30. 4. – 6. 5. 2021…Pražská tržnice – prostor parkoviště u haly 25, Bubenské nábřeží 13, Praha 7
#MBPFW...mbpfw.com…facebook.com/mbpfw…instagram.com/mbpfw...YouTube: #MBPFW

MBPFW FW21
DRIVE-IN CINEMA
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10–14…Hlavní program
…Main programme
16–17…Pop-up Priveé lounge
18–23…VAN GRAAF Junior Talent 2021
24–31…Partneři MBPFW
…MBPFW Partners
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MBPFW FW21 Designers…

Tým MBPFW...MBPFW Team:
Lukáš Loskot, CEO
Slávka Kumbárová, Executive Director
Tereza Bártová, Project Coordinator
Fotografové / Photographers – Benedikt Renč, Anežka Horová; fotografie ze sekce Partneři MBPFW
pochází z jejich příslušných archivů / photographs in the MBPFW Partners section come from their
respective archives; Grafický design / Graphic Design – Jakub Samek (jakubsamek.info); Korektor /
Proofreading – Martin Brát; Anglický překlad / English Translation – Dana Boušová; Vydavatel /
Publisher – Mercedes-Benz Prague Fashion Week, Czechoslovak Models s.r.o., Vejvodova 444/6,
Staré Město, 110 00, Praha 1, IČ: 47122927
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…JAKUB POLANKA…LAFORMELA…
MICHAEL KOVACIK…PAVOL
DENDIS…TEREZA VU…ZOLTÁN
TÓTH…VAN GRAAF JUNIOR TALENT
2021…MARCEL PETRÁNEK…GIZ’MO.
LAB…TIQE BY PETRA BALVÍNOVÁ…
PETRA PTACKOVA…TEREZA
ROSALIE KLADOŠOVÁ…FASHION
TALENT AWARD WINNER from
MBPFW MADRID…LUKÁŠ KRNÁČ…
PETRA KUBÍKOVÁ…TECHNICKÁ
UNIVERZITA V LIBERCI…
UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE
ZLÍNĚ: ATELIÉR DESIGN ODĚVU…
AiM by MICHAELA HRIŇOVÁ…
DENISA DOVALA…VANDA JANDA...
5…

Program MBPFW Drive-in Cinema…
MBPFW Drive-in Cinema schedule
#MBPFW, mbpfw.com,
facebook.com/mbpfw,
instagram.com/mbpfw,
YouTube: #MBPFW

Lokace MBPFW Drive-in Cinema
Pražská tržnice – prostor
parkoviště u haly 25, Bubenské
nábřeží 13, Praha 7 / vjezd z ulice
Jateční (křižovatka ulic Jateční /
U Garáží)
...MBPFW Drive-in Cinema location
Prague market – car park at
hall 25, Bubenské nábřeží 13,
Praha 7 / entrance from Jateční
street (the intersection of Jateční
and U Garáží streets)
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Všechny přehlídky jsou v přímém
přenosu promítány v MBPFW
Drive-in Cinema, není-li uvedeno
jinak. Vjezd do areálu autokina
je umožněn pouze na základě
platných vstupenek. Změna
programu vyhrazena. Veškeré
změny vycházející z případných
restrikcí a vládních opatření
aktuálně online na mbpfw.com.
…All catwalk shows are to be
streamed live in MBPFW Drive-in
Cinema, unless stated otherwise.
The drive-in cinema grounds
will be accessible with a valid
ticket only. The programme
may be subject to change. For all
current changes due to potential
restrictions and government
measures go to mbpfw.com.

Sobota…Saturday…1. 5. 2021

14:00
LAFORMELA supported
by MUMM

18:00
MICHAEL KOVACIK supported
by OXYWORLD WATER

21:00
PAVOL DENDIS supported by
PRIVEÉ LOUNGE / TEREZA VU
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Neděle…Sunday…2. 5. 2021

Pondělí…Monday…3. 5. 2021


15:00
VAN GRAAF JUNIOR
TALENT 2021 / VAN GRAAF
JUNIOR TALENT CARD
2020: MARCEL PETRÁNEK /
VIDEOPREZENTACE:
GIZ’MO.LAB / TIQE by
PETRA BALVÍNOVÁ /
PETRA PTACKOVA


17:00
TECHNICKÁ UNIVERZITA
V LIBERCI / UNIVERZITA
TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ:
ATELIÉR DESIGN ODĚVU

20:00
AiM by MICHAELA HRIŇOVÁ /
DENISA DOVALA

18:00
TEREZA ROSALIE
KLADOŠOVÁ /
MERCEDES-BENZ presents
FASHION TALENT
AWARD WINNER from
MERCEDES-BENZ FASHION
WEEK MADRID

21:00
LUKÁŠ KRNÁČ supported
by ViRVAR / PETRA KUBÍKOVÁ
supported by ViRVAR
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Hlavní program…Main programme

Změna programu vyhrazena.
Veškeré změny vycházející
z případných restrikcí
a vladních opatření aktuálně
online na www.mbpfw.com.
The programme may be
subject to change. For all
current changes due to
potential restrictions and
government measures go
to www.mbpfw.com.

