rysů osobnosti těch, kteří vědí, jakou cestou se chtějí v životě ubírat.
B.ZERO1 Labyrinth perfektně zapadá do kreativní vize šperkařského domu BVLGARI,
neboť cílem není zapadnout, ale odlišit se.

This is Not a F*cking Street Style Book od vydavatelství Mendo je první monografií
kultovního fotografa a influencera Adama Katze Sindinga (alias Le 21ème), který od
roku 2003 chytře dokumentuje významné módní akce, špičkové značky, tastemakers
a trendsetters. Kniha také obsahuje fascinující rozhovor Adama Katze Sindinga, Virgila
Abloha (zakladatele Off-White) a MENDA o fenoménu streetwear. Přijďte za Adamem Katz
Sindingem do THE ROOM BY BASMATEE při příležitosti pražského křtu a autogramiády
limitované edice knihy.
Made by MENDO, This is Not a F*cking Street Style Book is the first monograph of cult
photographer and influencer, Adam Katz Sinding (aka Le 21ème), an astute documentarian
of major fashion events, top brands, tastemakers, and trendsetters since 2003. The book
also features a fascinating conversational piece on the streetwear phenomenon between
Adam Katz Sinding, Virgil Abloh (founder of Off-White), and MENDO. Join Adam Katz
Sinding in THE ROOM BY BASMATEE for Prague’s launch event and the signing of the
limited edition version of the book.

MARIE CLAIRE COCKTAIL

18:30–20:00
na speciální pozvánky / by special invitation only
lokace / location: Clam-Gallasův palác – 2. patro, Husova 20, Praha 1
MAP POINT 1

POP BY ZUZANA KUBÍČKOVÁ –
SEE NOW, BUY NOW

19:00–22:00
vstup volný / free entry
lokace / location: Vnitroblock, Tusarova 791/31, Praha 7
MAP POINT 5

Představení kolekce FOOTSHOP + LAFORMELA v novém prostoru ve Vnitroblocku. Release
party se ponese v klasickém Footshop stylu, který bude laděný do vizuálu kolaborace.
Na party nebudou chybět skvělí DJ’s, občerstvení a drinky.
Presentation of FOOTSHOP + LAFORMELA collection in a new venue in Vnitroblock. The
release party is being held in classic Footshop spirit tuned to the collaboration’s visual.
There will also be brilliant DJs, refreshments and drinks.

Break the limits of common perceptions.
A new chapter in the iconic line symbolizes self-confidence and power, and is a strong
picture of characteristic personal features of those who know which path to choose
through their life. B.ZERO1 Labyrinth perfectly fits in with the creative vision of BVLGARI
jewellery house as its goal is not to fit in but to stand out.

ADAM KATZ SINDING: THIS IS NOT
A F*CKING STREET STYLE BOOK
17:30–20:00
vstup volný / free entry
lokace / location: THE ROOM BY BASMATEE, Školská 7, Praha 1
MAP POINT 3

RELEASE PARTY FOOTSHOP + LAFORMELA

STŘEDA / WEDNESDAY 21/3/2018 STŘEDA / WEDNESDAY 21/3/2018 STŘEDA / WEDNESDAY 21/3/2018 STŘEDA / WEDNESDAY 21/3/2018 STŘEDA / WEDNESDAY 21/3/2018

21:00–05:00
vstupné 400 Kč, pouze na místě / entry 400 CZK, on spot only
lokace / location: Stará čistírna, Papírenská 199/6, Praha 6
MAP POINT 2

Private view of an exhibition of large-format Harper’s Bazaar photographs, with the
authors present.

B.ZERO1 LABYRINTH COCKTAIL

ÚTERÝ / TUESDAY 20/3/2018 ÚTERÝ / TUESDAY

ADDICT #11 BY NobodyListen

Vernisáž k výstavě velkoformátových fotografií Harper’s Bazaaru za účasti autorů.

ÚTERÝ / TUESDAY 20/3/2018 ÚTERÝ / TUESDAY 20/3/2018 ÚTERÝ / TUESDAY 20/3/2018 ÚTERÝ / TUESDAY 20/3/2018 ÚTERÝ / TUESDAY 20/3/2018 ÚTERÝ / TUES

19:00–22:00
na speciální pozvánky / by special invitation only
lokace / location: Clam-Gallasův palác, Husova 20, Praha 1
MAP POINT 1

17:00–18:00
na speciální pozvánky / by special invitation only
lokace / location: Clam-Gallasův palác – přízemí, Husova 20, Praha 1
MAP POINT 1

