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Guide

Móda je uměním nalézat nezvyklé pohledy na důvěrně známé věci, uměním objevovat nové
variace již mnohokráte použitých postupů a motivů, uměním propojovat zdánlivě nespojitelné.
Zářijová edice Mercedes-Benz Prague Fashion Weeku pro nás tentokrát objeví nečekaný půvab
podzemních zásobovacích garáží legendárního obchodního domu Kotva, které se na několik
dní stanou přehlídkovým molem. Nabídne nám i konfrontaci módy české s módou zahraniční
a tvorby komerční s tvorbou nezávislých návrhářů. Stejně jako na jaře, i v podzimní edici si budete
mít možnost na závěr všechny kolekce zblízka prohlédnout během oficiálního re-see showroomu.
A v samotném úvodu našeho týdne hlavní město poprvé ožije akcí Pařížská Shopping Night,
během níž se do pozdních nočních hodin otevřou dveře nejluxusnějších značkových butiků
v centru Prahy.
Móda je rovněž uměním obchodu. Pokračujeme proto v tradici odborných konferencí a vedle
byznysové stránky módního průmyslu se nyní zaměříme i na právní aspekty a na téma design
jako duševní vlastnictví, a to hned ve dvou diskuzních panelech, jichž se zúčastní přední odborníci a zástupci lokální módní scény.
Móda je v neposlední řadě uměním překvapit. Přijďte se i vy nechat inspirovat kolekcemi českých
návrhářů na příští jaro a léto. Zářijový „fashion week“ je především Váš!
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Fashion means art of finding unusual perspectives of familiar things, art of discovering
new variations of techniques and motives used time and again, art of connecting the
seemingly unconnectable. The September edition of Mercedes-Benz Prague Fashion
Week acquaints us with the unexpected beauty of the underground service car park of
legendary department store Kotva, which will turn into a catwalk for a couple of days.
It will also offer a confrontation of Czech and international fashion, and of commercial work versus independent one. As in spring, the fall edition offers a closer look at all
collections during an official re-see showroom at the end of the event. The week will be
opened by the first Pařížská street Shopping Night ever, during which the most luxury
brand boutiques in the centre of Prague will leave their doors open till the small hours.
Fashion also means art of commerce. Therefore, we continue the tradition of professional
conferences and will focus, apart from the business side of fashion industry, on legal aspects and the topic of design as intellectual property in two discussion panels, in which
prominent legal and fashion industry professionals will participate.
Last but not least, fashion means art of surprise. Come and let yourselves be inspired by
collections of Czech designers for the next spring and summer. The September “fashion
week” is yours after all!
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Tereza Maxová | Proč ne?!, foto: Branislav Šimončík

Jedinečný
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www.nespresso.com/whatelse
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CATWALK
ELEGANTNÍ JEDNOHUBKY JAKO HVĚZDY
MBPWF
S/S17
MBPFW F/W16

marshmallow lollipop | sushi flowers ball | tartalles
pate | macarons vivacircle | foie gras bubblepop

Exclusive caterer Mercedes-Benz Prague Fashion Week 2016
www.S O H O.cz Podolské Nábřeží 1, Praha 4, 727 807 592

Rytířská 10, Praha 1, 11000
224 210 597 www.cafe-cafe.cz

SS17 Designers

Jeden z nejpodstatnějších rozměrů #MBPFW je jeho funkce jakožto prodejního kanálu, zprostředkovatele mezi návrháři a obchodníky, ale i cílovými klienty. Proto se tentokrát MBPFW
S/S17 Guide vydává po showroomech a buticích našich zúčastněných návrhářů a mapuje všechny
detaily, které vás zajímají, tedy třeba to, jak se i vy sami k jejich tvorbě dostanete (a samozřejmě jak
ji třeba i nakoupíte!).
One of #MBPFW’s fundamental aspects is its function of a sales channel, a mediator
between designers and buyers as well as target customers. That is the reason this year’s
MBPFW S/S17 Guide tours showrooms and boutiques of participating designers and
explores all details you might be interested in, including information on how to get to
see (and may be even buy!) the clothes.
You could have followed our travels on Instagram under #BuyCzechFashion hashtag.
For addresses and contact information of all designers go to mbpfw.com/designeri.
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Dell’loglio
— obchod / store
1 Piazza Crispi Francesco
PA 90139 Palermo, IT
Kde koupit / Stockists
Selfridges — obchod / store
400 Oxford St
W1A 1AB, Londýn, GB
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Kde koupit / Stockists
LUKAS LINDNER ATELIER — showroom
Slezská 41
102 00 Praha 2

www.farfetch.com
— online

LUKAS LINDNER ATELIER
Pro koho jsou určeny vaše kolekce? Sharon Stone:). V jakém cenovém rozpětí se vaše modely pohybují? Ceny jsou na vyžádání. Na jaké druhy
oděvu se specializujete? Náš ateliér poskytuje klientům služby luxusního zakázkového krejčovství, stejně tak výběr looku aktuálních sezónních kolekcí.
A to jak modelů dámských, tak pánských. Věnujete se i zakázkové tvorbě společenských šatů? Velmi intenzivně:). Kolekce S/S17 bude zahrnovat hlavně
couture společenské šaty. Je třeba předchozího objednání do vašeho showroomu/butiku? Ano, jelikož se každému zákazníkovi věnujeme individuálně.
Who are your collections designed for? Sharon Stone:). What is the price range of your models? Prices are on request. Which types of garment
do you specialize in? Our studio provides luxury tailoring services to our customers as well as a selection of looks from current season collections —
men’s and women’s fashion. Do you also design custom-made evening dresses? Quite a lot:). The S/S 17 collection is going to comprise mainly couture
evening wear. Is it necessary to make an appointment to visit your showroom/boutique? Yes, because we want to give an individual approach to every
customer.

MARTINA ŠPETLOVÁ
Pro koho jsou určeny vaše kolekce? Pro sebevědomou ženu, která ocení kvalitu. V jakém cenovém rozpětí se vaše modely pohybují? Ceny modelů se
pohybují mezi £300—£1800, £3000 za šaty na zakázku. Na jaké druhy oděvu se specializujete? Na dámskou módu z kůže. Věnujete se i zakázkové tvorbě
společenských šatů? Zakázkové tvorbě ano, ale společenským šatům ne. Je třeba předchozího objednání do vašeho showroomu/butiku? Ano, emailem.
Who are your collections designed for? For a self-confident woman who can appreciate high quality. What is the price range of your models? Prices
are between £300—£1,800, £3,000 for a custom-made dress. Which types of garment do you specialize in? In women’s leather fashion. Do you also
design custom-made evening dresses? I do design custom-made pieces, but I don’t do evening wear. Is it necessary to make an appointment to visit your
showroom/boutique? It is, via e-mail.
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Rebelion
— obchod / store
Jakubská 123/5
602 00 Brno
Czech Labels & Friends
— obchod / store
Železná 12
110 00 Praha 1
Kde koupit / Stockists
LaFormela — showroom
Dušní 4
110 00 Praha 1

www.laformela.com
— online

Debut Gallery
— obchod / store
Malé náměstí 12
110 00 Praha 1
Czech Labels & Friends
— obchod / store
Železná 12
110 00 Praha 1
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Kde koupit / Stockists
ODIVI — showroom
Masarykovo nábřeží 12
110 00 Praha 1

www.odivi.cz
— online
www.queens.cz
— online

ODIVI
Pro koho jsou určeny vaše kolekce? Pro všechny, kteří jim mají chuť vdechnout život a dát jim vlastní příběh. V jakém cenovém rozpětí se vaše
modely pohybují? Sami raději utrácíme za zážitky, cestování nebo vzdělávání, proto se snažíme držet rozumné ceny. Kolekci Essentials pořídíte od pár
stovek, showpieces a custom věci pak za několik tisíc. Na jaké druhy oděvu se specializujete? Mix street wearu a high fashion, kde velkou roli hrají funkčnost a variabilita. Věnujete se i zakázkové tvorbě společenských šatů? Ano, zejména svatebním šatům pod značkou SOBJE. Není ale problém na míru
navrhnout a vyrobit cokoli. Je třeba předchozího objednání do vašeho showroomu/butiku? Není, máme stálou otevírací dobu, ale pokud chcete něco
konkrétního nebo pokud má vznikat něco na míru, je nutné se na schůzce předem domluvit.
Who are your collections designed for? For anyone who feels like breathing life into them and giving them their own stories. What is the price range
of your models? We ourselves prefer spending money on experiences, travelling or education, therefore, we try to keep our prices reasonable. You can get
the Essentials collection for a couple of hundred, showpieces and custom pieces for a couple of thousand. Which types of garment do you specialize in?
Street wear and high fashion blend. There is a strong emphasis on functionality and variability. Do you also design custom-made evening dresses? Yes,
particularly wedding dresses under the SOBJE brand. However, we can custom design and make just about anything. Is it necessary to make an appointment to visit your showroom/boutique? No, it’s not. We have fixed opening hours, however, if you have something particular in mind or if you want
something custom made, it is necessary to make an appointment.