Pátek…Friday…30. 4. 2021
↓

19:00
MBPFW & HARPER’S BAZAAR
OPENING NIGHT / JAKUB
POLANKA supported
by PRIVEÉ LOUNGE
park happening
lokace...location: Šlechtova
restaurace, Královská obora
Stromovka, Praha 7 – Bubeneč
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Sobota…Saturday…1. 5. 2021
↓

14:00–21:00
ZOLTÁN TÓTH prezentace
vstup volný...free entry
lokace...location: Pražská
tržnice – hala 11, Bubenské
nábřeží 13, Praha 7
Nová kolekce Base od
Zoltána Tótha je pojatá
formou výstavy. Jednotlivé
modely jsou prezentovány
na figurínách a na konceptu
výstavy Zoltán Tóth
spolupracoval s fotografem
Markem Mičánkem, který je
autorem kampaně, a mood
video vytvořil Marek Myšička.
Kolekce BASE obsahuje
retrospektivu myšlenek, které
Zoltán Tóth nashromáždil
za poslední roky. Nejedná
se o avantgardní kolekci,
ale o velmi jednoduché,
nekomplikované ready-to-wear oděvy.
Tóth ve své řadě pracuje
s materiály z recyklovaných
plastů z oceánů a se zbytkovým
materiálem ze svého archivu,
díky nimž vznikly jedinečné

modely, které bude možné
duplikovat i v jiných barevných
provedeních.
Designér zde použil kvalitní
bavlnu, hedvábí a polyester.
BASE je zaměřena nejen na
jednoduchost střihů, ale také
na recyklaci materiálů, která
symbolizuje budoucnost
v udržitelné módě. „Přicházím
s kolekcí, která v obměnách
bude fungovat jako stále
dostupná i v následujících
sezónách,“ říká Zoltán Tóth.
Oproti dosavadní Tóthově
tvorbě je oděvní řada
unisexová a dostupnější pro
širší spektrum zákazníků.
Jednotlivé modely bude možné
zakoupit, případně objednat
přímo na místě.
...The presentation of the new
Base collection by Zoltán Tóth
has been approached as an
exhibition. Individual designs
are presented on mannequins.
The exhibition is the result
of Zoltán Tóth’s collaboration
with photographer Marek
Mičánek, who is the author of
the campaign; the mood video
was created by Marek Myšička.
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The BASE collection contains
a retrospective of ideas Zoltán
Tóth has collected over the last
couple of years. ‘It is not an
avant-garde collection; these
are very simple, uncomplicated
ready-to-wear clothes.’
In his line, Tóth upcycles
plastics from the oceans and
leftover materials from his
archive, thus creating truly
unique pieces, which he will
be able to duplicate in different
colours.
The designer used high quality
cotton, silk and polyester.
BASE focuses on simplicity
of cuts as well as upcycling,
which symbolizes the future
of sustainable fashion.
‘I’m bringing a collection
which will, after certain
modifications, always work
as a permanently available in
the seasons to come.’ Contrary
to Tóth’s previous work, it is
a unisex clothes line available
to a wider range of customers.
It will be possible to buy or
order certain pieces on site.

Úterý...Tuesday…4. 5. 2021
↓

13:00–17:00
LINDEX – YOUR SMART
WARDROBE
vstup na speciální pozvánky
...by special invitation only
lokace...location: Lindex
showroom, Truhlářská 13,
Praha 1
Uvedení nové kolekce udržitelné
módy švédské značky LINDEX.
Nosným tématem letošní
kolekce je spojení módy
a udržitelnosti. Kampaň Your
Smart Wardrobe přináší do
vašeho šatníku nadčasové, lehce
kombinovatelné kousky. Objevte
svět udržitelné módy Your
Smart Wardrobe by LINDEX!
...Presenting a new collection
of sustainable fashion by Swedish
brand LINDEX. The principal
theme of this year’s collection
is connecting fashion and
sustainability. The Your Smart
Wardrobe campaign brings
timeless easy-to-mix pieces to
your wardrobe. Discover the
world of sustainable fashion Your
Smart Wardrobe by LINDEX!
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Středa…Wednesday…5. 5. 2021
↓

18:00
BIBLOO EVENT
vstup volný...free entry
lokace...location: OD Kotva,
nám. Republiky 8, Praha 1
Bibloo fashion inspirace
Nechte se inspirovat trendy,
které určují významní
influenceři napříč Evropou.
Stylové outfity, které pro Vás
připravily známé tváře ze
světa sociálních sítí nejen
z Česka, ale i z dalších zemí,
kde je Bibloo oblíbeným online
obchodem, ale také zdrojem
inspirace. Objevte nové kolekce
značek, jako Calvin Klein,
Tommy Hilfiger, Versace Jeans
Couture, Armani Exchange
a dalších. Zároveň jsme pro Vás
připravili jedinečnou příležitost
nakoupit vše se slevou 25 %,
která platí jen pro účastníky
MBPFW.
...Bibloo fashion inspiration
Be inspired by trends set by
important influencers from

the whole Europe. Stylish
outfits have been prepared
for you by well-known faces
from social media in Czechia
and other countries, where
Bibloo is a popular on-line
shop as well as a source of
inspiration. Discover new
collections by such brands as
Calvin Klein, Tommy Hilfiger,
Versace Jeans Couture,
Armani Exchange and others.
We are also offering to all
MBPFW participants a unique
opportunity to buy everything
at 25% discount.

