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Star Guide

Sedmá edice Mercedes-Benz Prague Fashion Weeku našemu realizačnímu týmu přináší pocit, na který jsme se vlastně
těšili od začátku. Nečeká se na to, s čím se my jako organizátor předvedeme nebo kde uděláme chybu. Zúčastnění designéři
i obecenstvo si postupně na pravidelnou prezentaci a její formu zvykli, a tak se pozornost přirozeně přesunula na návrháře
a jejich tvorbu. A o to jde na fashion weeku především. V naší malé zemi je tolik talentu, že by na něj mohla být hrdá i módní
velmoc. Kromě již zavedených a i mimo českou kotlinu úspěšných značek, jako je Nehera či Blažek, své aktuální kolekce představí
nová generace návrhářů v čele se Zuzanou Kubíčkovou, Lukášem Macháčkem, LAFORMELOU či Miro Sabem. Chybět nebudou
ani vyrůstající naděje módního designu, jako je Zoltán Tóth, Jan Černý, Adam Kost nebo Lukáš Krnáč. Své práce předvedou
také oba módní ateliéry UMPRUM a váženými hosty budou absolventi prestižní japonské módní akademie Bunka Fashion
Graduate University. Generation Now, Generation Next – vzájemná podpora a energie mezi generacemi umělců a tvůrců je
zároveň i letošním tématem celosvětové kampaně módních eventů pod hlavičkou Mercedes-Benz. Jejími tvářemi jsou herečka
Susan Sarandonová a dokumentarista Bryn Mooser. A protože móda a nakupování jdou ruku v ruce, zahájíme fashion week akcí
Pařížská Harper’s Bazaar Shopping Night. Ty nejluxusnější značky, které jsou v Praze dostupné právě v Pařížské ulici, otevřou
své dveře do pozdních večerních hodin a představí nové kolekce na podzimní sezónu. A od soboty se na štvanickém centrkurtu
rozjede třídenní maraton přehlídek. Přijďte se podívat, jak začínající i zkušení návrháři vidí jaro 2018 a co pro nás chystají.
The seventh edition of Mercedes-Benz Prague Fashion Week evokes the kind of feeling in our management team we have
been looking forward to since the beginning. Nobody is waiting for what we have to show for ourselves or where we make
a mistake. The participating designers as well as our audience have grown accustomed to the regular showcase as well as to
its form and thus the focus of attention has naturally shifted to the designers and their work. And that’s what fashion week
is about. There is so much talent in our small country that would make even a fashion power proud. Besides brands wellestablished outside the Czech lands, such as Nehera or Blažek, current collections are going to be presented by a new generation
of designers led by Zuzana Kubíčková, Lukáš Macháček, LAFORMELA, and Miro Sabo. There will not be absent maturing
hopefuls of modern design such as Zoltán Tóth, Jan Černý, Adam Kost, or Lukáš Krnáč. Both studios of UMPRUM are going to
present their work. We are going to welcome our guests of honour – graduates of prestigious Japanese fashion academy Bunka
Fashion Graduate University. Generation Now, Generation Next – mutual support and energy exchanged between generations
of artists and designers is this year’s topic of the international campaign of fashion events held under the name of MercedesBenz. The campaign’s faces are actress Susan Sarandon and documentarian Bryn Mooser. As fashion and shopping go hand
in hand, we are kicking off fashion week with Pařížská Harper’s Bazaar Shopping Night. The most luxury brands available in
Prague’s Pařížská street are keeping their door open late presenting new fall collections. On Saturday, a three-day marathon of
catwalk shows will start on Štvanice centre court. Come and have a look at how up-and-coming as well as established designers
see spring 2018 and what they have prepared for us.
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www.nespresso.com/

“Neporovnatelné” na 9 písmen

Široká 20 | Praha 1 | www.lbm.cz

“Neporovnatelné” na 9 písmen

elleczech

simple | healthy | chic | full of flavor | eternal

Exclusive caterer Mercedes-Benz Prague Fashion Week 2018
www.S O H O.cz Podolské Nábřeží 1, Praha 4, 727 807 592

elle.cz

karolína
k u r ko vá
má na sobě
š at y, k a b át,
r u k av i c e ,
m aš l i a č e p i c i
od zuzany
k u b í č ko v é

české
módní
návrháře

– módní bible
LET VE SVĚTĚ

dolcevita.cz
instagr.am/dolcevitacz

LET U NÁS
www.facebook.com/HarpersBazaarCZ

www.instagram.com/harpersbazaarcz

fb.com/dolcevitacz

Časopis o všem, co vás život naučil...
facebook.com/EsquireCZ

instagram.com/esquireczech

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

DISCOVER THE EMBLEM ART COLLECTION

VYZKOUŠEJTE
SLUŽBY

LÍČENÍ
V NAŠICH
PARFUMERIÍCH

A LUXURY LIFESTYLE HOTEL IN THE HEART OF PRAGUE

Platnérská 19, 110 00 Prague, info@emblemprague.com, emblemprague.com
THE EMBLEM COLLECTION is a contemporary art collection curated by the Are organization and comprised of works by both local and international artists.
pictured: Jimena Mendoza and Johana Pošová

ČASOPIS, KTERÝ MILUJE MÓDU!

Více než 130 prémiových módních značek.
Nakupujte online na www.bibloo.cz

facebook.com/CosmopolitanCZ

#cosmocz

Exkluzivní
tenisový
magazín
Zpravodajský
webový
portál

Obrazy a sochy od
největších talentů
z řad nejmladší generace
najdete v Chemistry!

The Chemistry Design Store
U Lužického semináře 11
Praha 1
thechemistry.cz

The Chemistry Gallery
Bubenská 1
Praha 7
thechemistry.cz

Největší designový obchod
v centru Prahy.
Sklo, porcelán, šperky,
sítotisky a mnohem více!

Pořádání
mezinárodních
turnajů
ATP a ITF

Organizace
firemních
akcí

Tennis
Arena
Kids Tour

E-shop
Semináře
pro trenéry

www.tennis-arena.cz

THINK SMART, LOOK AMAZING

marieclaire.cz

@marieclairecz

marieclairecz

ZJISTĚTE OD TRADIČNÍCH I NOVÝCH PARTNERŮ MBPFW, CO PŘIPRAVUJÍ NA ZÁŘIJOVÝ FASHION WEEK A NA CO SE ONI SAMI NEJVÍC TĚŠÍ. /
FIND OUT FROM TRADITIONAL AS WELL AS NEW MBPFW PARTNERS WHAT THEIR PLANS FOR THE SEPTEMBER FASHION WEEK ARE AND WHAT THEY ARE LOOKING FORWARD
TO THE MOST.

Partneři MBPFW / MBPFW Partners
VÁCLAV DEJČMAR
MAJITEL AGENTURY CZECHOSLOVAK MODELS, PRODUCENT MBPFW /
OWNER OF CZECHOSLOVAK MODELS, MBPFW PRODUCER
Těším se na spoustu fajn lidí i na novou outdoorovou lokalitu, kde se móda ještě nikdy
neprezentovala. Těším se na dobroty z Cafe-Cafe, pocit kreativní nervozity před přehlídkou
i pocit úlevy po ní, kdy se ukáže, že všechno dobře dopadlo.
I’m looking forward to lots of nice people and to the new outdoor venue, where
fashion has never been presented before. I’m looking forward to goodies from Cafe-Cafe,
the feeling of creative nervousness before a show as well as the feeling of relief after it when
everything’s worked out.