LaFormela
Pro koho jsou určeny vaše kolekce? Naše značka LaFormela je určená zejména klientům pohybujícím se v tvůrčích odvětvích, kteří se nebojí výrazných
modelů a detailů, ale zároveň se chtějí cítit pohodlně a autenticky. Naši klienti jsou denně ve styku s lidmi, kteří módu absorbují. Začali jsme s dámskými
kolekcemi, v poslední době se zaměřujeme na unisexové produkty. V jakém cenovém rozpětí se vaše modely pohybují? Přibližně od 2500 Kč a výše. Šaty
z kolekce lze u nás pořídit od 3000 Kč do 8000 Kč, mikiny mezi 2500 Kč a 5000 Kč a kalhoty od 4000 do 7000 korun. Na jaké druhy oděvu se specializujete?
Topy, šaty, mikiny, kabáty, kalhoty, sukně a doplňky — zejména tašky. Věnujete se i zakázkové tvorbě společenských šatů? Ano, dokonce nejen společenských
a večerních šatů, zakázkovou tvorbu ale vždy stavíme na základech stylu značky LaFormela. Je třeba předchozího objednání do vašeho showroomu/butiku?
Na návštěvu v ateliéru je možné se objednat formou e-mailu nebo telefonicky na čísle + 420 737 706 028.
Who are your collections designed for? Our brand LaFormela aims particularly at customers from creative fields, who are not afraid of bold outfits
and details and at the same time want to feel comfortable and authentic. Our clients are in daily touch with people who absorb fashion. We started with
collections for women; we have been focussing on unisex pieces lately. What is the price range of your models? About CZK 2,500 and up. Collection pieces
go between CZK 3,000 and CZK 8,000, sweatshirts between CZK 2,500 and CZK 5,000 and trousers between 4,000 and 7,000. Which types of garment do
you specialize in? Tops, dresses, sweatshirts, coats, trousers, skirts, and accessories, particularly bags. Do you also design custom-made evening dresses? Yes,
and not just formal or evening dresses. However, our custom-made designs are always based on LaFormela’s style. Is it necessary to make an appointment
to visit your showroom/boutique? It is possible to make an appointment at our studio via e-mail or phone no. + 420 737 706 028.
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Kde koupit / Stockists
Kateřina Geislerová — showroom
V Kotcích 2
110 00 Praha 1

Czech Labels & Friends
Železná 12
110 00 Praha 1
Kde koupit / Stockists
Monika Drápalová — showroom
Areál Pragovky
Kolbenova 34a
190 00 Praha 9
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MONIKA DRÁPALOVÁ
Pro koho jsou určeny vaše kolekce? Jednoduše pro ty, komu se líbí. V jakém cenovém rozpětí se vaše modely pohybují? Nejčastěji se kousky pohybují
od 4000 do 15000 Kč. Na jaké druhy oděvu se specializujete? Na všechny. Věnujete se i zakázkové tvorbě společenských šatů? Ano, někdy také. Je třeba
předchozího objednání do vašeho showroomu/butiku? Ano, kontakt je k nalezení na mých webových stránkách nebo sociálních sítích.
Who are your collections designed for? To put it simply, for those whole like them. What is the price range of your models? My pieces are usually
between CZK 4,000 and 15,000. Which types of garment do you specialize in? In everything. Do you also design custom-made evening dresses? Yes, I do,
sometimes. Is it necessary to make an appointment to visit your showroom/boutique? Yes, it is. You can find the contact on my website or on social networks.

KATEŘINA GEISLEROVÁ
Pro koho jsou určeny vaše kolekce? Pro ženy, které mají rády nenucenou eleganci. Tvořím modely, které se lehce nosí do práce, ale i večer na koktejl,
jsou zdánlivě klasické, ale vždy doplněné originálními detaily. Mají v sobě ženskou smyslnost a pánské prvky. Snažím se, aby byl každý model z co nejkvalitnějšího materiálu a měl perfektní střih, který vyzdvihne krásné ženské křivky. Tvořím pro ženu, která zná svůj styl, anebo pro takovou, která se ho nebojí
hledat. V jakém cenovém rozpětí se vaše modely pohybují? V mé tvorbě najdete tři řady — konfekční, limitovanou sérii a zakázkovou výrobu na míru,
tzn. společenské a svatební šaty. Například šaty v konfekční řadě se pohybují mezi 7000 a 18000 Kč. V limitované sérii (originální modely reprodukované
maximálně v 7 kusech) se pohybují mezi 14000 a 22000 Kč a v zakázkové tvorbě večerních šatů najdete šaty za 24000 Kč a výše. Na jaké druhy oděvu se
specializujete? Tvořím v podstatě všechno, co dámská móda nabízí. Kalhoty, sukně, šaty, topy, košile, kabáty atd. Ale nejraději dělám kalhoty, šaty a kabáty.
A teď nově začínám pracovat s přízí, takže dělám i doplňky a svetry. Věnujete se i zakázkové tvorbě společenských šatů? Ano, tvořím společenské i svatební
šaty. Základem jsou již existující modely z mých kolekcí. Vybereme společně s klientkou žádaný materiál a barvu a pak model eventuálně ještě doladím,
aby lépe odpovídal její siluetě a charakteru. Je třeba předchozího objednání do vašeho showroomu/butiku? Ano, převážně přijímám klientky na základě
domluvené schůzky. Ráda se jim věnuji a vyhrazený čas máme jen pro sebe. Ale chtějí-li se dámy obeznámit s kolekcemi, mohou se přijít podívat každou
středu, kdy je showroom otevřen veřejnosti 11—19hod.
Who are your collections designed for? For women who like effortless elegance. I create pieces that can be easily worn to work as well as to a cocktail
party in the evening. They are seemingly classical, but there is always an original detail there. They combine feminine sensuality with male components. I see
that every piece is made of the highest quality of material possible, that the perfect cut emphasises beautiful feminine curves. I create clothes for a woman
who knows her style or for a woman who is not afraid of finding one. What is the price range of your models? There are three lines — ready-to-wear, a limited
edition and custom made, i.e. evening and wedding gowns. For example a dress from the ready-to-wear line is somewhere between CZK 7,000 and 18,000.
A limited edition one (original pieces reproduced in no more than 7-piece batches) is between CZK 14,000 and 22,000. Custom made evening dresses start
at CZK 24,000. Which types of garment do you specialize in? I basically make everything from women’s fashion — trousers, skirts, dresses, tops, shirts,
coats, etc. However, my favourite are trousers, dresses and coats. I have recently started working with yarn, so I also make accessories and jumpers. Do you
also design custom-made evening dresses? Yes, I design evening and wedding gowns based on existing pieces from my collections. I select the required
material and colour together with the customer, but I might subsequently alter it to better fit her silhouette and type. Is it necessary to make an appointment
to visit your showroom/boutique? Yes, I usually make appointments with my customers. I like to pay maximum attention to them and thus we have the
time to ourselves. However, should you ladies be interested in seeing the collections, you are welcome to the showroom every Wednesday between 11 and
10 when it’s open to public.
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Kniq
www.kniq.com.hp
— online
H.P. France
— obchod / store
98 Christopher St
New York
NY 10014, USA

Kde koupit / Stockists
La Gallery Novesta —
obchod / store
Elišky Krásnohorské 9
110 00 Praha 1

Doshaburi
— obchod / store
Carrer dels Lledó, 4
08002 Barcelona ES
Kde koupit / Stockists
H.Lorenzo — obchod / store
474 N Robertson Blvd
West Hollywood
CA 90048, USA
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PETRA PTÁČKOVÁ
Pro koho jsou určeny vaše kolekce? Obecně pro silné osobnosti s vlastním názorem, se smyslem pro humor a nadhledem, který se promítá i do jejich
životního stylu a stylu oblékání. Spíše jsou to jedinci než masy, často umělci, ale i dámy na vysokých pozicích i podpatcích, které doplňují mojí tvorbou
luxusní značky. V jakém cenovém rozpětí se vaše modely pohybují? Cca od 2500 do 30000 Kč. Snažím se, aby kolekce byly vyvážené — ručně zpracované,
malované a vyšívané kousky vedle základních a jednodušších. Na jaké druhy oděvu se specializujete? Všechny druhy oděvu, zaměřuji se hlavně na propracování a detaily, praktičnost a multifunkčnost. Neomezuji se věkem, sezónou ani trendem. Věnujete se i zakázkové tvorbě společenských šatů? Ano, jak mi
to čas dovolí. Je třeba předchozího objednání do vašeho showroomu/butiku? V Česku moc často nepobývám, ale pokud tam jsem, ráda se setkám. Obecně
je nejlepší napsat e-mail nebo zavolat.
Who are your collections designed for? In general, for strong personalities with their own views, sense of humour who like to stay above things, which
projects into their lifestyle as well as sartorial choices. We are talking about individuals rather than masses; they are often artists and also high-flying ladies
in high heels, who buy my garments to complement their luxurious wardrobes. What is the price range of your models? Approximately between CZK 2,500
and CZK 30,000. I try to balance my collections — hand-made, painted and embroidered pieces next to more basic and simple ones. Which types of garment
do you specialize in? All types. I mainly focus on working out details, practicality and multi-functionality. I’m not limited by age, season, or trends. Do you
also design custom-made evening dresses? Yes, when time permits. Is it necessary to make an appointment to visit your showroom/boutique? I don’t spend
much time in the Czech Republic, but when I do, I love to meet my customers. Basically, the best way is to send me and e-mail or call me.