Čtvrtek…Thursday…6. 5. 2021
↓

15:00
VANDA JANDA COCKTAIL
vstup na speciální pozvánky
...by special invitation only
lokace...location: Four Seasons
Hotel Prague, Veleslavínova
2A, Praha 1
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17:30
VANDA JANDA COCKTAIL
vstup na speciální pozvánky
...by special invitation only
lokace...location: Four
Seasons Hotel Prague,
Veleslavínova 2A, Praha 1

Probíhající eventy
…Ongoing events
↓

POP-UP PRIVEÉ LOUNGE
1/5 – 3/5
13:00–21:00
vstup na speciální pozvánky
...by special invitation only
rezervace na čísle
+421 904 072 012...booking
via telephone number
+421 904 072 012
lokace...location: Four Seasons
Hotel Prague, Veleslavínova 2A,
Praha 1
Pop-up Priveé lounge
se počtvrté uskuteční
v prostorách hotelu Four

Seasons a návštěva zde bude
možná na základě sjednání
osobního termínu. Zájemcům
o designérskou módu
i tentokrát přinese exkluzivní
kolekce a předpremiéry
kolekcí. Výhradně pro popup Priveé lounge vytvořil
kolekci návrhář Jakub
Polanka (kterého mimo
jiné Priveé lounge výlučně
zastupuje trvale) a značka
LAFORMELA. Návštěvníci
pop-upu budou dále moci
předobjednat novou kolekci
Michaela Kováčika a seznámit
se s tvorbou Pavola Dendise,
výrazného talentu nastupující
generace slovenských
designérů. Zájemci
o návštěvu pop-upu Priveé
lounge si mohou rezervovat
termín na telefonním čísle
+421 904 072 012.
...This is the fourth time popup Priveé lounge will open in
the Four Seasons Hotel Prague
and it is necessary to make
a reservation prior to your
visit. As usual, it will treat
fashion design enthusiasts
to presentations of exclusive
collections and pre-shows of
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collections. The collections
were created exclusively for
pop-up Priveé lounge by Jakub
Polanka (who is exclusively
represented by Priveé lounge
on permanent basis) and
LAFORMELA. Pop-up visitors
will also have an opportunity
to pre-order Michael
Kováčik’s new collection and
to familiarise themselves with
the work of Pavol Dendis,
an outstanding talent of the
up-and-coming generation of
Slovak designers. If you’d like
to visit pop-up Priveé lounge,
call +421 904 072 012 to book
a day and time.

Co by se mělo změnit v českém
módním průmyslu, aby se mu
dařilo lépe? Jak to změnit?
Kdo je za to zodpovědný? A je
možné v době pandemie budovat
funkční módní značku? O těchto
otázkách bude ve SmetanaQ
diskutovat a pokusí se nalézt
společný konsenzus široké
spektrum předních odborníků
na módní odvětví v ČR.
—Moderátor: Olga Egler
...This season‘s SmetanaQ
Talks bearing the subtitle
“Transformations in Fashion”
shall consist of two panel
discussions on the fundamental
topics of the current changes
in fashion.

SMETANAQ TALKS
5/5 – 6/5
17:30–20:00
vstup volný...free entry
lokace...location: SmetanaQ
formát...format: online stream
Letošní sezóna SmetanaQ Talks
s podtitulem „Transformace
v módě“ se bude skládat ze
dvou panelových diskuzí,
které otevřou zásadní témata
týkající se aktuálních proměn
v módě.

What should change in Czech
fashion industry for it to
perform better? How to change
it? Who is responsible for it?
Is it possible to build a brand
during the pandemic? These
topics will be discussed at
SmetanaQ by a wide range
of leading professionals from
Czech fashion industry, who
will attempt to reach a mutual
consensus.
—Presenter: Olga Egler
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Pop-up Priveé lounge

sobota 1. až pondělí 3. května
2021, 13:00–21:00
rezervace termínu
na telefonním čísle
+421 904 072 012
lokace: Four Seasons Hotel
Prague, Veleslavínova 2A,
Praha 1
Počtvrté se na MBPFW vrací
úspěšný pop-up slovenského
konceptu Priveé lounge.
I tentokrát se bude konat
v luxusních prostorách
hotelu Four Seasons Hotel
Prague a pro jeho návštěvu
bude nezbytné si předem
rezervovat čas. Pop-up
Priveé lounge zájemcům
o designérskou módu
i tentokrát přinese exkluzivní
kolekce a předpremiéry
kolekcí. Výhradně pro pop-up
Priveé lounge vytvořil kolekci
návrhář Jakub Polanka (kterého
mimo jiné Priveé lounge

trvale zastupuje) a značka
LAFORMELA. Návštěvníci
pop-upu budou dále moci
předobjednat novou kolekci
Michaela Kováčika a seznámit
se s tvorbou Pavola Dendise,
výrazného talentu nastupující
generace slovenských
designérů.
Priveé lounge prodává
v Bratislavě českou
a slovenskou autorskou módu
již čtyři roky. Jeho kreativní
ředitel Andrej Kusalik bude
osobně přítomen po celou
dobu konání a ve vybraných
časech se pop-upu zúčastní
i samotní tvůrci. Zájemci
o návštěvu pop-up Priveé
lounge si mohou rezervovat
termín na telefonním čísle
+421 904 072 012.