ADRIANA KRNÁČOVÁ
PRIMÁTORKA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY / MAYOR OF PRAGUE
Už dnes Praha v Česku, co se módy týče, jednoznačně udává směr. Bylo by fajn, kdyby
se naše metropole prosadila v oblasti módy a kreativního přístupu vedle takových měst, jako
jsou Paříž nebo Milán, a začala pro ně představovat vážnou konkurenci. Věřím, že se tak
jednou stane. Díky MBPFW má Praha myslím dobře našlápnuto a je jasné, že další evropská
města s ní na mapě módních trendů musí v budoucnu vážně počítat.
Even today, as far as fashion is concerned, Prague definitely sets the tone for the
entire Czech Republic. It would be nice if Prague could find its place among such cities
as Paris or Milan in the field of fashion and creative approach and began to mean serious
competition for them. I believe it will happen one day and I think that MBPFW has set off
in the right direction and it’s very clear that in the future other European cities will have
to take Prague into account when looking at the map of fashion trends.
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MARC BODERKE
ŘEDITEL MERCEDES-BENZ ČR / MERCEDES-BENZ ČR CEO
Velkou novinkou pro rok 2017 ze světa Mercedes-Benz je kampaň pro celosvětovou
komunikaci Fashion Weeků pod hlavičkou naší značky. V její aktuální kapitole, a tedy i pro
podzimní edici Mercedes-Benz Prague Fashion Weeku, se v hlavní roli objevuje americká
herečka Susan Sarandonová a vůz Concept EQ. Na pražském týdnu módy také tradičně
představíme vybrané novinky z naší modelové nabídky.
This year’s hot news from the world of Mercedes-Benz is a campaign for worldwide
Fashion Weeks communication under our brand name. Its current chapter and therefore
the Mercedes-Benz Prague Fashion Week fall edition features American actress Susan
Sarandon and vehicle Concept EQ. As usual, we are also presenting selected new pieces
from our product line at the Prague fashion week.

ALEŠ PÝCHA
MARKETINGOVÝ ŘEDITEL FTV PRIMA / FTV PRIMA MARKETING DIRECTOR
Již tradičně budeme v rámci pořadu TOP STAR vysílat rubriku představující to nejlepší
z aktuálního dění na Mercedes-Benz Prague Fashion Weeku. Novinkou bude doprovodná
divácká soutěž o nejlepší „outfit“. Každý den naše moderátorky vystoupí v modelech vybraných
návrhářů a diváci pak mohou prostřednictvím online platforem vybírat TOP návrh. Vítěznému
autorovi následně věnujeme dodatečný mediální prostor.
As is tradition, the TOP STAR programme is going to cover the best of Mercedes-Benz
Prague Fashion Week. We’ve also prepared a new audience competition for the best “outfit”.
Every day, our presents are going to wear models by selected designers and the audience
shall vote the TOP design through online platforms. The winner will then be granted
additional media space.

RICHARD HRÁDEK
MAJITEL CAFE~CAFE / CAFE~CAFE OWNER
Cafe-Cafe je u pražského módního týdne prakticky od začátku, proto nesmíme ani
u další edice chybět. Připravíme cafe-bary v tenisovém areálu Štvanice s perfektním servisem
a zázemím, který bude oázou pro všechny v mezičasech před přehlídkami. Atmosféru fashion
weeku přeneseme i do naší vlajkové kavárny v Rytířské ulici.
Cafe-Cafe has been with the Prague fashion week basically since the beginning and we
simply cannot miss the next edition. We’re preparing a café-bars in the Štvanice tennis centre
offering flawless service and facilities as an oasis for everybody in the times before the shows.
We’re also transferring the fashion week atmosphere to our flagship café in Rytířská street.

TOMÁŠ PETERA
PERINVEST GROUP
Těším se na propojeni světa módy se světem sportu, a to nejen díky místu konání. Věřím,
že i v oblasti produkce načerpáme mnoho nové inspirace pro naše sportovní projekty.
I’m looking forward to linking the worlds of fashion and sport not just through
the venue. I believe that there is a lot in the production field where we can find inspiration
for our sports projects.

ANDREA PETROVÁ
MARKETINGOVÁ ŘEDITELKA NESPRESSO / NESPRESSO MARKETING DIRECTOR
Jsem velmi ráda, že vedle eventů spojených se světem filmu a designu, je Nespresso
již počtvrté důstojným partnerem největší módní události v České republice. Pokud jde
o nadcházející MBPFW, opět zajímavým způsobem pojmeme bar-kavárnu a tím snad
návštěvníkům zpříjemníme atmosféru mezi jednotlivými přehlídkovými bloky – ať se
šálkem kávy, či sklenkou šampaňského. Standardně jsme opět partnery Re-see Showroomu,
který se vždy otevírá po skončení všech přehlídek.
It makes me very happy that apart from events connected to the worlds of film
and design, it is the fourth time Nespresso has become a worthy partner of the greatest
fashion event in the Czech Republic. As far as the upcoming MBPFW is concerned, we’re
again planning an interesting layout of our bar-café for the visitors to enjoy the time between
the shows as much as possible – be it with a cup of coffee or a glass of champagne. As usual,
we are again partnering the Re-see Showroom, which always opens after the catwalk shows
part of the programme.

ANDREA BĚHOUNKOVÁ
ŠÉFREDAKTORKA ELLE / ELLE EDITOR-IN-CHIEF
ELLE a Nespresso se už podruhé budou podílet na organizaci Re-see Showroomu.
Ten proběhne na závěr FW a je to jedinečná příležitost vidět na jednom místě to nejlepší, co se
aktuálně na domácí módní scéně urodilo. Kromě toho se můžete těšit na ELLE Man supports
Blažek fashion show. Na přehlídku uděláme speciání casting, na nějž pozveme nejúspěšnější
české a slovenské topmodely, které následně vyfotíme do listopadového vydání ELLE Man.
This is the second time ELLE and Nespresso collaborate on the organization of the
Re-see Showroom, which takes place at the end of FW. It is a unique opportunity to see
in one place the best from the current local fashion scene. Besides that you can look
forward to the fashion show Blažek Supported by ELLE Man. We will have a special casting
for this show inviting Czech and Slovak male top models, which we will then photoshoot
for November issue of ELLE Man.
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BEATA BANÍKOVÁ
MAJITELKA SOHO / OWNER OF SOHO
Atraktivní lokaci fashion weeku jsme přijali jako výzvu připravit v létě novou kolekci
flying cateringu ve znamení „simple&chic“. Bude vycházet z klasiky postavené na tradičních
chutích v inovovaných jednoduchých úpravách. Těšíme se na to, je to vždy velmi kreativní
a hravý čas, kdy se všichni podílíme na nových nápadech a zpracováváme myšlenky tak,
abychom v maximální míře podpořili vysokou úroveň MBPFW.
The fashion week’s attractive venue meant a challenge for us to prepare during
the summer a new collection of flying catering in the spirit of “simple & chic”. It’s based
on classics and traditional Czech taste, innovated and simply altered. We are looking forward
to it; it always means a creative and playful time for us. We share new ideas and work on them
in order to maximise our contribution to MBPFW’s high standards.

LUCIE BABIČKOVÁ A CRAIG HUGHAN
KEVIN.MURPHY
Dáváme dohromady tým špičkových stylistů ze všech koutů Evropy a společně s nimi
se chystáme prezentovat nové vlasové trendy pro nadcházející sezónu.
We are creating an international hair team of top hair stylists from all over the Europe.
Together we are getting ready to present new looks and trends for the next season.

HELENA VALTROVÁ
ŘEDITELKA HOTELU EMBLEM / GENERAL MANAGER OF THE EMBLEM HOTEL
Nejvíc se samozřejmě těším na zahajovací Acqua di Parma koktejl, který na pátek
1. září chystáme právě u nás v hotelu. A pak už si v klidu užiju přehlídku aktuálních novinek
z dílen talentovaných návrhářů, navíc v unikátních prostorách stadionu Štvanice. Moc
se těším také na setkání vždy inspirujících osobností pohybujících se kolem módního týdne.
Naturally, I am looking forward to the opening Acqua di Parma cocktail party the most.
It’s going to take place on 1 September at our hotel. Then I’ll be able to enjoy in peace and quiet
the showcase of current work of talented designers in the unique location of the Štvanice
stadium. I’m also really looking forward to meeting always very inspirational people associated
with the fashion week.