JAKUB POLANKA
Pro koho jsou určeny vaše kolekce? Rozhodně jsou pro lidi, kteří se nebojí vyjádřit sebe sama. V tom jim může pomoct právě snad i pár kousků ode
mě. V jakém cenovém rozpětí se vaše modely pohybují? Na to nemám jednoznačnou odpověď. Drobné doplňky jsou samozřejmě podstatně dostupnější
než třeba večerní toaleta na zakázku… Na jaké druhy oděvu se specializujete? Na ty, co baví mě i zákazníky — pány i dámy. Věnujete se i zakázkové tvorbě
společenských šatů? Rozhodně ano! Je třeba předchozího objednání do vašeho showroomu/butiku? Prekolekce (předpřehlídková) je běžně k dostání
v La Gallery Novesta. Privátní prodej se koná tři dny před každou sezónou a je pouze na objednání.
Who are your collections designed for? Definitely for people who are unafraid to express themselves; and a couple of my pieces might help them
to do so. What is the price range of your models? I don’t have a clear-cut answer to that. Small accessories are obviously much more affordable than
a custom-made evening gown… Which types of garment do you specialize in? In those I and my customers enjoy — gentlemen and ladies. Do you also
design custom-made evening dresses? Definitely! Is it necessary to make an appointment to visit your showroom/boutique? You can buy pre-collections
(pre-show) at La Gallery Novesta. A private sale takes place three days prior to the beginning of a season and an appointment is necessary.
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CHATTY
Pro koho jsou určeny vaše kolekce? Pro naši práci je příznačný rukopis, který osciluje mezi dámskou a pánskou módou. V jakém cenovém rozpětí se
vaše modely pohybují? Od základních basic kousků od 2000 Kč až po náročné, na míru navrhované modely pohybující se v řádech desítek tisíc korun. Na
jaké druhy oděvu se specializujete? Hi-end ready-to wear. Naše kolekce charakterizuje především práce s denimem, ale v portfoliu sezónních kolekcí je,
kromě jeansů, mnohem širší škála oděvů. Věnujete se i zakázkové tvorbě společenských šatů? Ano. Je třeba předchozího objednání do vašeho showroomu/
butiku? Náš obchod je otevřen od pondělí do pátku od 13 do 18 hodin, pro osobní konzultace doporučujeme objednání telefonicky nebo emailem.
Who are your collections designed for? Our work bears a distinctive signature oscillating between men’s and women’s fashion. What is the price range of
your models? Basic pieces start at CZK 2,000; more complex custom-made pieces go for about tens of thousands of Czech Crowns. Which types of garment
do you specialize in? Hi-end ready-to-wear. Our collection’s signature feature is denim, however, the season collections portfolio includes
a much wider range of clothes as well as jeans. Do you also design custom-made evening dresses? Yes, we do. Is
it necessary to make an appointment to visit your showroom/boutique? Our shop is opened
from Monday to Friday between 13 and 18 o´clock. We recommend
making an appointment via phone or e-mail for
individual consultations.

www.pietro-filipi.com
— online

www.chatty.cz
— online
Kde koupit / Stockists
CHATTY — obchod / store
Haštalská 21
11 0 00 Praha 1
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Kde koupit / Stockists
Pietro Filipi
— vlajkový butik / flagship store
Národní 31
110 00 Praha 1

Všechna prodejní místa najdete na stránkách
www.pietro-filipi.com.
For a complete list of retail locations see
www.pietro-filipi.com.

PIETRO FILIPI CREATED BY DESIGNERS
Pro koho jsou určeny vaše kolekce? Pietro Filipi tvoří produkty pro moderního, elegantního a zároveň dynamického zákazníka, pro něhož je móda
neodmyslitelnou součástí jeho životního stylu a vyjádřením své vlastní osobnosti. Pro zákazníka, který sleduje trendy a orientuje se v nich, ale oblečení si
vybírá s ohledem na svou individualitu a vytříbený vkus. V jakém cenovém rozpětí se vaše modely pohybují? Modely Pietro Filipi se liší podle konkrétního produktu. Pokud se bavíme o basicovém tričku, je to cca 1300 Kč, v pánských oblecích a v limitované kolekci Pietro Filipi Silverline od Ivany Mentlové
se dostáváme až na cca 15000 Kč za produkt, v kolekci podzim/zima 2016 i 26000 Kč. Na jaké druhy oděvu se specializujete? Styl Pietro Filipi odráží
nadčasovou eleganci a sofistikovanost. Náš produkt má svou hodnotu v designu, kvalitním materiálu a precizním zpracování. Věnujete se i zakázkové
tvorbě společenských šatů? V našich kolekcích najdete i produkty, které se vyrábí v minimálním počtu kusů — klidně i 3. Plus máme na prodejnách
specializovaný personál, který Vám dokáže vše upravit na míru a podle přání.
Who are your collections designed for? Pietro Filipi creates products for a modern, stylish and at the same time dynamic customer who sees fashion as an integral part of his/her lifestyle that expresses his/her personal characteristics; for a customer who follows trends and knows how to navigate
them; who, however, chooses his/her clothes based on his/her individuality and exquisite taste. What is the price range of your models? Pietro Filipi
models differ piece from piece. If we are talking about a basic T-shirt, it is about CZK 1,300, men’s suits and Pietro Filipi Silverline limited collection
by Ivana Mentlová are about CZK 15,000, the fall/winter 2016 collection can be as much as CZK 26,000. Which types of garment do you specialize in?
Pietro Filipi style reflects timeless elegance and sophistication. Our product’s value lies in its design, quality material and meticulous craftsmanship. Do
you also design custom-made evening dresses? Our collections also include pieces made in minimum numbers — it could be just 3 pieces. There is also
well trained staff in our shops, who are able to alter everything according to your size and wish.
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Kde koupit / Stockists
Tiqe by Petra Balvínová
— obchod / store
Benediktská 9
110 00 Praha 1
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Kde koupit / Stockists
LUKAS MACHACEK
— showroom
Melounová 4
120 00 Praha 2