16…

...Saturday 1 till Monday 3
September 2021, 1pm–9pm
booking via telephone number
+421 904 072 012
venue: Four Seasons Hotel
Prague, Veleslavínova 2A,
Praha 1
This is the fourth time
a successful pop-up of the
Slovak Priveé lounge concept
appears at MBPFW. As usual,
it will open in luxury rooms of
the Four Seasons Hotel Prague
and it is necessary to make
a reservation prior to your visit.
Pop-up Priveé lounge will treat
fashion design enthusiasts
to presentations of exclusive
collections and pre-shows of
collections. The collections
were created exclusively for
pop-up Priveé lounge by Jakub
Polanka (who is exclusively
represented by Priveé lounge
on permanent basis) and

LAFORMELA. Pop-up visitors
will have an opportunity to preorder Michael Kováčik’s new
collection and to familiarise
themselves with the work of
Pavol Dendis, an outstanding
talent of the up-and-coming
generation of Slovak designers.
Bratislava based Priveé lounge
has been retailing Czech and
Slovak author fashion for four
years. The creative director
Andrej Kusalik will be present
for the entire duration of the
pop-up. Authors will also be
present at specifically set
times. If you’d like to visit
pop-up Priveé lounge, call
+421 904 072 012 to book
a day and time.
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VAN GRAAF Junior Talent 2021

neděle 2. května 2021 v 15:00
lokace: MBPFW Drive-in
Cinema, Pražská tržnice –
prostor parkoviště u haly 25,
Bubenské nábřeží 13, Praha 7
Je již tradicí, že se na mole
Mercedes-Benz Prague
Fashion Weeku představují
vedle etablovaných návrhářů
a známých tvůrců také ti
začínající. Vyhledávání talentů
a jejich podpora patří od
prvopočátku k poslání fashion
weeku. Partnerem soutěže se
letos již pošesté stala společnost
VAN GRAAF. „Ve VAN GRAAF
věříme v hluboký smysl
podpory mladých talentů,
proto jsme rádi, že můžeme
být opět součástí MercedesBenz Prague Fashion Weeku.
Těšíme se na talentované
návrháře letošního ročníku.
Všem přejeme hodně štěstí,
jak v soutěži, tak v budoucí

kariéře,“ říká Verena Czaja,
managing director obchodního
řetězce VAN GRAAF.
VAN GRAAF je mezinárodní
multibrandový oděvní řetězec
nabízející více než 200
módních značek dámských
a pánských oděvů pro
každodenní nošení. Vlajková
prodejna VAN GRAAF na
Václavském náměstí v Praze
nabízí zákazníkům 5 pater
plných širokého výběru
módních oděvů 7 dní v týdnu.
Do talentové soutěže se
mohou hlásit čeští a slovenští
módní tvůrci ve věku do
26 let. Na základě portfolií
přihlášených uchazečů vybírá
porota, v níž zasedá Lukáš
Loskot (MBPFW CEO), zástupce
titulárního partnera soutěže
VAN GRAAF a také šéfredaktoři
módních a lifestylových
magazínů VOGUE CS, Elle,
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Harper’s Bazaar, Dolce Vita,
Esquire, Top Fashion Magazine
a PročNe. Odbornou garantkou
soutěže je oděvní designérka
a vedoucí Ateliéru designu
oděvu a obuvi na Vysoké škole
uměleckoprůmyslové v Praze
profesorka Liběna Rochová.
Porota vybírá čtyři finalisty,
kteří své kolekce předvedou
během finálové přehlídky
v rámci MBPFW, a následně
také absolutního vítěze.

a také odbornou podporu ze
strany MBPFW. Dosavadními
vítězi soutěže VAN GRAAF
Junior Talent se stali: Marcel
Petránek (2020), Boris Kráľ
(2019), Martin Kohout (2018),
Zoltán Tóth (2017), duo autorů
Daniela Pešková – Filip Jakab
(2016). Přehlídka čtyř finalistů
VAN GRAAF Junior Talent
proběhne v neděli 2. 5. 2021 od
15 h v rámci MBPFW Drive-in
Cinema.

Představení jejich kolekcí je
pak součástí přehlídkového
programu MBPFW.
S nesezónními kolekcemi
mladých talentů se tak seznámí
jak odborný tisk a nákupčí,
tak zájemci o módu z řad
veřejnosti. Vítěz soutěže
obdrží finanční příspěvek na
vytvoření nové módní kolekce,
možnost představit ji zdarma
na zářijové edici MBPFW

Oficiální hashtag soutěže:
#VANGRAAFJuniorTalent2021
#vangraaf_cz
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VAN GRAAF Junior Talent 2021