BARBARA NESVADBOVÁ
ŠÉFREDAKTORKA HARPER’S BAZAAR / HARPER’S BAZAAR EDITOR-IN-CHIEF
Na zahájení fashion weeku plánujeme MBPFW Harper’s Bazaar Shopping Night. Zapojuje
se celá Pařížská ulice, obchody budou mít otevřeno do pozdních hodin a návštěvníky bude
čekat originální program. Dále bude během celého fashion weeku v Pařížské ulici výstava
nejlepších módních fotek daných značek, které vyšly na stránkách Harper’s Bazaaru.
We are planning MBPFW Harper’s Bazaar Shopping Night for the opening evening.
The entire Pařížská street is taking part, the shops are going to be opened till late and there
is going to be an original programme for the visitors. Moreover, there is going to be
an exhibition of the best fashion photos of selected brands featured on Harper’s Bazaar’s pages
during the whole fashion week.

KATEŘINA VONDRÁK HVĚZDOVÁ
MANAŽERKA ZNAČKY MUMM / MUMM BRAND MANAGER
Nejvýznamnější módní událost v České republice Mercedes-Benz Prague Fashion Week
představuje každý rok zajímavé kreativní tvůrce a nápaditý doprovodný program. Jedná se
o velkolepou módní událost, kde šampaňské nesmí chybět, a mám radost, že tento rok bude
oficiálním šampaňským MBPFW právě MUMM. Návštěvníci si mohou MUMM vychutnat již v den
zahájení v Pařížské ulici na prestižní Shopping Night, kde slavnostně připijeme na partnerství
šampaňským, které nikdy nechybí nejen na červeném koberci, ale na žádné párty. Přeji všem
milovníkům módy, aby si vychutnali inspirativní zážitky se skleničkou výjimečného MUMM —
šampaňského typického nejen skvělou chutí, ale i rudou stuhou, kterou nese každá láhev.
Every year, the most important fashion event in the Czech Republic Mercedes-Benz Prague
Fashion Week presents interesting creative authors and original side event programme. It is
a splendid fashion party unthinkable without champagne and I’m happy that MUMM is going
to be this year’s official MBPFW champagne. Visitors will be able to enjoy MUMM on the opening
evening in Pařížská street during prestigious Shopping Night, where we’re going to toast our
partnership with champagne drunk during every red carpet occasion or at every party. I wish
to all fashion enthusiasts wonderful inspirational experiences with a glass of extraordinary
MUMM – champagne renowned for its fabulous taste as well as the red ribbon on every bottle.

MICHAL KOCMAN
GENERÁLNÍ ŘEDITEL, PARFUMERIE DOUGLAS / MANAGING DIRECTOR, DOUGLAS
PERFUMERY
S Douglas týmem se velmi těšíme na naši první spolupráci s MBPFW. Pod uměleckým
vedením Filipa Nováka a se skvělou kosmetikou Giorgio Armani Beauty podtrhneme koncept
každé přehlídky. Zajistíme kreativní propojení módních návrhářů a Douglas Make-up Týmu.
We and the Douglas team are really looking forward to our first cooperation
with MBPFW. The artistic supervision of Filip Novák and wonderful Giorgio Armani Beauty
cosmetics are going to emphasise the conception of each show. We’re going to forge a creative
link between fashion designers and the Douglas Make-up Team.

PETR MATĚJČEK
VEDOUCÍ MAGAZÍNU PROČ NE?! / HEAD OF PROČ NE?! MAGAZINE
Těším se na staré známé i nové neznámé. Na návrháře, z jejichž kreací bude v následujících
měsících pramenit hlavní módní proud, i na ty, již představují tolik potřebná říční ramena
individuality. Jsem zvědavý, jak si česká móda poradí s novou lokací – Tenisovým areálem Štvanice,
i na to, jak si Tenisový areál Štvanice poradí s českou módou. Lukáš Loskot před několika sezónami
přebíral vedení pražského fashion weeku s vizí přetvořit relativně bezvýznamnou akcičku v módní
obdobu filmového festivalu v Karlových Varech. Je na dobré cestě. A magazín PROČ NE?! ho na ní
s chutí doprovází.
I’m looking forward to seeing old friends as well as the unknown new ones, to designers, whose
creations are going to set the main fashion tone for the coming months, and to those representing
the badly needed tributaries to the river of individuality. I’m curious to see the way Czech fashion
handles the new venue – the Štvanice Tennis Centre as well as the way the Štvanice Tennis Centre
handles Czech fashion. A couple of seasons ago, Lukáš Loskot took over the Prague fashion week
with the vision to elevate the relatively unimportant event to a fashion event parallel to the film
festival in Karlovy Vary. He is in a fair way to achieve his goal. And PROČ NE?! magazine is more
than happy to share the journey with him.

DANICA KOVÁŘOVÁ
ŠÉFREDAKTORKA DOLCE VITA / DOLCE VITA EDITOR-IN-CHIEF
Obecně mám sice raději kolekce pro podzim/zimu, baví mne všechno to vrstvení,
silné struktury látek i tlumenější barvy, ale kolekce pro jaro/léto zase bývají zábavnější,
větší kreativní explozí. Také čeští návrháři v nich častěji experimentují a právě na to se
těším nejvíc. Trochu nadsázky, odlehčenosti a kuráže totiž potřebuje nejen domácí móda,
ale celé naše prostředí.
In general, I prefer collections for autumn/winter, I like all that layering, strong fabric
structures and more muted colors, but collections for spring/summer are more fun, more
creative explosion. Also, Czech designers experiment more often, and that’s what I'm just
looking forward to the most. A little exaggeration, lightness and courage not only the local
fashion needs but our entire environment.
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FIND OUT FROM TRADITIONAL AS WELL AS NEW MBPFW PARTNERS WHAT THEIR PLANS FOR THE SEPTEMBER FASHION WEEK ARE AND WHAT THEY ARE LOOKING FORWARD
TO THE MOST.

JIŘÍ ROTH
ŠÉFREDAKTOR ESQUIRE / ESQUIRE EDITOR-IN-CHIEF
Jsem rád, že letos poprvé je mediálním partnerem MBPFW i Esquire. A proto jsme
se rozhodli uspořádat stylovou párty, která je v programu po přehlídce LAFORMELA.
Designérské duo bude mít totiž také svou premiéru — představí poprvé i pánské looky.
I’m glad that Esquire is a MBPFW partner for the first time. That’s why we have decided
to hold a stylish party after the LaFormela show as it’s going to be the designer duo’s first
too — the first time they present men’s looks.

LENKA FABIAN
ŠÉFREDAKTORKA MARIE CLAIRE / MARIE CLAIRE EDITOR-IN-CHIEF
Mám ráda módní značky s osobitým příběhem a zajímavou historií. Těší mě,
že Marie Claire bude součástí podzimního ročníku MBPFW se svým večerním koktejlem
po přehlídce Nehera.
I love fashion brands with a strong story and an interesting history. I'm really glad
that Marie Claire will be part of the fall edition of the Mercedes Benz Prague Fashion Week,
hosting an evening cocktail after the Nehera show.
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SABRINA KARASOVÁ
ŠÉFREDAKTORKA COSMOPOLITANU / COSMOPOLITAN EDITOR-IN-CHIEF
Cosmopolitan je poprvé součástí velkolepé módní akce MBPFW a představí se
prostřednictvím speciální street instalace Cosmopolitan Mirror into the World of Fashion –
Street Style. Ta odzrcadlí pražský městský styl prostřednictvím inspirativních jedinců
zachycených fotografy Cosmopolitanu v pražských ulicích.
Cosmopolitan is part of magnificent fashion event MBPFW for the first time and is
going to introduce itself by a special street installation – Cosmopolitan Mirror into the World
of Fashion – Street Style reflecting Prague urban style through inspirational individuals
captured by Cosmopolitan photographers in the streets of Prague.