NEDĚLE / SUNDAY 18/3/2018 NEDĚLE / SUNDAY 18/3/2018 NEDĚLE

PÁTEK / FRIDAY 16/3/18 PÁTEK / FRIDAY 16/3/18 PÁTEK / FRIDAY 16/3/18 PÁTEK / FRIDAY 16/3/18 PÁTEK / FRIDAY 16/3/18 PÁTEK /
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MBPFW OPENING COCKTAIL
BY MAISON FRANCIS KURKDJIAN & SOHO

SOBOTA / SATURDAY 17/3/2018 SOBOTA / SATURDAY 17/3/2018 SOBOTA / SATURDAY 17/3/2018 SOBOTA / SATURDAY 17/3/2018 SOBOTA / SATURDAY 17/3/2018 SOBOTA / SATURDAY 17/3/2018 SOBOTA / SATURDAY 17/3/2018 SOBOTA / SATURDAY 17/3/2018 SOBOT

Hlavní program
Main programme

HARPER’S BAZAAR & MBPFW’s DESIGNERS:
VERNISSAGE

BUSINESS FORWARD FORUM
BY ČEZ & FORBES

více na stranách 54–55 / see more on pages 54–55
9:00–15:00
vstup volný / free entry
lokace / location: České centrum Praha, Rytířská 539/31, Praha 1
MAP POINT 4

RE-SEE SHOWROOM
SUPPORTED BY NESPRESSO & ELLE

více na stranách 56–57 / see more on pages 56–57
15:00–18:00
vstup volný / free entry
lokace / location: Clam-Gallasův palác – 2. patro, Husova 20, Praha 1
MAP POINT 1

RELEASE PARTY FOOTSHOP + LAFORMELA
19:00—22:00
vstup volný / free entry
lokace / location: Vnitroblock, Tusarova 791/31, Praha 7
www.footshop.cz
MAP POINT 5

17:00–22:00
vstup volný / free entry
lokace / location: Hauch Gallery, Pobřežní 636/20A, Praha 8
www.zuzanakubickova.com
MAP POINT 6
Představení nové značky POP by Zuzana Kubíčková, která od sezóny jaro/léto 2018
doplní návrhářčinu couture linii. POP by Zuzana Kubíčková, to jsou nadčasové, dobře
padnoucí střihy a charakteristická ženskost v solidním základu klasického dámského
šatníku. Možnost nákupu na místě.
Presentation of new brand POP by Zuzana Kubíčková, which supplements the
designer’s couture line starting from spring/summer 2018 season. POP by Zuzana
Kubíčková – timeless, well-fitting cuts, and signature femininity in a solid base of
a classical woman’s wardrobe. See-buy option.

PAPER DISCO BY BLUE PAPER: OPENING
22:00–04:00
na speciální pozvánky / by special invitation only
lokace: Groove Bar, Voršilská 142/6, Praha 1
MAP POINT 7

Groove Bar a jeho kulisy se na tři večery promění v PAPER DISCO by Blue Paper. Po
středečním openingu (guest list only) bude pop-up ve čtvrtek i pátek přístupný všem.
Každou noc bude hrát jeden z DJů Komiks event – Lumiere, Schwa a Fatty M.
The Groove Bar and its scene are going to be turned into PAPER DISCO for three nights
by Blue Paper. Following the Wednesday opening night (guest list only), the pop-up is
going to be open to everybody on Thursday and Friday. There is going to be one DJ Komiks
event playing each night – Lumiere, Schwa, and Fatty M.
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Timeless design, maximum safety, superb functionality – the world renowned juvenile
lifestyle brand CYBEX is pleased to introduce its latest fashion collections fit for
modern urban parenting. The guest-only evening event will showcase pieces of striking
collaboration with American designer Jeremy Scott or Ukrainian prodigy Anna K. Discover
the world of CYBEX and find your guide to fashionable parenting.

VANA1 PRESENTS ROBERT KUPISZ AND
KAZAR
20:00–22:00
na speciální pozvánky / by special invitation only
lokace / location: Pasáž Paláce Koruna, Václavské náměstí 846/1, Praha 1
MAP POINT 8

Nově otevřený fashion store VaNa1 manželů Haliny Wronka Mlynkové a Leška Wronky
uvede exkluzivní modely z nové kolekce ,,Crown Winter 2018/19“ předního evropského
návrháře Roberta Kupisze a to nejlepší z nabídky mezinárodní footwear značky Kazar.
New fashion store VaNa1 opened by married couple Halina Wronka Mlynková and
Lešek Wronka, presents exclusive models from the “Crown Winter 2018/19” collection
by prominent European designer Robert Kupisz and the best of international footwear
brand Kazar.