...Sunday, May 2, 2021 at 3 pm
location: MBPFW Drive-in
Cinema, Bubenské nábřeží 13,
Prague 7
As is tradition, the MercedesBenz Prague Fashion Week
catwalk is going to host
recognized and well-known
designers as well as up-andcoming ones. Talent scouting
and support has been one of
the fashion week’s missions
from the very beginning. This
is the sixth time the competition
is partnered by VAN GRAAF.
“VAN GRAAF strongly
believes in supporting young
talents. Therefore, we very
much appreciate being part
of the Mercedes-Benz Prague
Fashion Week again. We are
looking forward to meeting
this year’s finalists and we
wish them lots of success
both in this competition as

well as in their future career,”
says Verena Czaja, managing
director of VAN GRAAF.
VAN GRAAF is an international
multi-label fashion retailer
with over 200 fashion brands
servicing fashion conscious
men and women. VAN
GRAAF’s flagship store in
Wenceslas Square in Prague
offers five floors of great
fashion 7 days a week.
The talent competition can be
entered by Czech and Slovak
fashion designers under 26.
Based on the applicants’
portfolios, a panel formed
by Lukáš Loskot (MBPFW
CEO), representative of the
competition titular sponsor
VAN GRAAF as well as
editor-in-chiefs of fashion and
lifestyle magazines VOGUE CS,
Elle, Harper’s Bazaar, Dolce
Vita, Esquire, Top Fashion
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Magazine, and PročNe will
select four finalists and then
the absolute winner. The
professional guarantor of the
competition is fashion designer
and head of the Department
of Fashion and Footwear
Design at the Academy of
Arts, Architecture & Design
in Prague professor Liběna
Rochová. The finalists will get
the opportunity to present their
collections as part of the final
MBPFW FW21 show.
The presentation of the
finalists’ collections is part
of the main MBPFW catwalk
programme. Thus off-season
collections by young talents
will get presented to the
professional press, buyers
as well as fashion enthusiasts
and the public. The winner
shall receive a financial
contribution towards a new

fashion collection, an
opportunity to present it
at the September edition of
MBPFW free of charge, and
also MBPFW’s professional
support. The previous winners
of the VAN GRAAF Junior
Talent competition are: Marcel
Petránek (2020) Boris Kráľ
(2019), Martin Kohout (2018),
Zoltán Tóth (2017), author duo
Daniela Pešková – Filip Jakab
(2016). The presentation of
four VAN GRAAF Junior Talent
finalists is going to take place
on May 2 at 3 pm in MBPFW
Drive-in Cinema.
Official competition hashtag:
#VANGRAAFJuniorTalent2021
#vangraaf_cz
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Kateřina Servusová • foto...photo...Michal Hančovský

Zdeněk Marek • foto...photo...Jakub Straka

Aleš Hnátek • foto...photo...Michal Králíček

Adéla Mitrengová • foto...photo...Adéla Mitrengová
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Partneři MBPFW…MBPFW Partners
Položili jsme stávajícím i novým partnerům otázku: „Váš spolujezdec snů pro návštěvu autokina
by byl/byla?“…We asked the current and new partners the following question: “The best passenger
to take to a drive-in cinema would be…?”

…First of all, I would like to praise the idea of
fashion shows as a drive-in cinema. I think it is
a perfect response to the today’s situation and
covid related restrictions. Last year’s MercedesBenz classic drive-in cinema, which we opened
in Letňany in spring, was immensely popular.
I believe this year’s MBPFW will be equally
successful.
Now to your question: To be honest, the first
people that came to my mind are my parents,
who I have not seen for almost a year. They
live in Germany while I and my family live in
Prague. One of the advantages I see in the drivein cinema conception is the opportunity to have
a private space to hold a pleasant conversation in.

to read this text, to friends with whom I have
shared experiences the publication of which
would be inappropriate to say the least. Anyway,
in the current “broken” times, my answer is
quite obvious – it is my dear family. So, Eva,
Ema, Alex, you have your seats booked.

Andrea Petrová
MARKETINGOVÁ MANAŽERKA, NESPRESSO
…MARKETING MANAGER OF NESPRESSO
S ohledem na značku, pro kterou pracuji, a ještě ke
všemu na film – tak jednoznačně George Clooney…
…Taking into consideration the brand I work for
and also film – it has to be George Clooney…
Václav Dejčmar
MAJITEL AGENTURY CZECHOSLOVAK
MODELS, PRODUCENT MBPFW
…OWNER OF CZECHOSLOVAK MODELS,
MBPFW PRODUCER
Do autokina bych nejradši vyrazil s Quentinem
Tarantinem, nebo kdyby neměl čas, tak alespoň
s Umou Thurmanovou. Bavilo by mě poslouchat
jejich postřehy na to, co vidí.
…The person I’d love to take to a drive-in cinema
most is Quentin Tarantino and if he were busy,
then Uma Thurman. I’d enjoy listening to their
comments on what they see on the screen.