SS18 Designers

MIRO SABO
LESK A MAT, ČESKÉ SKLENĚNÉ KOMPONENTY, VEČERNÍ A KOKTEJLOVÝ
ODĚV, ŠATY, PATCHWORK

SHINE & MATTE, BOHEMIAN GLASS COMPONENTS, EVENING AND
COCKTAIL WEAR, DRESSESS, PATCHWORK

Jsou konceptuální, kreativní a jejich tvorba má mnoho vrstev. Požádali jsme návrháře, aby co nejstručněji
vystihli svou nejnovější kolekci. Podělíme se s vámi o několik slov, kterými tvůrci v kostce vystihují
svou inspiraci na jaro 2018.
They are conceptual, creative, and their work is multi-layered. We asked the designers to
characterise as briefly as possible their latest collections. We are sharing with you the authors’
explanations of their inspirations for spring 2018.
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ODIVI
TĚLO, ZÁKLADNÍ PRVKY, RŮZNORODOST, VNÍMÁNÍ, ROVNOST

IMRECZEOVA
BARVA V BARVĚ, LINKA V PLÁTNĚ, ŽENSKÁ KŘEHKOST, PLOŠNÁ
PLASTIKA

BODY, ESSENTIALS, DIVERSITY, PERCEPTION, EQUALITY

TONE ON TONE, A LINE IN CANVAS, FEMININE FRAGILITY, PLANAR RELIEF
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NEHERA
BY BLACKOUT. THERAPY
DOJEM POSUNU, STRUKTUROVANÝ POHYB, PROMĚNA, VYVÁŽENÁ
ASYMETRIE, ROZTŘÍŠTĚNOST

LUKÁŠ KRNÁČ
ZÁVIST, CHAMTIVOST, OBŽERSTVÍ, SMILSTVO, PÝCHA, LAKOMOST

IMPRESSION OF SHIFTING, STRUCUTRED MOVEMENT, METAMORPHOSIS,
BALANCED ASYMMETRY, FRAGMENTATION

ENVY, GREED, GLUTTONY, ADULTERY, PRIDE, MISERLINESS
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UMPRUM: ATELIÉR DESIGNU ODĚVU A OBUVI
SKUTEČNÁ MÓDA, SKUTEČNÍ LIDÉ

ADAM KOST
DRAVÝ, VZPURNÝ, SEBEJISTÝ, PŘEKVAPUJÍCÍ, SOBECKÝ

REAL FASHION, REAL PEOPLE

FIERCE, REBELIOUS, SELF-CONFIDENT, SURPRISING, SELFISH
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ZUZANA KUBÍČKOVÁ
NEBE, ZEMĚ, MLHA, KVĚT, SEN

PETRA PTÁČKOVÁ
ZAHRADA, SKLÁDACÍ, OBJEV, ZPRACOVÁNÍ, TRVANLIVOST

HEAVEN, EARTH, MIST, BLOSSOM, DREAM

GARDEN, FOLDING, DISCOVERY, CRAFTSMANSHIP, LONGLASTING
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ALTER ERA
RŮZNORODÝ, LYRICKÝ, OBSEDANTNÍ, KOČOVNÝ, ETNICKÝ

MICHAEL KOVACIK
PAT CLEVELAND, DURAN DURAN — PANIC GIRL, ČERNÁ ORCHIDEJ,
NĚMECKÁ BURDA 04/1995, CAMDEN TOWN / LONDÝN

ECLECTIC, LYRICAL, OBSESSIVE, NOMADIC, ETHNIC

PAT CLEVELAND, DURAN DURAN — PANIC GIRL, BLACK ORCHID, GERMAN
BURDA 04/1995, CAMDEN TOWN / LONDON

46
47

MINIMALISM, POSH, UNDERGROUND, PUNK, FOREVER
LUKAS MACHACEK SHOWROOM OPENING, PRESENTATION OF S/S18
COLLECTION, WELCOME DRINK, DJ IM CYBER.
OPENING TAKES PLACE ON TUESDAY, 5 SEPTEMBER AT 8 PM.

OTEVŘENÍ SHOWROOMU LUKAS MACHACEK, PREZENTACE KOLEKCE
S/S18, WELCOME DRINK, DJ IM CYBER.
OPENING SE USKUTEČNÍ V ÚTERÝ 5. ZÁŘÍ 2017 OD 20:00.

EPILOQUE, FUTURIST ROMANTICISM, STORY, SYMBOL, MYSTICISM

LUKAS MACHACEK
MINIMALISMUS, NÓBL, UNDERGROUND, PUNK, NAVŽDY

MI FASHION LABEL
EPILOG, FUTURUSTICKÝ ROMANTISMUS, PŘÍBĚH, SYMBOL, MYSTIKA
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UMPRUM: ATELIÉR MÓDNÍ TVORBY
TRANS, POST, ULTRA, MEGA, HYPE

BLAŽEK
SUPPORTED BY ELLE MAN
ORGANICKÉ, NEFORMÁLNÍ, RAFINOVANÉ, KLASICKÉ, MUŽNÉ

TRANS, POST, ULTRA, MEGA, HYPE

ORGANIC, INFORMAL, SOPHISTICATED, CLASSICAL, MASCULINE
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LAFORMELA
SUPPORTED BY ESQUIRE
SPORT, PUNK, MILÉNIUM, GRAFIKA, DESTRUKCE

JAN CERNY
SUPPORTED BY THE ROOM BY BASMATEE
PŘETVOŘIT, GOYA, KOMPOZICE, 00’S, AEROLINIE

SPORT, PUNK, MILLENIUM, GRAPHICS, DESTRUCTION

REINVENT, GOYA, COMPOSITION, 00‘S, AIRLINE
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V rámci Mercedes-Benz Prague Fashion Weeku se letos již popáté odehrála soutěž o titul
nejtalentovanějšího začínajícího oděvního návrháře. Partnerem soutěže je letos podruhé společnost
VAN GRAAF, jejíž obchodní dům na Václavském náměstí přináší od roku 2010 do Prahy individuální
servis a značkovou módu vysoké kvality značek Boss, Marc Cain nebo Polo Ralph Lauren. Do soutěže se
mohou hlásit čeští a slovenští módní tvůrci ve věku do 26 let. Na základě portfolií přihlášených uchazečů
vybrala odborná porota složená ze šéfredaktorů módních a lifestylových magazínů Elle, Harper’s Bazaar,
Dolce Vita, Marie Claire a Proč ne?!, manažera obchodního domu VAN GRAAF Patricka Brosiuse a odborné
garantky Liběny Rochové čtyři finalisty. Stali se jimi Michaela Hriňová, Adam Kost, Lukáš Krnáč a Zoltán
Tóth. Přehlídka VAN GRAAF Junior Talent Selection, během níž finalisté představili své kolekce v rámci
březnové edice Mercedes-Benz Prague Fashion Weeku, byla sledována stejným publikem jako nejnovější
kolekce etablovaných domácích tvůrců. S nesezónními capsule kolekcemi mladých talentů se tak seznámil
jak odborný tisk a nákupčí, tak zájemci o módu z řad veřejnosti.