PAPER DISCO BY BLUE PAPER
22:00–04:00
vstup volný / free entry
lokace / location: Groove Bar, Voršilská 142/6, Praha 1
MAP POINT 7

18:30
v předprodeji na pokladně kina Lucerna a na www.kinolucerna.cz / presale in the
Lucerna cinema ticket office and on www.kinolucerna.cz
lokace / location: Kino Lucerna, Vodičkova 704/36, Praha 1
MAP POINT 9
Dolce Vita & MILOSH Ltd. uvádí v rámci MBPFW FW18 exkluzivní premiéru
dokumentárního snímku HOUSE OF Z. Tento intimní portrét výrazného módního návrháře
Zaca Posena mapuje jeho dosavadní kariéru a zachycuje umělcův ryzí talent od jeho
dětství až po bouřlivé dospívání mezi newyorskou smetánkou. Film nabízí bezprostřední
pohled do zákulisí módního průmyslu a jeho mechanismu a cílem jeho uvedení v kině
Lucerna ve dvou speciálních projekcích je mimo jiné motivace mladých talentů.
Dolce Vita & MILOSH Ltd. is exclusively premiering documentary HOUSE OF Z during
MBPFW FW 18. The intimate portrait of a distinctive fashion designer Zac Posen maps
his present career and pictures the artist’s true talent from his childhood to tumultuous
teenage hood among the New York’s high society set. The film offers a close view of the
fashion industry’s backstage and its workings. The goal of the two special screenings in
the Lucerna cinema is, besides other things, to motivate young talent.

PAPER DISCO BY BLUE PAPER
22:00–04:00
vstup volný / free entry
lokace / location: Groove Bar, Voršilská 142/6, Praha 1
MAP POINT 7

HARPER’S BAZAAR & MBPFW’s DESIGNERS:
EXHIBITION
17–18/3 13:00–21:00
19/3 15:00–21:00
20/3 15:00–20:00
vstup volný / free entry
lokace / location: Clam-Gallasův palác – přízemí, Husova 20, Praha 1
MAP POINT 1

Výstava velkoformátových fotografií matadorky české módní fotky Anny Kovačič pro
Harper’s Bazaar. Anna se spolupodílela na jedinečných story časopisů Dolce Vita,
Harper’s Bazaar i Cosmopolitan od počátků jejich existence na českém trhu. V březnovém
Harper’s Bazaaru se vrací na scénu. V ojedinělé, obrazově velmi výrazné fashion story
prezentuje nejoriginálnější účastníky MBPFW, jako např. Mira Saba, Chatty, Jana
Černého, Lukáše Krnáče, Martinu Špetlovou, Jakuba Polanku atd. Na celkové náladě
fotografií se v nemalé míře podílela i stylistka Jana Kapounová.
Exhibition of large-format photographs of an old-hand of Czech fashion photo Anna
Kovačič for Harper’s Bazaar. Anna has co-created the unique story of magazines Dolce
Vita, Harper’s Bazaar, and Cosmopolitan since they first entered the Czech market. She
is making her comeback in the March issue of Harper’s Bazaar. Her unique and visually
very distinctive fashion story presents the most original participants of MBPFW, such
as Miro Sabo, Chatty, Jan Černý, Lukáš Krnáč, Martina Špetlová, Jakub Polanka etc. The
photographs’ overall atmosphere was co-created by stylist Jana Kapounová.

SWEET DREAMS / VIDEO POP-UP

17–23/3
10:00–18:00
vstup volný / free entry
lokace / location: Galerie Klementinum, Mariánské náměstí 5, Praha 1
MAP POINT 10
Národní knihovna je galerie, galerie je obchod s elektronikou, vystavené zboží jsou
obrazy, obrazy jsou videa, videa jsou o módě, móda je vstupenka do ráje, ráj jsou
SWEET DREAMS. 50 televizí a 3 dívky s mobilním telefonem, které si s tebou rády
udělají selfie. Zadarmo.
Kurátor: Petr Hájek
Výtvarný koncept a video: Jakub Jahn
Produkce: Chemistry Gallery
The National Library is a gallery, a gallery is an electronics shop, displayed goods are
paintings, paintings are videos, videos are fashionable, fashion is a ticket to paradise,
paradise is SWEET DREAMS. 50 TV screens and 3 girls with a mobile phone who will
be happy to take a selfie with you. For free.
Curator: Petr Hájek
Visual Concept and Video: Jakub Jahn
Producer: Chemistry Gallery

PROBÍHAJÍCÍ EVENTY / ONGOING EVENTS PROBÍHAJÍCÍ EVENTY / ONGOING EVENTS PROBÍHAJÍCÍ EVENTY / ONGOING EVENTS PROBÍHAJÍCÍ EVENTY / ONGOING EVENTS PROBÍHAJÍCÍ EVENTY / ONGOING EVENTS PROBÍHAJÍCÍ EVENTY / ONGOING EVENTS

Nadčasový design, maximální bezpečnost a nadstandardní funkčnost – světoznámá
lifestylová značka dětského zboží CYBEX si Vám dovoluje představit nejnovější módní
kolekci pro stylové rodiče. Na přehlídce pro vybranou společnost budou prezentovány
výsledky úspěšné spolupráce s americkým návrhářem Jeremym Scottem či začínající
ukrajinskou hvězdou Annou K. Objevte i vy svět CYBEX.