Jineylevel
— obchod / store
Spálená 21
110 00 Praha 1

www.mconcept.cz
— online

LUKAS MACHACEK
Pro koho jsou určeny vaše kolekce? Prakticky pro celou rodinu. Mezi svými sezónními kolekcemi ateliér produkuje i capsule kolekce v různých kolaboracích, nebo i čistě
pod hlavičkou MACHACEK. Věci jsou určené pro každodenní nošení a modely pravidelně upravujeme i do dětských velikostí, protože když nakupuje maminka nebo tatínek,
vždy chtějí i něco pro svoje prcky… V jakém cenovém rozpětí se vaše modely pohybují? Ta škála je opravdu široká. Máme produkty za 590 Kč, ale svatební šaty se dokážou vyšplhat i na stovky tisíc korun, pakliže klientka žádá ruční výšivky a zdobení pravými kameny. Oděvy na běžné nošení lze u nás každopádně pořídit i za ceny mezi 1500 a 10000 Kč.
Na jaké druhy oděvu se specializujete? Prakticky se nespecializujeme, i když by se dalo říct, že naším záměrem je tvořit hlavně nositelné oděvy. Každopádně záběr ateliéru je
velmi široký právě díky pravidelným čtyřem kolekcím ročně. Věnujete se i zakázkové tvorbě společenských šatů? Určitě ano. Většina kolegů by nám dala určitě za pravdu, že to
je to nejzajímavější na práci návrháře jak po stránce kreativity, tak zisku. Je třeba předchozího objednání do vašeho showroomu/butiku? Předchozí objednání je lepší v případě,
že chce klient jednat přímo se mnou. Ateliér je ale otevřen veřejnosti denně od 10:00 do 18:00 (víkendy po domluvě) a o každého klienta se postará můj vyškolený profesionální
team, kterému 100% věřím a který má veškeré znalosti potřebné k uspokojení klienta, který přijde a chce MACHACKA!
Who are your collections designed for? Basically, for the entire family. In between season collections, our studio produces capsule collections in various collaborations or simply under the MACHACEK brand. The pieces are meant for daily wear and we routinely adjust garments for children too, because when a mummy or daddy goes
shopping, they always want to buy something for the little ones too… What is the price range of your models? It is a quite wide range. Some of our products go for CZK 590, but
a wedding dress can go as high as hundreds of thousands of Czech Crowns if the client asks for hand embroidery and real jewel embellishment. Our daily wear goes for between
1,500 and 10,000. Which types of garment do you specialize in? We do not really specialize in anything. However, you could say that our main objective is to create wearable
clothes. Nevertheless, the studio’s scope of work is quite wide mostly due to regular four collections a year. Do you also design custom-made evening dresses? Definitely. Most
colleagues would agree that it is the most interesting part of a designer’s job, from a creativity as well as profitability point of view. Is it necessary to make an appointment to visit
your showroom/boutique? An appointment is better in case a customer wants to deal with me personally. Otherwise the studio is open to public every day between 10:00 and
18:00 (weekends upon request). Every customer is taken care of by my highly trained professional team, whom I trust 100% and who has all the knowledge necessary to satisfy
a customer who comes and asks for MACHACEK!

TIQE BY PETRA BALVÍNOVÁ
Pro koho jsou určeny vaše kolekce? Šijeme výhradně pro ženy. V jakém cenovém rozpětí se vaše modely pohybují? Je to pouze orientační, ale trička
od 2900 do 4900 Kč, sukně od 4900 do 9900 Kč, šaty od 8900 do 15900 Kč, kalhoty od 6900 Kč, kožené bundy od 22000 Kč, svatební šaty od 24000 Kč výše.
Na jaké druhy oděvu se specializujete? Dvakrát ročně tvoříme a prezentujeme ucelené kolekce, které se dají vzájemně kombinovat. V kolekcích se objevují
kabáty, kožené bundy, košile, svetry, kalhoty, sukně i šaty, vše zákaznicím šijeme i na míru. Věnujete se i zakázkové tvorbě společenských šatů? Ano, náš ateliér
má kromě ucelených kolekcí i zakázkovou tvorbu, zejména pak na svatební a večerní šaty. Je třeba předchozího objednání do vašeho showroomu/butiku?
V butiku máme otevřeno od pondělí do pátku od 10:00 do 19:00 a není třeba se objednávat. Pokud ale chce zákaznice schůzku se mnou, je třeba se objednat.
Who are your collections designed for? We make clothes exclusively for women. What is the price range of your models? Approximately, T-shirts are
between CZK 2,900 and 4,900, skirts between CZK 4,900, and 9,900, dresses between CZK 8,900 and 15,900, trousers start at CZK 6,900, leather jackets at
CZK 22,000, wedding dresses at CZK 24,000. Which types of garment do you specialize in? Twice a year, we create and present compact collections, which
can be combined with each other. The collections comprise coats, leather jackets, shirts, jumpers, trousers, skirts, and dresses. Everything is also custom
made. Do you also design custom-made evening dresses? Yes, apart from compact collections, our studio also produces custom-made pieces, particularly
wedding and evening dresses. Is it necessary to make an appointment to visit your showroom/boutique? Our boutique is opened from Monday to Friday
between 10:00 and 19:00 and no appointment is needed. However, if a customer wants to deal with me, it is necessary to make an appointment.
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Czech Labels & Friends
— obchod / store
Železná 12
110 00 Praha 1

CACHEMIRE COTON SOIE
— obchod / store
Rue Franz Merjay 53
1050 Brusel, BE
Kde koupit / Stockists
Momento by Gaya
— obchod / store
Rue de Namur 79A
1000 Brusel, BE
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MIRO SABO
Pro koho jsou určeny vaše kolekce? Moje klientky jsou z větší části ženy, které přicházejí hodně do kontaktu s užitým designem a uměním, pracovně nebo
čistě z osobních zájmů. Věci spojené s lifestylem a užitým uměním jsou i pro mě velice důležitým aspektem života a snažím se s tím ve své tvorbě pracovat, proto
zřejmě přitahuje i osoby se stejnými zájmy. V jakém cenovém rozpětí se vaše modely pohybují? Samozřejmě vždy záleží na typu oděvu, náročnosti provedení,
použitých materiálech, střihu. Zakázka většinou vyjde od 4000 Kč za sukni, jednoduché topy apod., u ready-to-wear produktů je cena i nižší, např. od 2000
Kč za triko, 3000 Kč za úpletové šaty apod. Na jaké druhy oděvu se specializujete? Věnuji se hlavně zakázkové tvorbě vycházející z mých kolekcí, aktuální
nebo i starších, a taky menším sériím ready-to-wear. Příležitostně vytvářím i kostýmy pro operu. Věnujete se i zakázkové tvorbě společenských šatů? Ano,
zakázka tvoří časově i kapacitně poměrně velkou část z projektů, na nichž pracuji, a oděvy na míru do společnosti nebo ke speciálním příležitostem jsou
žádané. Je třeba předchozího objednání do vašeho showroomu/butiku? Ano, vzhledem k tomu, že prostor funguje jako ateliér, je potřeba předchozí domluvy.
Who are your collections designed for? My customers are mostly women who are in frequent contact with design and art — be it professionally or out
of interest. Things connected to lifestyle and design represent an important aspect of life for me too and I try to incorporate them into my work. That may be
the reason my work attracts people of similar interests. What is the price range of your models? Obviously, it depends on the type of garment, difficulty of the
production process, materials used, cut. It usually works out to CZK 4000 and up for a skirt, simple tops etc. Ready-to-wear pieces are cheaper, e.g. T-shirts
start at CZK 2,000, jersey dresses at CZK 3,000 etc. Which types of garment do you specialize in? I specialize mainly in custom production based on my
collections — current and old ones, as well as smaller ready-to-wear lines. I occasionally made opera costumes. Do you also design custom-made evening
dresses? Yes, custom work constitutes a considerable part of the projects I work on — from a time as well as capacity point of view. Besides, custom-made
evening or special occasion wear is in demand. Is it necessary to make an appointment to visit your showroom/boutique? Yes, since it is also a studio, it is
necessary to make an appointment.

Kde koupit / Stockists
MIRO SABO — Showroom
Přemyslovská 13
130 00 Praha 3

ALTER ERA
Pro koho jsou určeny vaše kolekce? Kolekce jsou určeny spíše pro výrazně ženské typy, přičemž věk zase tak podstatný není. Většině našich zákaznic
je každopádně mezi 30 a 55 lety. V jakém cenovém rozpětí se vaše modely pohybují? Cenová relace se pohybuje od 150 do 1200 euro. Na jaké druhy oděvu
se specializujete? High-endové nositelné dámské kolekce. Soustředíme se na práci s vlastním potiskem a textilní design. Věnujete se i zakázkové tvorbě
společenských šatů? Zakázkové tvorbě včetně společenských šatů se věnujeme, a to jak pro naše klientky, tak i na základě poptávky stylistů nebo známých
osobností. Je třeba předchozího objednání do vašeho showroomu/butiku? Ano, jsme ale flexibilní.
Who are your collections designed for? Our collections are designed for distinctly feminine types, where age does not play much of a role. Most of
our customers are between 30 and 55 years, anyway. What is the price range of your models? The prices range between 150 and 1,200 EUR. Which types
of garment do you specialize in? High-end wearable collections for women. We typically work with our own prints and fabric design. Do you also design
custom-made evening dresses? We do design custom-made clothes, including evening dresses, for our customers as well as to order from stylists or celebrities.
Is it necessary to make an appointment to visit your showroom/boutique? Yes, but we are very flexible.
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Kde koupit / Stockists
UMPRUM
— školní ateliér / school studio
nám. Jana Palacha 80
110 00 Praha 1