This year was the fifth time Mercedes-Benz Prague Fashion Week hosted the most talented up-andcoming fashion designer competition. The competition is partnered for the second time by VAN GRAAF
fashion retailer, whose flagship store on Wenceslas Square has been bringing individual approach
and brand names of the highest quality - Boss, Marc Cain, or Polo Ralph Lauren to Prague since 2010.
Czech and Slovak fashion designers under 26 could apply. Having revised the candidates’ portfolios,
a professional committee comprising editor-in-chiefs of life-style magazines Elle, Harper’s Bazaar, Dolce
Vita, Marie Claire, and Proč ne?!, managing director of VAN GRAAF fashion house Patrick Brosius,
and professional guarantor Liběna Rochová selected four finalists. They are Michaela Hriňová, Adam
Kost, Lukáš Krnáč, and Zoltán Tóth. The VAN GRAAF Junior Talent Selection show, where the finalists
presented their collections during the March edition of Mercedes-Benz Prague Fashion, took place in
front of the same audience who had seen the latest collections of established local designers. The young
talents’ off-season capsule collections were thus presented to professional press and buyers as well as
to lay fashion enthusiasts.

Vítězem soutěže a držitelem titulu VAN GRAAF Junior Talent Card se stal slovenský designér
a stylista Zoltán Tóth, absolvent studia oděvního designu a architektury v Bratislavě. Kolekce Matilda,
kterou nazval po své babičce, jež Tótha k šití přivedla, zaujala porotu lehkostí, originalitou i komplexností.
Autor inspirovaný babiččinou šetrností se mimo jiné snažil minimalizovat odpad materiálu, a proto
v kolekci používal obdélníky látky, které pomocí vertikálních a horizontálních zdrhovadel stahoval do
požadovaných forem. Jako vítěz obdržel Tóth finanční příspěvek na vytvoření nové módní kolekce a také
možnost jejího představení na zářijové edici MBPFW.

The winner of the VAN GRAAF Junior Talent Card prize is Slovak designer and stylist Zoltán Tóth,
a graduate of the fashion design and architecture studio in Bratislava. The Matilda collection, which is
named after his Granny, who introduced Tóth to sewing, captured the jury’s attention by its lightness,
originality, and comprehensiveness. Inspired by his Granny’s thriftiness, the author, besides other
things, strove to minimize waste, which is why he used oblong pieces of fabric shaped using vertical and
horizontal draw-strings. As the winner, Tóth was given a financial contribution towards his new fashion
collection as well as an opportunity to present it at the MBPFW September edition.

Přehlídka Zoltána Tótha se uskuteční v rámci oficiálního přehlídkového programu módního týdne
v sobotu 2. září 2017 od 13h. Své nové kolekce v rámci programu podzimního týdne módy představí i dva
z finalistů VAN GRAAF Junior Talent 2017: Adam Kost a Lukáš Krnáč.

Zoltán Tóth’s catwalk show is going to take place during the fashion week’s official catwalk show
programme on Saturday, 2 September 2017 at 1 pm. The fall fashion week’s programme also includes
new collections of other two VAN GRAAF Junior Talent 2017 finalists – Adam Kost’s and Lukáš Krnáč’s.

Oficiální hashtag soutěže:
#VANGRAAFJuniorTalent2017

Official competition hashtag:
#VANGRAAFJuniorTalent2017

ZOLTÁN TÓTH

VAN GRAAF Junior Talent 2017
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Bunka Fashion Graduate University

Bunka Fashion Graduate University (BFGU) byla založena v Tokiu v roce 2006
jako první japonská odborná vysoká škola zaměřená výhradně na módní tvorbu
a management. BFGU kultivuje talenty nejen akademickými znalostmi, ale také
praktickými dovednostmi a vychovává osobnosti, které jsou schopné založit vlastní
značku, vést módní podnik a vytvářet nové hodnoty schopné obstát v konkurenci
světového módního průmyslu. V rámci přehlídky na Mercedes-Benz Prague Fashion
Weeku bude představena tvorba čtyř zástupců vybraných z absolventů této prestižní
módní univerzity. Každý absolvent představí jeden ucelený koncept. Ty nesou názvy
It’s all your fault, TABOO, pirka a Open Your Heart.
Přehlídka absolventů Bunka Fashion Graduate University se odehraje v pondělí 4. září 2017
od 13 hodin.

Bunka Fashion Graduate University (BFGU) was founded in Tokyo in 2006
as the first Japanese professional graduate school focused exclusively on fashion
design and management. BFGU cultivates talents by providing not only academic
knowledge, but also practical skills thus training personalities able to found
their own brand, manage a fashion business, and create new values on a level
competitive with the world fashion industry. The Mercedes-Benz Prague Fashion
Week showcase includes work of four selected graduates of this prestigious
fashion graduate university. Each graduate is going to present one comprehensive
conception. These are called “It’s all your fault”, “TABOO”, “pirka”, and “Open Your
Heart”.
The Bunka Fashion Graduate University graduates’ show is going to take place on Monday,
4 September 2017 at 1pm.
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Pařížská Harper’s Bazaar
Shopping Night #2

V průběhu večera budou vybrané butiky prezentovat své nejnovější kolekce a své dveře
otevřou veřejnosti v rámci prodloužené otevírací doby až do 22. hodiny. K největší
oslavě nakupování a módy v České republice se navíc kromě všech trendsetterů,
celebrit a shopaholiků přidá také známá DJka Veronika Ruppert, která bude atmosféru
celé promenády dotvářet svým hudebním vystoupením celý večer od 18. do 22. hodiny.
Pro pohodlí návštěvníků bude k dispozici šampaňské MUMM, charakteristické svou
červenou stuhou, či make-up point Estée Lauder. Večer vyvrcholí privátním after
shopping koktejlem Acqua di Parma v hotelu Emblem.
Pařížská Harper’s Bazaar Shopping Night #2 proběhne v pátek 1. září 2017 od 18. do 22. hodiny.
Vstup je volný. Více informací na www.mbpfw.com/shoppingnight a #parizskaHBshoppingnight.

Mercedes-Benz Prague Fashion Week and Harper’s Bazaar magazine bring Pařížská
Street and other streets in its vicinity in Prague 1 to life yet again this year.
In the course of the evening, select boutiques are going to present their latest
collections, open their doors to the public and postpone the closing time till 10 pm.
The greatest celebration of shopping and fashion in the Czech Republic is going to
welcome, apart from trendsetters, celebrities, and shopaholics, famous DJ Veronika
Ruppert, whose performance is going to add even more flair to the parade. She
will be playing all night from 6 to 10 pm. To ensure visitors' comfort and ease, MUMM
champagne with it's iconic red sash, and Estée Lauder make-up point will be available.
The night will culminate at a private Acqua di Parma cocktail party at the Emblem
hotel.
Pařížská Harper’s Bazaar Shopping Night #2 is going to take place on Friday,
1 September 2017 between 6pm and 10pm. Admission free. For more information
see www.mbpfw.com/shoppingnight and #parizskaHBshoppingnight.
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Re-see Showroom
supported by Nespresso & ELLE

Po skončení přehlídkové části Mercedes-Benz Fashion Weeku se kolekce všech návrhářů
představí opět zblízka, a to jak obchodníkům, novinářům, stylistům a dalším módním
profesionálům, tak široké veřejnosti. Již popáté proběhne oblíbený Re-see Showroom
a opět s vítanou podporou prémiové kávy Nespresso a módního časopisu ELLE.
Principem showroomu je nabídnout módním návrhářům a jejich publiku prostor pro
živé setkání – možnost podívat se na nejnovější kolekce a zpracování modelů zblízka
a pohovořit s návrháři, kteří jsou zde po většinu času osobně přítomni. Designéři tak
mají jedinečnou příležitost získat přímou zpětnou vazbu na svou tvorbu a současně
odborníci i koncoví zákazníci mohou lépe zmapovat a poznat současnou módní tvorbu,
vyzkoušet novinky pro nadcházející sezónu a domluvit se na případných zakázkách.