Wolfgang Bremm von Kleinsorgen
GENERÁLNÍ ŘEDITEL MERCEDES-BENZ ČR
…CEO OF MERCEDES-BENZ ČR
Nejprve bych rád vyzdvihl nápad konceptu
módních přehlídek ve formě autokina. Pro mě
je to perfektní odpověď na současnou situaci
a omezení v rámci covidu. V loňském roce
jsme jako Mercedes-Benz měli velký úspěch,
když jsme na jaře nabídli veřejnosti možnost
klasického autokina v pražských Letňanech.
Věřím, že tento úspěch letos MBPFW zopakuje.
A teď k otázce: Upřímně řečeno, první, kdo mě
napadl při volbě spolujezdce, jsou mí rodiče,
které jsem už téměř rok neviděl. Žijí v Německu,
zatímco já s rodinou žiji v Praze. Jako výhodu
autokina vnímám možnost soukromého prostředí
pro příjemnou konverzaci.
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Aleš Pýcha
MARKETINGOVÝ ŘEDITEL FTV PRIMA
…MARKETING MANAGER OF FTV PRIMA
V každé etapě života bych asi odpověděl na tuto
otázku jinak. Od vysněných ženských idolů,
nechci záměrně jmenovat, abych se nikoho
nedotkl, i když pravděpodobnost, že si tuto stať
přečtou, je relativně nízká, až po kamarády,
s nimiž jsem zažil věci, které veřejně publikovat
by bylo přinejmenším nevýchovné. Každopádně
v té současné „postižené“ době je moje odpověď
zcela jednoznačná. A tou je moje drahá rodina.
Takže Evi, Emi, Alexi, sedačky máte samozřejmě
rezervované.
…Every phase of my life would bring a difference
answer to this question. From dream woman
idols, who I won’t name so as not to offend
anybody, even though they are highly unlikely

Jaroslav Fišer
CEU CLUSTER REGIONAL MARKETING
MANAGER, IMPERIAL BRANDS
Steve Jobs, abychom mohli společně vymýšlet
další generaci produktů.
…Steve Jobs so we could brainstorm the next
generation of products together.
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Richard Hrádek
MAJITEL CAFE~CAFE
…OWNER OF CAFE~CAFE

Dagmar Rychterová
BRAND MANAGER, JAN BECHER PERNOD
RICARD

Andrea Běhounková
ŠÉFREDAKTORKA VOGUE CS
…EDITOR-IN-CHIEF OF VOGUE CS

Spíš než vysněný spolujezdec v autokině je
to auto samotné, a to Mercedes-Benz 300 SL.
A užíval bych si to sám.
…More than a dream passenger to take to
a drive-in cinema, it’s the car itself – MercedesBenz 300 SL. And I’d enjoy it by myself.

Bavilo by mne mít spolujezdce z filmových řad
a zažít si představení ve společnosti osobnosti
z tohoto oboru. Dlouho jsem přemýšlela
a v myšlenkách si procházela jména českého
i zahraničního filmu. Osobnosti, které mě oslovily
svým talentem a přístupem k životu. Vybrat jednu
není jednoduché. V momentě, kdy jsem si vybavila
Věru Chytilovou, jsem však měla jasno. To je ona,
s touto dámou by to byla inspirativní „jízda“! Vždy
jsem ji obdivovala jako režisérku i jako silnou ženu
s pevnými názory, která si uměla prosadit svou
uměleckou vizi, svým vlastním nezaměnitelným
projevem a stylem. Ráda bych zažila atmosféru
její jedinečné osobnosti, vyslechla si všechny její
břitké komentáře a bylo by mi ctí připít si s ní
skleničkou šampaňského.
…I would enjoy having a passenger from the film
industry and experience watching the show in the
company of a film personality. I thought about it
for a long time and in my mind went over names
from Czech and international film; people that
impressed me by their talent and approach to
life. It is not easy to choose just one. The moment
I thought about Věra Chytilová, I knew I had made
up my mind. That’s her. This lady would make it
an inspirational “ride”! I have always admired
her as a director as well as a strong woman with
strong opinions, who knew how to push through
her artistic visions and had a very distinctive
expression and style. I would love to experience
what it was like to be in her unique company, to
listen to all her sharp comments and would feel
honoured to share a glass of champagne with her.

Václav Dejčmar.

Hana Třeštíková
RADNÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
…PRAGUE COUNCILLOR
Asi by to byl John Travolta z Pomády. Pro mne
je to první postava, kterou si vybavím, když se
mluví o autokinech.
…It would probably be John Travolta from
Grease. It is the first character that pops into
my mind when we talk about drive-in cinemas.

26…

Florence Apchie
LANCÔME, GENERÁLNÍ MANAŽERKA
L’OREAL LUXE
…LANCÔME, GENERAL MANAGERESS
OF L’OREAL LUXE

Veronika Tamchynová
ŘEDITELKA PR A KOMUNIKACE, FOUR
SEASONS HOTEL PRAGUE
…MANAGER OF PUBLIC RELATIONS
AND COMMUNICATIONS, FOUR SEASONS
HOTEL PRAGUE
Z oblasti módy by to byla Coco Chanel, obdivuji
její práci i energii, se kterou se věnovala
svým kolekcím do konce života. Nechyběly by
klobouky, perly, Chanel No. 5 a šampaňské,
prostě návštěva autokina s francouzským
šarmem.
…From the fashion field, it would be Coco
Chanel. I admire the work and energy she
invested into her collections throughout her
life. There would be hats, pearls, Chanel No. 5,
and champagne. Simply, a French style visit to
a drive-in cinema.