Kde koupit / Stockists
Zuzana Kubíčková
— showroom
Mánesova 84
120 00 Praha 2
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ZUZANA KUBÍČKOVÁ
Pro koho jsou určeny vaše kolekce? Kolekce jsou určeny ženám, které vyhledávají kvalitní materiály, ruční výrobu se zaměřením na detail. V jakém
cenovém rozpětí se vaše modely pohybují? Modely z aktuální kolekce se pohybují v cenách od 8800 Kč do 37500 Kč. Na jaké druhy oděvu se specializujete? Zaměřuji se zejména na oděvní tvorbu, ale v portfoliu mé značky lze nalézt také doplňky v podobě psaníček, peněženek či šperků a spodního prádla,
ke kterému se stavím jako k nedílné součásti oděvu tvořící společně se všemi vrstvami jeden celek. Věnujete se i zakázkové tvorbě společenských šatů?
Soustředím se převážně na zakázkovou výrobu a s oblibou se věnuji také svatebním šatům a kostýmům pro burlesku. Je třeba předchozího objednání do
vašeho showroomu/butiku? Ano. Showroom a ateliér (Mánesova 84) může na základě předchozího objednání navštívit každý.
Who are your collections designed for? Collections are designed for women who prefer quality materials, and handwork emphasising detail. What
is the price range of your models? The current collection models are between CZK 8,800 and 37,500. Which types of garment do you specialize in? I specialize mainly in making clothes; however, you can also find accessories in my portfolio — clutches, purses or jewellery, and underwear, which I consider
an integral part of garment, forming a whole together with all the other layers. Do you also design custom-made evening dresses? The majority of my work
is custom made. I particularly enjoy working on wedding gowns and burlesque costumes. Is it necessary to make an appointment to visit your showroom/
boutique? Yes. Anyone can visit the showroom/studio (Mánesova 84) after making an appointment.

Debut Gallery
— obchod / store
Malé náměstí 12
110 00 Praha 1

Kateřina Plamitzerová
Pro koho jsou určeny vaše kolekce? Ideová kolekce vždy obsahuje objekty, některé za hranicí běžné nositelnosti. Z těch následně vycházím do
nositelných kusů a doplňků, které jsou jednoduše určeny pro dívky a ženy, jež jednotlivé oděvy a příběhy, které do nich ukrývám, osloví. V jakém cenovém rozpětí se vaše modely pohybují? Nejjednodušší kusy začínají na osmi až deseti tisících, vše se dále odvíjí od složitosti střihu, množství ruční práce
a spotřeby materiálu. Na jaké druhy oděvu se specializujete? Navrhuji dámské oděvy nejčastěji z přírodních materiálů. Charakteristická pro mne je hra
s objemem a řasení materiálu. Věnujete se i zakázkové tvorbě společenských šatů? Ano. Je třeba předchozího objednání do vašeho showroomu/butiku?
Vzhledem k momentální situaci — ukončení studia na UMPRUM, jsem toto léto ve fázi hledání vlastního prostoru, ateliéru/showroomu. Dočasně je
možné se se mnou domluvit a setkat na půdě UMPRUM.
Who are your collections designed for? A conceptual collection always contains objects beyond daily wear. I then transform these into wearable
pieces and accessories designed, to put it simply, for girls and women who can relate to the individual garments and stories I hide inside. What is the
price range of your models? The simplest pieces start at eight to ten thousand. It depends on complexity of the cut, amount of handiwork
and material used. Which types of garment do you specialize in? I design women’s wear, usually from natural materials.
My signature features are a play with volume and gathered fabric. Do you also design custom-made evening
dresses? Yes. Is it necessary to make an appointment to visit your showroom/boutique? Under current
circumstances, I’ve just finished my studies at UMPRUM (Academy of Arts Architecture
and Design in Prague) and I’m going to spend the summer looking for my own
space, studio/showroom, it is temporarily possible to make an
appointment and meet at UMPRUM.
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Během Mercedes-Benz Prague Fashion Weeku F/W16, který se konal letos v březnu, soutěžili čtyři
mladí talentovaní návrháři o cenu VAN GRAAF Junior Talent Card 2016. Vítězem se stalo designérské duo Daniela Pešková a Filip Jakab, studenti Ateliéru designu oděvu a obuvi na UMPRUM.
Cena sestávala z módní přehlídky na MBPFW S/S17 zdarma, PR podpory ze strany MBPFW a také
z příspěvku na vytvoření kolekce ve výši 30 000 Kč. V porotě soutěže zasedly významné osobnosti
českého módního světa, jakými jsou šéfredaktor magazínu Proč ne?! Petr Matějček, kreativní ředitelka magazínu Harper’s Bazaar Lucie Janotová, šéfredaktorka časopisu ELLE Andrea Běhounková a CEO MBPFW Lukáš Loskot. Garantkou soutěže byla oděvní designérka a vedoucí ateliéru na
UMPRUM Liběna Rochová.

VAN GRAAF Junior Talent Card 2016:
Daniela Pešková & Filip Jakab

Partnerem soutěže byla společnost VAN GRAAF, jejíž vlajkový obchod na Václavském náměstí přináší do Prahy od roku 2010 individuální servis a značkovou módu vysoké kvality značek, jako jsou
Boss, Marc Cain nebo Polo Ralph Lauren.
Přehlídka Daniely Peškové a Filipa Jakaba proběhne v sobotu 3. září 2016 ve 13:00.

Daniela Pešková a Filip Jakab stejně jako ostatní návrháři #MBPFW odpověděli na naše otázky:
Pro koho jsou určeny vaše kolekce? Naše kolekce bychom nechtěli limitovat zařazováním do některé ze standardizovaných kategorií. Avšak
vzhledem k jisté neobvyklosti modelů jsou určené spíše pro svéráznější, silné osobnosti. V jakém cenovém rozpětí se vaše modely pohybují? 5000
až 30000 Kč. Na jaké druhy oděvu se specializujete? Snažíme se obsáhnout kompletní šatník. V základu vycházíme z dekonstrukce poměrně
klasických střihů, kterými zároveň doplňujeme atypická střihová řešení. V tom úplném prvopočátku tedy všechny modely vychází ze stejného
základu, a mezi jednotlivými oděvními kusy tak vzniká vzájemná symbióza. Věnujete se i zakázkové tvorbě společenských šatů? Ano. Je třeba
předchozího objednání do vašeho showroomu/butiku? Ano, ideálně prosíme se nám ozvat na email, kontakt najdete na webu www.mbpfw.com.
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Daniela Pešková and Filip Jakab answered our questions the same as other #MBPFW designers:
Who are your collections designed for? We do not want to limit our collections by putting a standardized label on them. However, considering a certain level of the uncommon in our pieces, they are designed for more adventurous and strong personalities. What is the price
range of your models? From CZK 5,000 to 30,000. Which types of garment do you specialize in? We try to encompass the entire wardrobe. The
work is based on deconstructed relatively classical cuts complementing atypical cut solutions. So initially, all pieces have a common base thus
creating a symbiosis between the individual pieces of clothing. Do you also design custom-made evening dresses? Yes, we do. Is it necessary to
make an appointment to visit your showroom/boutique? It is. The best way is to contact us via e-mail which you can find on www.mbpfw.com.

Kde koupit / Stockists
UMPRUM
— školní ateliér / school studio
nám. Jana Palacha 80
110 00 Praha 1

During Mercedes-Benz Prague Fashion Week F/W16, which took place in March, four
young designers competed for the VAN GRAAF Junior Talent Card 2016 prize. The winner was designer duo Daniela Pešková and Filip Jakab, students of Fashion and Footwear
Design studio at UMPRUM (Academy of Arts, Architecture and Design in Prague). The
prize meant holding a runway show at MBPFW S/S17 for free, MBPFW’s PR support and
a financial contribution towards the collection production in the amount of CZK 30,000.
The jury at the competition included important personalities of Czech fashion scene, such
as editor-in-chief of Proč ne?! Petr Matějček, creative director of Harper’s Bazaar Lucie
Janotová, editor-in-chief of ELLE Andrea Běhounková, and CEO MBPFW Lukáš Loskot.
The competition’s guarantor was the head of an UMPRUM studio Liběna Rochová.
The competition’s partner was the fashion retailer VAN GRAAF, whose flagship store on
Wenceslas Square has been bringing fascinating fashion experience and brand names of
the highest quality — such as Boss, Marc Cain or Polo Ralph Lauren to Prague since 2010.
The runway show of Daniela Pešková and Filip Jakab will be held on Saturday, 3 September, 2016 at 13:00 o´clock.
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UMPRUM