After the fashion show of Mercedes-Benz Prague Fashion Week, the collections
of all designers will be up close again, to the buyers, journalists, stylists and other
fashion professionals as well as to the general public. For the fifth time there will be
a popular Re-see Showroom again with the welcome support of Nespresso's premium
coffee and fashion magazine ELLE. The aim of the event is to offer space for live
meetings of fashion designers and their audience - the opportunity to close-up look
at the latest collections and models and talk to designers who are present there
for most of time. Designers have a unique opportunity to get direct feedback on their
work, and experts and end-users can better map and learn current fashion, try out
new releases for the upcoming season, and negotiate on potential deals.
As a habit of previous editions, Nespresso holds its bar-cafe stylishly, and will
make a great atmosphere to the MBPFW visitors, between the blocks of the shows –
whether with a cup of coffee or a glass of champagne. The ELLE team will be photo
shooting the fashion editorial with the editors selection of the latest collections from
the showroom. Whoever comes will see not only what to wear in the spring, but also
how ELLE fashion story is born.
Re-see Showroom supported by Nespresso & ELLE takes place on Tuesday, September 5, 2017
from 2pm to 5pm, at The Chemistry Gallery, Bubenská 1, Prague 7 – Holešovice. Free entry.

Jak je už zvykem z předchozích edicí, Nespresso pojedná svůj bar-kavárnu stylově,
a zpříjemní tak návštěvníkům MBPFW atmosféru mezi jednotlivými bloky přehlídek –
ať se šálkem kávy, či sklenkou šampaňského. Tým ELLE bude přímo v showroomu
fotografovat módní editorial s redakčním výběrem těch nej looků z nových kolekcí.
Kdo přijde, uvidí tedy, nejen co se bude nosit na jaře, ale pozná také, jak se rodí ELLE
fashion story.
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Re-see Showroom supported by Nespresso & ELLE se koná v úterý 5. září 2017 od 14 do 17 hodin,
v The Chemistry Gallery, Bubenská 1, Praha 7 – Holešovice. Vstup je zdarma.
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Sobota / Saturday
2/9/2017

Neděle / Sunday
3/9/2017

Pondělí / Monday
4/9/2017

Úterý / Tuesday
5/9/2017

Program přehlídek
Shows schedule
13:00

ADAM KOST / VAN GRAAF Junior
Talent Card 2017: ZOLTÁN TÓTH

13:00

14:00

16:00

20:30
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MERCEDES-BENZ NIGHT
na speciální pozvánky /
by special invitation only

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

Holders of purchased VIP tickets gain
access to all MBPFW fashion shows
and programme events.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA / THE PROGRAMME IS SUBJECT TO CHANGE

16:00

ODIVI / JAN CERNY SUPPORTED
BY THE ROOM BY BASMATEE

19:00

BLAŽEK SUPPORTED BY ELLE MAN

PETRA PTÁČKOVÁ / NEHERA
BY BLACKOUT. THERAPY

MICHAEL KOVACIK / ALTER ERA
20:00

UMPRUM: ATELIÉR DESIGNU ODĚVU
A OBUVI & ATELIÉR MÓDNÍ TVORBY /
BFGU

MI FASHION LABEL / IMRECZEOVA

MIRO SABO / LUKÁŠ KRNÁČ

17:00

19:00

Přehlídky jsou přístupné na pozvánky,
akreditace STANDING a VIP vstupenky.
Výjimku tvoří přehlídky označené jako
„na speciální pozvánky“, které jsou
přístupné pouze na speciální pozvání.

All shows are held at: Koloseum
Štvanice – Tenis Courts, Prague 7
If not defined otherwise.
MAP POINT 1
		
All shows are open for guests with
invitations, accreditations, STANDING
and VIP tickets. Events marked as
“by special invitation” are only opened
to guests with special invitation.

Všechny přehlídky se konají na adrese:
Koloseum Štvanice – tenisové kurty,
Praha 7, není-li uvedeno jinak.
MAP POINT 1			

ZUZANA KUBÍČKOVÁ
na speciální pozvánky /
by special invitation only
lokace / location: Hotel International,
Koulova 15, Praha 6
MAP POINT 7

20:00
|
23:00

21:00

LAFORMELA SUPPORTED BY ESQUIRE

LUKAS MACHACEK PRESENTATION
& SHOWROOM OPENING
na speciální pozvánky /
by special invitation only
lokace /location: Spálená 21, Praha 1
MAP POINT 10
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22:00—05:00
300 Kč pouze na místě / 300 CZK on spot only
lokace / location: HALA 36, Bubenské nábřeží 306/13, Praha 7
MAP POINT 4
NobodyListen & special guests. Amazing sound system & visuals. Rave atmo.

Koktejlový večírek v prostorách unikátního storu OD Kotva. Módní prostor zrozený
k prémiovému nakupování. BIBLOO NIGHT, party na úrovni.
A cocktail party in the premises of unique OD Kotva store. A fashion space born
forpremium shopping. BIBLOO NIGHT, a party with class.

Vampires of Copenhagen branded as The AM Crew are releasing a limited concept
collection entitled ‘Poison City’ with a series of pop–up events. The first and exclusive
event in collaboration with Le 21ème and Sara Antal will take place at the Prague’s concept
store THE ROOM BY BASMATEE on September 2nd where the limited pieces of Poison
City will be available.

GROOVEBAR × LAFORMELA
23:00—04:00
na speciální pozvánky / by special invitation only
lokace / location: GROOVEBAR, Voršilská 142/6, Praha 1
MAP POINT 6
www.groovebar.cz

Marie Claire Cocktail

Blažek After-show Cocktail

Re-see Showroom Supported
by Nespresso &ELLE

20:00
na speciální pozvánky / by special invitation only
lokace / location: viz pozvánka / see the invitation
www.blazek.cz

ESQUIRE COCKTAIL
21:30
na speciální pozvánky / by special invitation only
lokace / location: Koloseum Štvanice – tenisové kurty, Praha 7
MAP POINT 1

17:30
na speciální pozvánky / by special invitation only
lokace / location: Koloseum Štvanice – tenisové kurty, Praha 7
MAP POINT 1

více na stranách 58—59 / see more on pages 58—59
14:00—17:00
vstup volný / free entry
lokace / location: The Chemistry Gallery, Bubenská 1477/1, Praha 7
MAP POINT 9

STŘEDA / WEDNESDAY 6/9/2017 STŘEDA / WEDNESDAY 6/9/2017 STŘEDA / WEDNESDAY 6/9/2017 STŘEDA / WEDNESDAY 6/9/2017 STŘEDA / WEDNESDAY 6/9/2017 STŘEDA / WEDNESDAY 6/9/2017 STŘEDA / WEDNESDAY 6/9/2017 STŘEDA / WEDNESDAY 6/9/20

ADDICT #9 – Fashion Week Edition

20:00
na speciální pozvánky / by special invitation only
lokace / location: BIBLOO CONCEPT STORE, OD Kotva – 4. patro,
nám. Republiky 656/8, Praha 1
MAP POINT 8
www.bibloo.cz

ÚTERÝ / TUESDAY 5/9/2017 ÚTERÝ / TUESDAY 5/9/2017 ÚTERÝ / TUES

21:30—24:00
na speciální pozvánky / by special invitation only
lokace / location: Hotel Emblem, Platnéřská 111/19, Praha 1
MAP POINT 3

Vampires of Copenhagen, kterým se říká The AM Crew, vydávají limitovanou koncept
kolekci nazvanou ‘Poison City’ („Město jedu“) spolu se sérií pop-up akcí. První exkluzivní
akce, kterou připravili ve spolupráci s Le 21ème a Sárou Antalovou, se koná v pražském
concept storu THE ROOM BY BASMATEE 2. září a budou zde k mání limitované kusy
z kolekce Poison City.