ZAC POSEN – HOUSE OF Z
PREMIÉRA FILMU
SUPPORTED BY DOLCE VITA & MILOSH Ltd.

PROBÍHAJÍCÍ EVENTY / ONGOING EVENTS PROBÍHAJÍCÍ EVENTY / ONGOING EVENTS PROBÍHAJÍCÍ EVENTY / ONGOING EVENTS PROBÍHAJÍCÍ EVENTY / ONGOING EVENTS PROBÍHAJÍCÍ EVENTY / ONGOING EVENTS PROBÍHAJÍCÍ EVENTY / ONGOING EVENTS

18:00–21:00
na speciální pozvánky / by special invitation only
lokace / location: Hauch Gallery, Pobřežní 636/20A, Praha 8
cybex-online.com/cz
MAP POINT 6

PÁTEK / FRIDAY 23/3/2018 PÁTEK / FRIDAY 23/3/2018 PÁTEK / FRIDAY 23/3/2018 PÁTEK / FRIDAY 23/3/2018 PÁTEK / FRIDAY 23/3/2018 PÁTEK / FRIDAY

ČTVRTEK / THURSDAY 22/3/2018 ČTVRTEK / THURSDAY 22/3/2018 ČTVRTEK / THURSDAY 22/3/2018 ČTVRTEK / THURSDAY 22/3/2018 ČTVRTEK / THURSDAY 22/3/2018 ČTVRTEK / THURSDAY 22/3/2018 ČTVRTEK / THURSDAY 22/3/2018 ČTVRTEK / THURSDAY
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PŘEDSTAVENÍ NOVÝCH MÓDNÍCH KOLEKCÍ
CYBEX

CZECH DESIGNERS MARKET BY BIBLOO

9–26/3
9:00-20:00
vstup volný / free entry
lokace / location: Bibloo concept store OD Kotva, nám. Republiky 656/8, Praha 1
www.bibloo.cz
MAP POINT 11
Bibloo concept store si pro vás jako tradičně připravil originální market s modely českých
návrhářů, kteří pro vás vybrali nejoblíbenější kousky ze svých ateliérů. Přijďte si obohatit
svůj šatník o exkluzivní kousek z dílny našich předních českých návrhářů. Najdete nás
ve 4. patře obchodního domu Kotva.
As is tradition, Bibloo concept store has prepared an original market offering models by
Czech designers, who have chosen their favourite models from their studios. Come to
add some exclusive pieces made by top Czech designers to your wardrobe. You will find
us on the 4th floor of Kotva department store.
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Projekt se koná pod záštitou primátorky hlavního města Prahy Adriany Krnáčové. /
The event is held under the auspices of the Mayor of Prague, Adriana Krnáčová.
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MAP POINT 7
Groove Bar
Voršilská 142/6
110 00 Praha 1

ADAM KOST
BLAŽEK
ODIVI
MICHAEL KOVACIK
JAN CERNY
JAKUB POLANKA
LUKÁŠ KRNÁČ
MONIKA DRÁPALOVÁ
LAFORMELA + FOOTSHOP
LAFORMELA
IMRECZEOVA
CHATTY
NEHERA
DENISA NOVÁ DNB
LUKAS LINDNER ATELIER
VOZIANOV
PETRA PTÁČKOVÁ
ATELIÉR DESIGNU ODĚVU A OBUVI / ACADEMY OF ARTS, ARCHITECTURE & DESIGN IN
PRAGUE (UMPRUM): STUDIO OF FASHION AND FOOTWEAR DESIGN

VAN GRAAF JUNIOR TALENT 2018
BUSINESS FORWARD FORUM BY ČEZ & FORBES
RE-SEE SHOWROOM SUPPORTED BY NESPRESSO & ELLE
MBPFW & PROČ NE?! CHARITY NIGHT FOR TEREZA MAXOVA FOUNDATION
PROGRAM PŘEHLÍDEK / SHOWS SCHEDULE
HLAVNÍ PROGRAM / MAIN PROGRAMME
MBPFW FW18 POINTS

MAP POINT 8
VaNa1
Pasáž Paláce Koruna
Václavské náměstí 846/1
110 00 Praha 1
MAP POINT 9
Kino Lucerna
Vodičkova 704/36
110 00 Praha 1
MAP POINT 10
Galerie Klementinum
Mariánské náměstí 5
110 00 Praha 1

Guide

MAP POINT 11
Bibloo concept store OD Kotva
nám. Republiky 656/8
110 00 Praha 1