Ateliér designu oděvu a obuvi
Hlavním zaměřením Ateliéru designu oděvu a obuvi, který vede doc. Liběna Rochová, je kreativní pojetí oděvních forem, obuvi a doplňků, které se ve výsledku pohybuje na pomezí nositelnosti
a volného umění — vždy však s důrazem na výtečné řemeslné zpracování. Vedle tvůrčího hledání
přesahujícího do oblasti „fashion art“, kdy je dáván důraz na podporu osobnosti a vlastního kreativního rozvoje studenta, je cílem ateliéru také připravit své svěřence na reálný svět českého a světového
konfekčního průmyslu. Studenti jsou tedy vedeni k tomu, aby uměli založit značku a vést firmu.
Ateliér módní tvorby
Prestižní Ateliér módní tvorby na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze vychovává od svého
založení v roce 1949 elitu české módní scény. Ateliér je specifický individuálním přístupem ke studentům a zaměřením na módu v celé její šíři — od tvorby ready-to-wear kolekce přes průmyslový
design až po autorskou konceptuální tvorbu. V současné době je pod vedením Pavla Ivančice kladen důraz především na podporu rozvoje studentů jako komplexních profesionálních osobností se
silnou individuální návrhářskou identitou.
Fashion and Footwear Design Studio
The main idea of the Fashion and Footwear Design studio headed by doc. Liběna Rochová
is a creative approach to fashion forms, shoe and accessories that skirts the edge of wearability and leans towards fine art — but always emphasizing excellent workmanship. Apart
from creative search overlapping in “fashion art” and emphasizing personality and creative
development of students, students are also taught about work in the real context of Czech
and international clothing industry, they also learn how to found their own brand and manage a business.
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Fashion Design Studio
The prestigious fashion design studio at Academy of Arts, Architecture & Design in Prague
has been raising Czech fashion elite since its foundation in 1949. The studio is known for its
specific individual approach to students and its emphasis on fashion in its entirety, starting
with creation of a ready-to-wear collection, through industrial design to author conceptual
work. Under the leadership of Pavel Ivančic, it currently accentuates support and development of a student as a complex professional personality with a strong individual identity as
a designer.
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Re-see Showroom
supported by Nespresso

Po přehlídkách Mercedes-Benz Fashion Weeku se kolekce českých návrhářů ukážou opět „zblízka“,
a to jak široké veřejnosti, tak i obchodníkům, novinářům, stylistům a dalším módním profesionálům.
Za podpory prémiové kávy Nespresso totiž proběhne v pořadí již druhá edice Re-see Showroomu,
jejímž cílem je prohloubit byznysovou stránku akce, stejně jako nabídnout módním návrhářům a jejich publiku prostor pro třeba i první setkání.
Re-see Showroom supported by Nespresso se koná v úterý 6. září 2016 od 13 do 19 hodin v The Chemistry Gallery, Bubenská 1, Praha 7. Vstup je zdarma.
Following Mercedes-Benz Fashion Week runway shows, collections of Czech designers
will be offered for a “closer” look to general public as well as buyers, journalists, stylists and
other fashion professionals. Premium coffee Nespresso supports the second edition of Resee Showroom, the objective of which is to strengthen the business side of the event as well
as to provide space for fashion journalists and their audiences for what might be their first
encounter.
Re-see Showroom supported by Nespresso takes place on Tuesday, 6 September, 2016, between 13 and 19 o´clock at The Chemistry Gallery, Bubenská 1, Praha 7. Free admission.
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GIVE ME MORE !!!

Pařížská Harper’s Bazaar
Shopping Night 2016

Pařížská Harper’s Bazaar Shopping Night 2016
Na jednu noc ožívá díky aktuální edici Mercedes-Benz Prague Fashion Weeku S/S17 i Pařížská
ulice. Ve spolupráci s magazínem Harper’s Bazaar vzniká akce oslavující svět módy a nakupování.
Program Mercedes-Benz Prague Fashion Weeku letos vedle tvorby domácích návrhářů příjemně
dotvoří také věhlasné módní domy a značky s butiky v Pařížské ulici a jejím okolí.
V rámci večera bude více než 30 butiků prezentovat nové podzimní kolekce a kromě prodloužené
otevírací doby jsou připravena i mnohá překvapení!
Na začátku oživené Pařížské ulice v blízkosti hotelu Intercontinental bude vytvořena promenáda, na
níž bude probíhat hudební produkce — s unikátním DJ setem se představí zpěvačka Klára Vytisková ve dvojici DJ Anche & KLARA. Pro pohodlí návštěvníků bude dále k dispozici občerstvovací
lounge. Večer vyvrcholí privátním koktejlem „Acqua di Parma after shopping cocktail“.
Pařížská Harper’s Bazaar Shopping Night proběhne v pátek 2. září 2016 od 18 do 22h.
Více informací na www.mbpfw.com/shoppingnight. (Vstup je volný.)
Pařížská Harper’s Bazaar Shopping Night 2016
For one night Pařížská street becomes alive and buzzing thanks to Mercedes-Benz Prague
Fashion Week S/S17. An event celebrating the fashion world and shopping comes to life in
collaboration with Harper’s Bazaar. For the first time the programme of Mercedes-Benz
Prague Fashion Week and the presentation of local designers is completed by the renowned
fashion houses and brands with boutiques in Pařížská street and its surroundings.
In addition to the expanded opening hours and the presentation of new autumn-winter collections in more than 30 selected boutiques, the whole evening will hold unique accompanying programme and also many more surprises are to come. Animated Pařížská street will
move to the rhytm of a musical performance on promenade close to the Intercontinental
hotel — singer Klára Vytisková will take on a special role of a DJ for this night only, in duo
DJ Anche & KLARA. For the comfort of visitors, a refreshment lounge will be available.
The evening will culminate with a private “Acqua di Parma after shopping cocktail” event.
Pařížská Harper’s Bazaar Shopping Night takes place on Friday the 2nd of September 2016
from 6pm to 10pm.
More information on www.mbpfw.com/shoppingnight. (Open to public.)
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Program přehlídek
Shows schedule

12:00

13:00

Všechny přehlídky se konají na adrese:
Kotva — zásobovací garáže
(vchod z Rybné ulice, Praha 1).
MAP POINT 1
Pokud není uvedeno jinak, přehlídky
jsou přístupné na pozvání, akreditace,
STANDING a VIP vstupenky.
Vyjímku tvoří pouze akce Dolce Vita
Presents: Martina Špetlová, která je
přístupná na pozvání, akreditace a VIP
vstupenky. Akce označené jako „na
speciální pozvánky“ jsou přístupné
pouze na speciální pozvánky.
Akce Henrik Vibskov S/S17 vznikla ve
spolupráci s obchodem The Room by
Basmatee, concept storem s pánskou
módou. Představení kolekce S/S17
je pořádáno u příležitosti uvedení
aktuální kolekce na podzim/zimu 2016
do obchodu.
Držitelé zakoupených VIP pasů mají
přístup na všechny módní přehlídky
a veškeré eventy v hlavním programu
MBPFW.

All shows are held at:
Kotva — Supply garage
(the entrance on Rybná street, Prague 1).
MAP POINT 1
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If not stated otherwise, all shows
are open for guests with invitations,
accreditations, STANDING and
VIP tickets. The only exception is the
event Dolce Vita Presents: Martina
Špetlová, which is open for guests with
invitations, accreditations and VIP
tickets. Events marked as „by special
invitation only“ are only opened to
guests with special invitations.
The Henrik Vibskov S/S17 event has
been organized in collaboration with
The Room by Basmatee, a menswear
concept store. The presentation of the
S/S17 collection will be held on the
occasion of the store‘s launch of the
fall/winter 2016 collection.
Holders of purchased VIP passes gain
access to all MBPFW fashion shows
and main programme events.

Neděle / Sunday
4/9/2016

15:00

VAN GRAAF JUNIOR TALENT
CARD 2016: FILIP JAKAB
& DANIELA PEŠKOVÁ /
KATEŘINA PLAMITZEROVÁ

Pondělí / Monday
5/9/2016

MIRO SABO /
ALTER ERA
13:00

14:00

LAFORMELA /
ZUZANA KUBÍČKOVÁ

TIQE BY PETRA BALVÍNOVÁ /
LUKAS LINDNER ATELIEr
15:00

16:00

PETRA PTÁČKOVá

HENRIK VIBSKOV S/S17 by
The Room by Basmatee

UMPRUM: Ateliér designu
oděvu a obuvi & Ateliér
módní tvorby

(na speciální pozvánky /
by special invitation only)

17:00

CHATTY

17:00

19:00

KATEŘINA GEISLEROVÁ

19:00

20:30

MERCEDES-BENZ NIGHT
(na speciální pozvánky /
by special invitation only)
21:00

KLÁRA NADEMLÝNSKÁ /
MONIKA DRÁPALOVÁ

PIETRO FILIPI CREATED
BY DESIGNERS

DOLCE VITA PRESENTS:
MARTINA ŠPETLOVÁ
(na speciální pozvánky /
by special invitation only)