BIBLOO NIGHT

PONDĚLÍ / MONDAY 4/9/2017 PONDĚLÍ / MONDAY 4/9/2017 PONDĚLÍ / MONDAY

Acqua di Parma Cocktail

19:00—22:00
vstup volný / free entry
lokace / location: THE ROOM BY BASMATEE, Školská 7, Praha 1
MAP POINT 5
www.basmatee.cz / www.theamcrew.com / www.le21eme.com

NEDĚLE / SUNDAY 3/9/2017 NEDĚLE / SUNDAY 3/9/2017

více na stranách 56—57 / see more on pages 56—57
18:00—22:00
Vstup volný / Free entry
lokace / location: Pařížská ulice a okolí, Praha 1
MAP POINT 2

NEDĚLE / SUNDAY 3/9/2017 NEDĚLE / SUNDAY 3/9/2017 NEDĚLE / SUNDAY 3/9/2017 NEDĚLE / S

PÁTEK / FRIDAY 1/9/17 PÁTEK / FRIDAY 1/9/17 PÁTEK / FRIDAY 1/9/17 PÁTEK / FRIDAY 1/9/17 PÁTEK / FRIDAY 1/9/17 PÁTEK / FRIDAY 1/9/17 PÁTEK / FRIDAY 1
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Pařížská Harper's Bazaar Shopping Night #2

SOBOTA / SATURDAY 2/9/2017 SOBOTA / SATURDAY 2/9/2017 SOBOTA / SATURDAY 2/9/2017 SOBOTA / SATURDAY 2/9/2017 SOBOTA / SATURDAY

Hlavní program
Main programme

The AM Crew × Le 21ème hosted
by THE ROOM BY BASMATEE

Otevření showroomu tereza vu. – Lingerie /
tereza vu. – lingerie showroom opening
18:00—21:00 (19:30 módní přehlídka / fashion show)
na speciální pozvánky / by special invitation only
lokace / location: U Studánky 32, Praha 7, vstup z ulice Ovenecká
MAP POINT 11
www.terezavu.com
V rámci otevření showroomu proběhne i malá přehlídka, kde bude představena nová
kolekce spodního prádla.
V následujících dvou dnech (čtvrtek 7. 9. – pátek 8. 9.) se uskuteční doprovodná prodejní
akce, vždy 12—19 h, během které se zákaznice budou moci seznámit s novými trendy
v oblasti líčení a osvěžit se sklenkou něčeho výborného.
There is going to be a small catwalk show during the showroom opening presenting
a new lingerie collection.
There is going to be a side sales event over the following two days (Thursday 7 Sep— Friday
8 Sep), between 12—7 pm, presenting new make-up trends as well as a glass of something
nice to the customers.

Manolo Blahnik The Art of Shoes
18:30—19:30
vstupné na výstavu (na místě a předprodej na portálu Ticketstream 280 Kč) + 20 Kč
(celkem 300 Kč) / admission to the exhibition (at the museum and at a ticket portal
Ticketstream CZK 280) + CZK 20 (total CZK 300)
lokace / location: Museum Kampa, U Sovových mlýnů 503/2, Praha 1
MAP POINT 12
www.museumkampa.cz
komentovaná prohlídka výstavy
Setkání s iniciátorkou výstavy a prezidentkou společnosti Spain Art paní Marcelou Tosal.
Paní prezidentka provede návštěvníky výstavou a seznámí je s některými tajemstvími,
jež Blahnikovy hvězdné boty obestírají.
Manolo Blahnik se narodil v roce 1943 ve Španělsku na Kanárských ostrovech českému otci
a španělské matce. Dnes působí v Londýně a jeho boty nosí celebrity celého světa. Za svou
kariéru vytvořil okolo 30.000 modelů, z nichž ty nejkrásnější uvidíte v Museu Kampa.
a guided tour of the exhibition
Meeting the person behind the exhibition and president of Spain Art Ms Marcela Tosal.
Ms president is going to guide the visitors through the exhibition introducing certain
secrets around Blahnik’s star shoes.
Manolo Blahnik was born in 1943 in The Canary Islands in Spain to a Czech father
and Spanish mother. He now lives and works in London and his shoes are worn by
celebrities all over the world. He had created around 30,000 models, the most beautiful
of which are now on display in Kampa Museum.
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17:00–21:00
na speciální pozvánky / by special invitation only
lokace / location: H&M Showroom, Václavské náměstí 19, Praha 1
MAP POINT 14
www.hm.com
Objevte exkluzivně před jejím uvedením novou pánskou a dámskou kolekci H&M STUDIO
podzim/zima 2017. Tato sezónní kolekce odráží lásku k módě, která je v samotném srdci
H&M. Nese se ve znamení městské rafinovanosti, kreativity a energie ulic New Yorku.
Nabízí novou paletu barev i zajímavé a originální potisky s uměleckými graffiti. To vše
ve velmi čistých, elegantních liniích.
Discover the new men’s and women’s collections of H&M STUDIO fall/winter 2017
in an exclusive pre-show presentation. This season collection reflects love of fashion
nested deep inside the heart of H&M. There is an air of urban sophistication, creativity,
and the energy of streets of New York. It offers a new palette as well as interesting
and original prints of art graffiti rendered in very clean and elegant lines.

Book: Because of Fashion
19:00—22:00
vstup volný / free entry
lokace / location: Freshlabels, Jindřišká 1308/15, Praha 1
MAP POINT 15
www.facebook.com/bofsh
Srdečně Vás zveme na křest zbrusu nové knihy mladého street style fotografa Jakuba
Ferance nazvané Because of Fashion. Unikátní koncept představí fotografie a výroky
necelých tří set osobností, které jsou v českém (a slovenském) prostředí spojovány
se světem módy a životního stylu. Přijďte se za živé hudební produkce seznámit s autorem
i se svěží novou publikací.
We would like to welcome you to a launch of a brand new book by a young street style
photographer Jakub Feranec called Because of Fashion. The unique conception is
introducing photographs and products made by nearly three hundred personalities
connected to Czech (and Slovak) worlds of fashion and life-style. Come to listen to live
music and to meet the author and his fresh new book.

PÁTEK / FRIDAY 8/9/2017 PÁTEK / FRIDAY 8/9/2017 PÁTEK / FRIDAY 8/9/2017 PÁTEK / FRIDAY 8/9/2017 PÁTEK / FRIDAY 8/9/2017 PÁTEK / FRIDAY 8/9/

ČTVRTEK / THURSDAY 7/9/2017 ČTVRTEK / THURSDAY 7/9/2017 ČTVRTEK / THURSDAY 7/9/2017 ČTVRTEK / THURSDAY 7/9/2017 ČTVRTEK / THURSDAY 7/9/2017 ČTVRTEK / TH

H&M STUDIO Collection – Open House Event

Multimediální taneční představení, během kterého se místo sezení vydáte na cestu
prostorem a příběhem. Časopis Dolce Vita uvádí CYCLES by Yemi A.D.
Experimentální představení ztvárněné elitní formací JAD Dance Company – týmem, který
doprovázel Kanyea Westa na několika jeho tours. Unikátní performance z dílny umělce
a vizionáře Yemi A.D., jehož tvorba v minulosti získala mnohá mezinárodní ocenění.
Program zahrnuje welcome drink a after cocktail party.
A multi-media dance performance, which will take you on a journey through space
and story. Dolce Vita is presenting CYCLES by Yemi A.D.
An experiment performance carried out by elite group JAD Dance Company – the team
accompanying Kanye West on several of his tours. A unique performance created
by artist and visionary Yemi A.D., whose work has won multiple international awards.