Móda a film mají ve světě Lancôme zvláštní
místo. Pokud si značka vybrala po celém
světě ikonické herečky, jako Julii Robertsovou,
Penelope Cruzovou, Lupitu Nyong‘o, Zendayu,
jež ztělesňují její hodnoty, pak to není jen pro
jejich krásu, ale pro všechny aspekty ženskosti,
za nimiž stojí: odvaha, emoce, sebevědomí,
angažovanost, péče o ostatní, jejich slabosti
a silné stránky, jejich hluboká vůle změnit svět
k šťastnějšímu zítřku, ve svých filmech i ve
svých životech.
Proto bych určitě vzala do autokina děti,
celý školní autobus, pokud by to bylo možné.
Protože všichni máme vzpomínku na film
z dětství, která nás ovlivnila a inspirovala.
V dospělém životě nám pomohla se stát tím,
kým chceme být, vytvořit si vlastní idoly
a rozhodnout se bez ohledu na kontext, „La
Vie est Belle“.
…Fashion and Cinema have a particular place
in Lancôme’s world. Like Beauty, both these
arts are about creation and connection with
others. If the brand chose worldwide iconic
actresses like Julia Roberts, Penelope Cruz,
Lupita Nyong‘o, Zendaya to embody its values, it
is not only for their beauty but for all the facets
of femininity they stand for: courage, emotion,
self-confidence, engagement, care for the others,
their weaknesses and strengths, their deep will
to change the world for a happier tomorrow, in
their films as in their lives.
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To the question “who would you invite to Drivein cinema”, I would definitely invite children,
as many as possible, I would invite a whole
school-bus in the Drive-in! Because we all have
a memory of a film in our childhood that marked
us, that inspired us as a child and future adult,
helped in a way to choose who we want to be,
create one’s own idol, and decide that whatever
the context, “La Vie est Belle”.

...David Bowie always was and always will be one
of the biggest music and fashion icons of the 20th
century. Therefore, I’d be honoured if it was him
who’d accept my invitation. It’s hard to tell whether
he was better at anticipating trends, setting or
inventing them; the fact is, however, he continues
to inspire. I’d love to know what he would make of
Czech and Slovak fashion design. And who knows,
our conversation might even brush the question of
his inspirations and what the life on Mars is like…
From those still around, I would choose Iggy
Pop. I think he would make a really entertaining
“passenger” and the experience would turn into
quite a ride. I like The Stooges a lot and I love
Iggy in Gucci campaigns. He’s always been into
fashion and his signature, often daring and hard
to define style has never failed to surprise.

Michal Kocman
GENERÁLNÍ ŘEDITEL, PARFUMERIE DOUGLAS
…CEO OF DOUGLAS PERFUMERY
David Bowie pro mě byl a navždy zůstane
jednou z největších hudebních a módních ikon
20. století. Proto by mi bylo ctí, kdyby pozvání
přijal právě on. Těžko říct, zda trendy lépe
předvídal, určoval, anebo vynalézal, faktem
ale je, že nepřestává inspirovat. Moc by mě
zajímalo, jak by vnímal současnou českou
a slovenskou módní tvorbu. A kdo ví, možná
bychom se v rozhovoru dostali i k tomu, kde
čerpal inspiraci on sám, a jaký že je vlastně
život na Marsu…
Z žijících osobností bych zvolil určitě Iggyho
Popa. Myslím, že jako „passenger“ by byl
opravdu zábavný a byla by to pořádná jízda.
The Stooges mám hodně rád a Iggy mě velmi
baví i v kampaních Gucci. K módě měl ostatně
blízko vždycky a svým osobitým, mnohdy
provokativním a těžko definovatelným stylem
oblékání dokázal pokaždé překvapit.

Martin Loužecký
AMBASADOR ZNAČKY AUTHENTIC
BEAUTY CONCEPT
...AMBASSADOR OF AUTHENTIC BEAUTY
CONCEPT
Jako první mě samozřejmě napadá moje
manželka Miriam.
Pokud bych si měl zvolit někoho z kreativního
prostředí, tak bych rozhodně ocenil jako
společnost londýnského kadeřníka a DJ Nicka
Irwina, který má obrovské zkušenosti s česáním
fashion weeku a vůbec s editorial hair.
Samozřejmě by mě zajímal i jeho názor na to, jak
se povedl soulad fashion designera a vlasového
stylisty pro výsledný efekt, jestli je zkrátka vše
v symbióze.
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Jsem moc rád, že se MBPFW propojil se značkou
Authentic Beauty Concept, což je skvělá volba
vzhledem k současnému trendu udržitelnosti.
…The first person I can think of is my wife
Miriam of course.
If I were to choose somebody from the creative
field, I would definitely appreciate the company
of London based hairstylist and DJ Nick Irwin,
who has extensive experience doing hairstyles
for fashion week and editorial hair in general.
Of course, it would also be interesting to see
if he thought the fashion design and hair
styling complemented each other successfully
in achieving the resulting effect, simply if
everything worked symbiotically.
It makes me very happy that MBPFW partnered
with Authentic Beauty Concept, which is
a brilliant choice in terms of the current
sustainability trend.

Valentina Nízká
ŠÉFREDAKTORKA ELLE
...EDITOR-IN-CHIEF OF ELLE
Bill Cunningham. Jen nevím, jestli by se mi ho
podařilo přesvědčit, aby kvůli mně seskočil ze
svého milovaného kola.
…Bill Cunningham. I am just not sure I would
be able to persuade him to get off his beloved
bike for me.