17:00

ODIVI / LUKAS MACHACEK

19:00

JAKUB POLANKA

21:00

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA / THE PROGRAMME IS SUBJECT TO CHANGE

Sobota / Saturday
3/9/2016

Fashion CODE by Luxury
Brand Management
(na speciální pozvánky /
by special invitation only)
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Čtvrtek / Thursday
1/9/2016

Hlavní program
Main programme

MBPFW OFFICIAL
OPENING COCKTAIL

20:00—23:00

(na speciální pozvánky & VIP vstupenky /
by special invitation & VIP tickets only)
Lokace / Venue:
Cafe~Cafe, Rytířská 10, Praha 1
MAP POINT 5
www.mbpfw.com

Pátek / Friday
2/9/2016

PAŘÍŽSKÁ HARPER’S
BAZAAR SHOPPING NIGHT

Sobota / Saturday
3/9/2016

23:00—05:00

BLUE PAPER PARTY

(vstupenky na místě /
tickets at the door)
Lokace / Venue:
Groove Bar, Voršilská 6, Praha 1
MAP POINT 6
www.bluepaper.cz

Středa / Wednesday
7/9/2016

EXKLUZIVNÍ
PŘEDPREMIÉRA FILMU NEON
DEMON & HARPER'S BAZAAR
COCKTAIL RECEPTION

19:00—22:00

(na speciální pozvánky & VIP vstupenky /
by special invitation & VIP tickets only)
Lokace / Venue:
Kino Lucerna, Vodičkova 36, Praha 1
MAP POINT 7
www.kinolucerna.cz

Úterý / Tuesday
6/9/2016

RE-SEE SHOWROOM
supported by Nespresso

18:00—22:00

13:00—19:00

více na stranách 44—45 /
see more on pages 44—45
(vstup volný / free entry)
Lokace / Venue:
Pařížská ulice a okolí, Praha 1
MAP POINT 3
www.mbpfw.com

více na stranách 42—43 /
see more on pages 42—43
(vstup volný / free entry)
Lokace / Venue:
The Chemistry Gallery, Bubenská 1, Praha 7
MAP POINT 2
www.mbpfw.com

ACQUA DI PARMA
COCKTAIL

22:00—00:00

(na speciální pozvánky & VIP vstupenky /
by special invitation & VIP tickets only)
Lokace / Venue:
Cantinetta Fiorentina, Pařížská 17, Praha 1
MAP POINT 4
www.mbpfw.com
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V klubu Le Valmont se bude konat opening afterparty MBPFW. Klub je koncipován
pro úspěšné, stylové a zábavné lidi, kteří přes den tvrdě pracují a večer se rádi baví
v kruhu svých přátel a inspirativních lidí. Prostor propojuje klub, cocktail a lounge
bar v centru Prahy. Jeho koncept, inspirovaný filmem Valmont od režiséra Miloše
Formana, oslavuje lásku, vášeň, nekonečné svádění a představuje malou Paříž
v Praze.
The opening afterparty is going to be held at Le Valmont club. The club aims at
high-flying, stylish, and entertaining people who work hard during the day and party
hard with friends and other inspirational people in the evening. The space combines
a club with a cocktail and lounge bar in the centre of Prague. The club’s conception
inspired by Miloš Forman film Valmont celebrates love, passion, never-ending
seduction, and embodies little Paris in Prague.

Značka specializující se na trička na míru představuje aktuální kolekci. Nechte se
přenést do virtuálního světa zagh, ať jste kdekoliv…
A brand specializing in custom made T-shirts presents its current collection. Let it
transport you to virtual world zagh wherever you are…

DEBUT PŘEDSTAVUJE:
ANNA VÁCOVÁ
Datum/Date: 2.—7. září, 11:00—20:00
/ 2��—7�� September, 11 AM — 8 PM
Lokace/Venue: Debut Gallery, Malé náměstí 12, Praha 1
MAP POINT 9
www.debutgallery.cz
Představení tvorby designérky Anny Vácové. Kolekce podzim/zima 2016 je charakteristická minimalistickým vizuálem vycházejícím z městského prostředí. V pátek
2. září od 15 hod Vás srdečně zveme na koktejl v prostorách naší galerie, kde svou
tvorbu autorka sama uvede.
Introducing work of designer Anna Vácová. The fall/winter 2016 collection is characterized by a minimalist visual based on urban environment. We would like to invite
you to a cocktail party at our gallery on Friday, 2nd September at 3 pm, where the
author herself is going to introduce her work.

SUSTAINABLE FASHION DAY
Datum/Date: 3.—4. září 2016, 10:00—20:00
/ 3�� and 4th September, 2016, 10 AM — 8 PM
Lokace / Venue: Kafkův dům, Náměstí Franze Kafky 3, Praha 1
MAP POINT 10
www.sustainablefashionday.cz
Dva dny věnované udržitelné módě — nákupy, přednášky, informace. Třicet
značek, které vyrábí své produkty šetrné k přírodě i ke společnosti. Sobotní diskuze
s designérkou Petrou Langerovou, která pracovala v Americké firmě Gap a následně
v transparentní značce Everlane. Workshopy o efektivním šatníku, udržitelném
navrhování oblečení a exkluzivní prezentace o zakládání udržitelné značky v Peru.
Two days devoted to sustainable fashion — shopping, lectures, information. Thirty
brands making their products in an environment and society-friendly way. A Saturday debate with designer Petra Langerová, who worked at the American company
Gap and then at the transparent brand Everlane. Workshops on effective wardrobe,
sustainable clothes design and an exclusive presentation on founding a sustainable
brand in Peru.

MY LITTLE SQUARE:
LEM & DANA BEZDĚKOVÁ
& JANA VRÁNA
Datum/Date: 6. září 2016, 20:00—22:00
/ 6�� September, 2016, 8 PM — 10 PM
Lokace/Venue: Koncept story, Řezáčovo náměstí 2, Praha 7
MAP POINT 11
www.konceptstory.cz
„My little square“ označuje performativní módní přehlídku, která se odehraje na
Řezáčově náměstí jako závěr tematického POP-Upu v showroomu Koncept story.
Futuristická šperkařka Dana Bezděková, performerka a tanečnice Jana Vrána nebo
fashion designérka Lucie Erban Marešová alias LEM vás seznámí se svou vesmírnou inspirací, která tyto tři autorky spojuje.Tajemný svět, skrývající se v nočním
svitu malého náměstí Vás v kombinaci s tvorbou tří autorek na chvíli zavede do
budoucnosti, která je pouze letmým okamžikem. „Na ruce nosíš prsten, který vypadá
jako malý čtvereček. Jednou jsi ho našla na zemi, nevzpomínáš si už, kdy a kde se to
stalo, ale víš jistě, že těsně před tím spadla třpytivá hvězda a ty sis něco přála.“
“My little square” means a performance catwalk show, which is going to take place
on Řezáčovo náměstí as the last part of topical POP-Up at the Koncept story
showroom. Functionalist jeweller Dana Bezděková, performer and dancer Jana
Vrána, or fashion designer Lucie Erban Marešová aka LEM will introduce you to
their cosmic inspiration, which the three authors have in common. A mysterious
world hiding in the night light of a little square combined with the trio’s work shall
take you to ephemeral future for a moment. “You wear a ring which looks like a tiny
little square. You found it on the ground once, you no longer remember where or
when, but you’re certain that it had been just before a shining star fell and you made
a wish.”

LET’S ART WITH FOOTSHOP & NIKE
Datum/Date: 6. září 2016, 19:00—22:00
/ 6�� September, 2016, 7 PM — 22 PM
Lokace/Venue: Footshop, Bubenská 1447/1, Praha 7
MAP POINT 12
www.footshop.cz
Footshop vnímá módu a umění jako synonyma, spolu však tvoří jedinečný zážitek.
Proto se unikátní sneaker store spojil s Nike a ilustrátorem Davidem Kurňavkou,
aby společně představili nový model Nike Roshe Two Flyknit. Na programu je
premiéra Davidova wallartu a nekonvenční catering. Přijďte si užít party ve stylu
Footshop.
Footshop understands fashion and art as being synonyms. Together they create
incomparable experience. Therefore the unique sneaker store has united with Nike
and illustrator David Kurňavka to release a new model Nike Roshe Two Flyknit.
Look forward to David’s new wall art and unconventional catering. Come to enjoy
party in Footshop style.