KARL LAGERFELD × VANS
19:00—22:00
vstup volný / free entry
lokace / location: Footshop, Bubenská 1477/1, Praha 7
MAP POINT 17
www.footshop.cz
Footshop si připravil na MBPFW speciální Black&White release nové kolekce dvou
legend. Těmi jsou ikonický designér Karl Lagerfeld a kalifornská značka Vans. Na to,
jak takové propojení high fashion se sneaker kulturou vypadá, se přijďte podívat v pátek
8/9/2017 od 19:00 do Footshopu, a oslavte tak poslední den fashion weeku spolu s námi!
Footshop prepared a special Black&White release of a new collection created by two
legends – iconic designer Karl Lagerfeld and Vans brand from California. Come and see
what it is like when you mix high fashion with sneaker culture on 8 September at 7 pm
to Footshop and celebrate the last day of fashion week with us!

MBPFW × The Brands: Closing Party
19:00—22:00
na speciální pozvánky / by special invitation only
lokace / location: The Brands, Široká 118/20, Praha 1
MAP POINT 18

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

Get on a direct train from Prague Fashion Week to stylish Paris. Le Valmont is taking
the fashion city’s best designers, cramming them all into one evening and adding
something on top. A decadent show, life performers, popular drinks and the best of
DJs. To learn more go to facebook club FB/levalmontclub.

19:00 DOLCE VITA CYCLES SHOW
20:30—22:00 AFTER-COCKTAIL PARTY
na speciální pozvánky / by special invitation only
lokace / location: OD Kotva, nám. Republiky 656/8, Praha 1
MAP POINT 16
www.dolcevita.cz/cycles

KOMIKS × BLUE PAPER PARTY
22:00—07:00
vstupenky v předprodeji a na místě / tickets sold in advance or at the gate
lokace / location: HALA 36, Bubenské nábřeží 306/13, Praha 7
MAP POINT 4

Cosmopolitan Mirror into the World
of Fashion – Street Style
1—8/9
vstup volný / free entry
lokace / location: TBC
Cosmopolitan je poprvé součástí velkolepé módní akce MBPFW, kde se představí
prostřednictvím speciální street instalace, která zrcadlí a zachycuje zajímavé a inspirativní
módní lidi, kteří vytváří street style.
Móda je nedílnou součástí každého vydání Cosmopolitanu. Jedna z rubrik je věnována
módě z ulice, proto chceme zachytit atmosféru celého fashion weeku. #jsmecosmo
It is the first time Cosmopolitan is part of MBPFW, a grand fashion event. It has prepared
a special street installation reflecting and depicting interesting and inspirational fashion
people who create street style.
Fashion is an integral part of every Cosmopolitan issue. One of our sections is dedicated
to street fashion and that is why we want to capture the atmosphere of the entire fashion
week. #jsmecosmo

Harper’s Bazaar Open Air Gallery
by Luxury Brand Management
2—9/9
nonstop
vstup volný / free entry
lokace / location: Pařížská ulice, Praha 1
MAP POINT 2
Výstava ikonických fotek Harper’s Bazaaru v nejluxusnější ulici v Praze.
An exhibition of iconic photos of Harper’s Bazaar on Prague’s most luxury street.

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

Naskočte na přímou linku z pražského Fashion Weeku do stylové Paříže. Le Valmont
si vezme to nejlepší z módní metropole, napěchuje jej do jednoho večera a přidá něco
navíc. Dekadentní show, živí performeři, vyhlášené drinky a nejlepší výběr DJs. Pro
více info sledujte facebook klubu FB/levalmontclub.

DOLCE VITA CYCLES by Yemi A.D.

PÁTEK / FRIDAY 8/9/2017

22:00—05:00
vstup volný / free entry
lokace / location: Le Valmont, Uhelný trh 414/9, Praha 1
MAP POINT 13
www.levalmont.cz

ČTVRTEK / THURSDAY 7/9/2017 ČTVRTEK / THURSDAY 7/9/2017 ČTVRTEK / THURSDAY

ČTVRTEK / THURSDAY 7/9/2017 ČTVRTEK / THURSDAY 7/9/2017
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LV Fashion Week Party

EQT – Behind The Scenes by adidas Originals
5—7/9
15:00—21:00
přednášky / talks: každý den v 18:00 speciální host
party / party: 7. 9. 21:00 adidas Originals party
vstup volný / free entry
lokace / location: Klubovna 2. patro, Dlouhá 729/37, Praha 1
MAP POINT 19
Jedinečná edukativní výstava o historii tenisek adidas Equipment. Součástí budou
přednášky se sneakerheads, zábavné aktivity, ale i prodej na místě. Nebude chybět
adidas Originals party.
A unique educational exhibition on history of adidas Equipment tennis shoes. It includes
talks with sneakerheads, fun activities as well as sale on site. There is also going to be
an adidas Originals party.

SLOU Fashion Days
8—9/9
10:00—20:00
vstup volný / free entry
lokace / location: Vnitroblock, Tusarova 791/31, Praha 7
MAP POINT 20
www.slou.cz
Populární Sustainable Fashion Day změnil sice trochu název, ale svému tématu zůstává
věrný. Opět si u nás můžete nakoupit u desítek značek, které vyrábí módu s respektem
k přírodě a lidem. Přijďte vyměnit svršky na SWAP párty nebo se poučit na semináře
a workshopy. Hlavním hostem bude zakladatelka mezinárodní kampaně Fashion Revolution
Carry Somersová.
It is true the name of popular Sustainable Fashion Day is different a bit, but its topic
remains the same. There is again going to be a chance to shop for tens of brands producing
nature and people aware fashion. Come to Exchange your clothes to SWAP party or learn
something new to seminars and workshops. The main guest is the founder of international
campaign Fashion Revolution Carry Somers.
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Titulární partner /
Titular Partner

Mediální partneři/
Media Partners

Partneři /
Partners

Hlavní partner a produkce /
Main Partner & Production

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.

Hlavní mediální partner /
Main Media Partner

Technická realizace /
Technical Realization

Poděkování /
Special Thanks

On-line partneři /
On-line Partners

Předprodej vstupenek /
Tickets Pre-sale

MAP POINT 6
GROOVEBAR
Voršilská 142/6
110 00 Praha 1

MAP POINT 11
U Studánky 32
170 00 Praha 7
vchod z ulice Ovenecká

MAP POINT 16
OD Kotva
nám. Republiky 656/8
110 00 Praha 1

MAP POINT 7
Hotel International
Koulova 15
160 00 Praha 6

MAP POINT 12
Museum Kampa
U Sovových mlýnů 503/2
110 00 Praha 1

MAP POINT 17
Footshop
Bubenská 1477/1
170 00 Praha 7

MAP POINT 3
Hotel Emblem
Platnéřská 111/19
110 00 Praha 1

MAP POINT 8
BIBLOO CONCEPT STORE
OD Kotva – 4. patro,
nám. Republiky 656/8
110 00 Praha 1

MAP POINT 13
Le Valmont
Uhelný trh 414/9
110 00 Praha 1

MAP POINT 18
The Brands
Široká 118/20
110 00 Praha 1

MAP POINT 4
HALA 36
Bubenské nábřeží 306/13
170 00 Praha 7

MAP POINT 9
The Chemistry Gallery
Bubenská 1477/1
170 00 Praha 7

MAP POINT 14
H&M Showroom
Václavské náměstí 19
110 00 Praha 1

MAP POINT 19
Klubovna 2. patro
Dlouhá 729/37
110 00 Praha 1

MAP POINT 5
THE ROOM BY BASMATEE
Školská 7
110 00 Praha 1

MAP POINT 10
Spálená 21
110 00 Praha 1

MAP POINT 15
Freshlabels
Jindřišská 1308/15
110 00 Praha 1

MAP POINT 20
Vnitroblock
Tusarova 791/31
170 00 Praha 7

MBPFW SS18 points
MAP POINT 1
Koloseum Štvanice –
tenisové kurty
170 00 Praha 7
MAP POINT 2
Pařížská ulice a okolí
110 00 Praha 1

Star
Guide