Michele Hoffmanová
GENERAL MANAGER, TONI&GUY, CZECH
AND SLOVAK REPUBLIC

Helena Valtrová
ŘEDITELKA HOTELU EMBLEM
...MANAGERESS OF THE EMBLEM HOTEL
Sean Connery – neb pro něj byl stvořen smoking
a vypadá úžasně v každém věku. :-) A mohli by
pustit třeba Jméno růže.
...Sean Connery – since the dinner jacket was
invented for him and since he looks gorgeous
whatever age he is. :-) And the film could be for
instance Il Nome della Rosa.

Láhev dobrého červeného vína a Jack Nicholson.
…A bottle of good red wine and Jack Nicholson. :)
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Barbora Franeková
ŠÉFREDAKTORKA MAGAZÍNU TOP FASHION
...EDITOR-IN-CHIEF OF TOP FASHION
MAGAZINE
Prvé, čo mi pri tejto otázke napadlo, je film Once
Upon a Time in Hollywood.
Tarantinove filmy dokážem pozerať dokola
a veľmi ma baví, že sa v nich dá nájsť stále
niečo nové, nové súvislosti, detaily, ktoré si pri
prvom pozretí nemusíte všimnúť... Myslím, že
by som si preto vybrala Quentina a pozrela by
som si s ním čokoľvek z jeho filmografie.
...When hearing the question, the first thing
that popped into my mind was the film Once
Upon a Time in Hollywood.
I could watch Tarantino’s films over and
over again and still enjoy them and still find
something new, new connections, details I missed
when I watched it for the first time…I think
that’s why I’d choose Quentin and I’d watch
anything from his filmography with him.

hot wheels? The blinding sheen of chrome,
stylish analogue dashboard dials, soft deep
seats, a simple wheel the size of a ship’s helm
and a cooler full of chilled drinks sitting on the
back seat. Lots of space, soft subtle colours, no
nervously blinking diodes. And we are ready
for the show to start!

Nora Grundová
ŠÉFREDAKTORKA HARPER’S BAZAAR
...EDITOR-IN-CHIEF OF HARPER’S BAZAAR

Gabriela Marešová
ŠÉFREDAKTORKA PROČNE
...EDITOR-IN-CHIEF OF PROČNE

Nikdy jsem v autokině nebyla, takže nemám
představu, jak to probíhá, když zvuk doléhá
zvenčí. Nejradši mám, když se jede někam
hodně daleko. S přáteli je na silnici nebo
parkovišti čas probrat životní momenty, které
se sdělují, když se všichni při tom mohou dívat
oknem ven, přehrát si nově objevené playlisty
a jíst junk food, které v autě chutná fantasticky.
V poslední době bych se potřebovala svézt
nebo posedět v autě s nějakým hodně vtipným
komikem, takže bych si k sobě na návštěvu
autokina asi přizvala někoho, jako je Louis CK
nebo Romesh Ranganathan.
...I’ve never been to a drive-in cinema so I have
no idea what it is like when the sound is coming
from outside. What I enjoy the most is driving
somewhere far far away. The road or a carpark
is a good place and time to talk to friends about
life’s moments, the things we tend to share only
when everyone’s looking out of a window, to play
newly discovered playlists and eat junk food,
which always tastes brilliant in a car. Lately,
I feel I need to go for a drive or just sit in a car
with a really funny comedian, so I’d invite to
the drive-in cinema somebody like Louis CK or
Romesh Ranganathan.

Nejraději se dívám na filmy sama, ale velká
zábava by určitě byla s Jimmym Fallonem!
...I prefer watching films alone, but it would
definitely be great fun watching it with Jimmy
Fallon!

Petr Matějček
ŠÉFREDAKTOR ESQUIRE
...EDITOR-IN-CHIEF OF ESQUIRE
Lukáš Loskot.
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Vladan Šír
ŠÉFREDAKTOR DOLCE VITA
...EDITOR-IN-CHIEF OF DOLCE VITA
Pro návštěvu autokina by byla nejvhodnějším
parťákem osoba, jež ocení klasické americké
automobily – protože jak jinak do drive-in
theater než v pořádném americkém bouráku?
Oslnivě lesklý chrom, elegantní analogové
budíky, hluboké měkké sedačky, jednoduchý
volant velikosti kormidla a na zadní sedačce
cooler se správně vychlazeným pitím. Všude
spousta místa, jemné tlumené barvy, žádné
nervózní blikání displejů. A show může začít!
...The best person to take to a drive-in cinema
would be someone who can appreciate classic
American cars – because what else to go to
a drive-in theatre in but in proper American
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Udržitelnost.
Tady s námi napořád.
@MUMMCZ | PIJTE S ROZUMEM

Belanna a Kilian.
Dávají staršímu oblečení nový život.
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Located in the heart of Prague, THE EMBLEM HOTEL is a Lifestyle hotel that merges the past,
present, and future of the historic city into a home for travellers and a haven for locals.
With 59 rooms, a lower level lounge, a restaurant and bar, a spa with a rooftop terrace, and
state-of-the-art technology, the hotel and its many ‘living spaces’ are dedicated to creating
a community. The Emblem is a place for the like-minded from Prague and from abroad
to explore, discover and discuss together, and it is redefining the way we travel entirely.
Platnérská 19, 110 00 Prague, emblem@emblemprague.com, emblemprague.com
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