Středa / Wednesday 7/9/16 Středa / Wednesday 7/9/16 Středa / Wednesday 7/9/16 Středa / Wednesday 7/9/16 Středa / Wednesday 7/9/16 Středa / Wednesday 7/9/16 Středa / Wednesday 7/9/16 Středa / Wednesday 7/9/16

Datum/Date: 1. září, 22:00—02:00
/ 1�� September, 10 PM — 2 AM
Lokace / Venue: Le Valmont, Uhelný trh 9, Praha 1
MAP POINT 8
www.levalmont.cz

Sobota + Neděle / Saturday + Sunday 3—4/9/16 Sobota + Neděle / Saturday + Sunday 3—4

Čtvrtek / Wednesday 1/9/16 Čtvrtek / Wednesday 1/9/16 Čtvrtek / Wednesday 1/9/16 Č
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OPENING AFTERPARTY
at LE VALMONT

Datum/Date: 2. září, 11:00—12:00
/ 2�� September, 11 AM — 12 PM
www.zaghcouture.com
na speciální pozvánky / by special invitation only

Úterý / Tuesday 6/9/16 Úterý / Tuesday 6/9/16 Úterý / Tuesday 6/9/16 Úterý / Tuesday 6/9/16 Úterý / Tuesday 6/9/16 Úterý / Tuesday 6/9/16 Úterý / Tuesday 6/9/16 Úterý / Tuesday 6/9/16 Úterý / Tuesday 6/9/16 Úterý / Tue

vstup zdarma / free entry
*pokud není uvedeno jinak
*unless stated otherwise

Pátek / Friday 2/9/16 Pátek / Friday 2/9/16 Pátek / Friday 2/9/16 Pátek / Friday 2/9/16 Pátek / Friday 2/9/16 Pátek

Doprovodný program
Side programme

ZAGH IN VR

FASHION LAW CONFERENCE 2016
Datum/Date: 7. září 2016, 9:00—12:00
/ 7�� September 2016, 9 AM — 12 PM
Lokace/Venue: Grandior Hotel Praha, Na Poříčí 42, Praha 1
MAP POINT 13
www.fashionlawconference.cz
www.upmp.cz
Předprodej / Pre-sale: www.epravo.cz/eshop
První odborná konference na téma právo módního průmyslu. Cílem je představit
toto specifické právní odvětví a ukázat provázanost na lokální českou módní scénu.
Konference představí zajímavé případy z praxe a otázky, které se v rámci práva
módního průmyslu nejčastěji objevují. Konference je určena designérům, kteří se
chtějí dozvědět širší souvislosti otázky práva v módním průmyslu, ale stejně tak
i právníkům, kteří se s touto problematikou v praxi setkávají nebo které zajímá.
Ve dvou diskuzních panelech složených z předních odborníků a představitelů lokálního módního průmyslu budou představena témata vyplývající z propojení módy,
práva, duševního vlastnictví, IT řešení a e-commerce.
Konference se koná pod záštitou Úřadu průmyslového vlastnictví a České advokátní
komory.
The first conference covering the new field of fashion law in the Czech Republic. The
aim of the conference is to introduce this specific field of law and its connection to
the Czech local fashion scene. This conference will cover a number of interesting
case studies and the most frequent legal issues the fashion industry is dealing with
today. The conference is open to designers, who are interested in broadening their
knowledge of law in the fashion industry, as well as to lawyers, who are interested in
this new field of law or dealing with these specific legal issues in their practice.
In two panels prominent legal and fashion industry professionals will be focusing on
the interconnection between fashion, law, intellectual property, IT applications and
e-commerce.
The conference is held under the auspices of the Czech Industrial Property Office
and the Czech Bar Association.

(UN)OFFICIAL CLOSING PARTY
at LE VALMONT
Datum/Date: 7. září, 22:00—02:00
/ 7�� September, 10 PM — 2 AM
Lokace/Venue: Le Valmont, Uhelný trh 9, Praha 1
MAP POINT 8
www.levalmont.cz
V klubu Le Valmont se bude konat (ne)oficiální closing party MBPFW. Klub je
koncipován pro úspěšné, stylové a zábavné lidi, kteří přes den tvrdě pracují a večer
se rádi baví v kruhu svých přátel a inspirativních lidí. Prostor propojuje klub,
cocktail a lounge bar v centru Prahy. Jeho koncept, inspirovaný filmem Valmont od
režiséra Miloše Formana, oslavuje lásku, vášeň, nekonečné svádění a představuje
malou Paříž v Praze.
The (un)official MBPFW closing party is going to be held at Le Valmont club. The
club aims at high-flying, stylish, and entertaining people who work hard during the
day and party hard with friends and other inspirational people in the evening. The
space combines a club with a cocktail and lounge bar in the centre of Prague. The
club’s conception inspired by Miloš Forman film Valmont celebrates love, passion,
never-ending seduction, and embodies little Paris in Prague.
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Titulární partner/
Titular Partner

Hlavní partner a produkce/
Main Partner & Production

Hlavní mediální partneři/
Main Media Partners

Partneři/
Partners

Poděkování/
Acknowledgement

Předprodej vstupenek/
Tickets pre-sale

Mediální partneři/
Media Partners

MBPFW
SS17 points
MAP POINT 1
Kotva — zásobovací garáže
Vchod z Rybné ulice
110 00 Praha 1
MAP POINT 2
The Chemistry Gallery
Bubenská 1
170 00 Praha 7
MAP POINT 3
Pařížská ulice a okolí
110 00 Praha 1
MAP POINT 4
Cantinetta Fiorentina
Pařížská 17
110 00 Praha 1
MAP POINT 5
Cafe~Cafe
Rytířská 10
110 00 Praha 1
MAP POINT 6
Groove Bar
Voršilská 6
110 00 Praha 1
MAP POINT 7
Kino Lucerna
Vodičkova 36
110 00 Praha 1
MAP POINT 8
Le Valmont
Uhelný trh 9
110 00 Praha 1
MAP POINT 9
Debut Gallery
Malé náměstí 12
110 00 Praha 1
MAP POINT 10
Kafkův dům
Náměstí Franze Kafky 3
110 00 Praha 1
MAP POINT 11
Koncept story
Řezáčovo náměstí 2
170 00 Praha 7
MAP POINT 12
Footshop
Bubenská 1447/1
170 00 Praha 7
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MAP POINT 13
Grandior Hotel Praha
Na Poříčí 42
110 00 Praha 1

Česká móda /
Czech fashion
Antipearle showroom
Janáčkovo nábřeží 61
150 00 Praha 5
Tel.: 603 354 677
orders@antipearle.com
www.antipearle.com

Klára Nademlýnská
butik
Dlouhá 3
110 00 Praha 1
Tel.: 224 818 769
boutique@klaranademlynska.cz
www.klaranademlynska.cz

BackYard
V Jirchářích 8
110 00 Praha 1
Tel.: 605 128 501
info@kristynak.cz
www.back-yard.cz

KONCEPT STORY
Řezáčovo náměstí 2
170 00 Praha 7
info@konceptstory.cz
www.konceptstory.cz

Boudoir
Dlouhá 16
110 00 Praha 1
Tel.: 227 195 196
www.visitboudoir.com

LAB24
Jana Zajíce 24
170 00 Praha 7
showroom@lab24.cz
www.lab24.cz

Czech Labels & Friends
Železná 12
110 00 Praha 1
Tel.: 778 000 715
info@csoriginal.cz
www.csoriginal.cz

LAFORMELA SHOWROOM
Dušní 4
110 00 Praha 1
info@laformela.com
www.laformela.com

Debut Gallery
Malé náměstí 12
110 00 Praha 1
Tel.: 224 214 190
info@debutgallery.cz
www.debutgallery.cz

LUKAS MACHACEK — showroom
Melounová 4
120 00 Praha 2
Tel.: 777 838 661
contact@lukasmachacek.com
www.lukasmachacek.com

Denisa Nová DNB butik
Náprstkova 4
Tel.: 739 593 446
klara@denisanova.cz
www.denisanova.cz

ODIVI showroom
Masarykovo nábřeží 12
110 00 Praha 1
Tel.: 737 211 236
iva@odivi.cz
www.odivi.cz

Galerie Září
Heřmanova 33
170 00 Praha 7
zari.galerie@email.cz
facebook.com/galeriezari

Pietro Filipi
Národní 31
110 00 Praha 1
Tel.: 222 365 239
www.pietro-filipi.com

Chatty butik
Haštalská 21
110 00 Praha 1
Tel.: 608 139 967
info@chatty.cz
www.chatty.cz

Showroom.
Klimentská 3
110 00 Praha 1
Tel.: +420 605 047 771
showroomdot@gmail.com
www.showroomdot.cz

Kateřina Geislerová showroom
V Kotcích 2
110 00 Praha 1
Tel.: 604 873 864
kg@katerina-geislerova.com
www.katerina-geislerova.com

Studio & showroom Zuzana
Kubíčková
Mánesova 84
120 00 Praha 2
zuzana@zuzanakubickova.com
www.zuzanakubickova.com
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