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Každou úspěšnou značku definuje nejen její estetická a řemeslná kvalita, ale rovněž její úspěch 

obchodní. A pro mnoho tvůrců je úspěch na lokální scéně předstupněm k úspěchu globálnímu. 

Jedním z opakovaně zdůrazňovaných úkolů platformy Mercedes-Benz Prague Fashion Week je právě 

podpora ekonomické soběstačnosti a stability českých a slovenských návrhářských značek. Březnová 

edice mezinárodní konference Business Forward Forum by ČEZ & Forbes se proto zaměří na 

prosazování mladých brandů na světových trzích a jedním z hostů bude i Ladislav Zdút, zakladatel 

slovenského módního domu Nehera, jenž své kolekce už několik sezón prezentuje na pařížském 

týdnu módy. Přehlídku značky Nehera budou mít navíc letos možnost poprvé zhlédnout a porovnat 

i návštěvníci MBPFW.

Je-li úspěchem přítomnost značky na některém z nejprestižnějších světových týdnů módy, pak 

pomyslným vrcholem nejvyšším je příslušnost k elitnímu klubu výrobců haute couture. Mercedes-

Benz Prague Fashion Week bude v březnu pyšným hostitelem přehlídky jarní kolekce italského 

návrháře Francesca Scognamiglia a přiveze tak do Prahy absolutní světovou návrhářskou špičku.

Vážení milovníci módy a dobrého designu, těší nás, že se Mercedes-Benz Prague Fashion Week stal 

pravidelnou součástí Vašich jarních a podzimních plánů, a věříme, že Vám i jeho aktuální edice opět 

přinese nevšední zážitky a inspiraci.

Every successful brand is defined not only by the quality of its aesthetics and craftsmanship, 

but also by its commercial success. Many authors consider success on a local scene the first 

step to global success. One of the often emphasised objectives of the Mercedes-Benz Prague 

Fashion Week platform is to support economic self-sufficiency and stability of Czech and Slovak 

fashion design brands. Therefore, the March edition of Business Fashion Forum by ČEZ & 

Forbes conference focuses on promotion of young brands on international markets and is going 

to welcome, among other guests, Ladislav Zdút, the founder of Slovak fashion house Nehera, 

which has been presenting its collections at Paris fashion week for several seasons now. Moreover, 

MBPFW’s visitors are going to be able to see and assess Nehera’s catwalk show too.

If a brand’s participation in one of the most prestigious international fashion weeks means 

success,  then the notional highest point of achievement is affiliation with an elite club of haute 

couture makers. Mercedes-Benz Prague Fashion Week is going to proudly present a catwalk 

show of the spring collection by Italian fashion designer Francesco Scognamiglio, thus bringing 

the absolute top of international fashion design to Prague.

Dear lovers of fashion and good design, we are delighted that Mercedes-Benz Prague Fashion 

Week has become a stable item on your spring and autumn timetables and we believe that the 

current edition will again provide unusual experiences and inspiration.
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A Daimler Financial Services Brand

Velký zážitek, malá cena
Třída A měsíčně 
od 7 000 Kč bez DPH*

*www.mercedes-benz.cz

Mercedes-Benz A 160, uvedená splátka je platná pro plátce DPH na dobu 12 měsíců. Pojištění je osvobozeno od DPH. 
v souladu se směrnicí 1999/94/ES. Údaje se nevztahují na konkrétní vozidlo a nejsou součástí nabídky, slouží pouze

Kombinovaná spotřeba 5,4–5,6 l/100 km, emise CO2 124–128 g/km. Hodnoty emisí CO2 byly naměřeny a jsou uváděny 
pro porovnání s jednotlivými typy vozidel. Foto je pouze ilustrativní a nemusí přesně zobrazovat zvolenou výbavu vozu.

ZB_17_01_kampan_OL_trida_A_420x270_PragueFashionWeek_Guide.indd   1 24.01.17   17:56



www.nespresso.com/whatelse

“Neporovnatelné” na 9 písmen
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A Luxury Lifestyle hotel 
in the heart of Prague

info@emblemprague.com
emblemprague.com

Platnéřská 19,
110 00 Prague

A Luxury Lifestyle hotel 
in the heart of Prague

info@emblemprague.com
emblemprague.com

Platnéřská 19,
110 00 Prague
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CHIC MACARONSGlamourPRESENTS

Exclusive caterer Mercedes-Benz Prague Fashion Week 2017 
www.S O H O.cz  Podolské Nábřeží 1, Praha 4, 727 807 592



THINK SMART, LOOK AMAZING

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



605 083 611

nové | moderní | atraktivní 
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VÁCLAV DEJČMAR
MAJITEL AGENTURY CZECHOSLOVAK MODELS, PRODUCENT MBPFW /  

OWNER OF CZECHOSLOVAK MODELS AGENCY, MBPFW PRODUCER
Těším se na (opět) nový prostor a unikátní estetiku, která každý MBPFW provází. 

A také na doprovodné parties, které na jaro i podzim plánujeme. Přípravy jsou vždy plné 
energie a nadšení a práci celého sehraného týmu je radost sledovat.

I’m looking forward to the (yet again) new venue and unique aesthetics that 
accompany every MBPFW. I’m also looking forward to side parties we’re planning for 
spring as well as autumn. Preparations are always full of energy and excitement; it’s a joy 
to watch our well-coordinated team at work. 

ADRIANA KRNÁČOVÁ
PRIMÁTORKA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY / MAYOR OF PRAGUE
Kromě mé osobní záštity a grantu hlavního města Prahy v rámci podpory kultury 

a umění se magistrát zapojil také do mediální kampaně MBPFW. Těší mě, že povědomí 
Prahy jako živé a kreativní módní scény a zajímavého centra autorské oděvní tvorby 
vzrůstá díky MBPFW i za hranicemi naší země.

Apart from my personal auspices and grant by the City of Prague from the culture 
and art support programme, the City Hall has also participated in MBPFW ’s media 
campaign. I’m happy that the image of Prague as a lively and creative fashion scene 
and an interesting centre of author fashion design has spread beyond the borders of 
CR thanks to MBPFW.

MARC BODERKE
ŘEDITEL MERCEDES-BENZ ČR / MERCEDES-BENZ ČR CEO
Fashion week se bude pod hlavičkou značky Mercedes-Benz konat v ČR již pátým 

rokem. Představení nejnovějších módních trendů necháme tradičně na návrhářích, opět 
je ale doplníme aktuální novinkou ze světa automobilů. Na podzim jsme na MBPFW 
exkluzivně poprvé v ČR představili GLC kupé a v březnu bychom návštěvníkům rádi 
ukázali další atraktivní novinku z naší produktové řady — sportovně elegantní E kupé.

It is going to be the fifth fashion week held under the name of Mercedes-Benz in 
the Czech Republic. We traditionally leave presentations of the latest fashion trends 
up to designers and we add news from the world of cars. The autumn MBPFW saw an 
exclusive ČR debut of GLC coupé and we are planning to present another hot piece 
from our product line to visitors of March fashion week — stylish and sporty E coupé.

ALEŠ PÝCHA
MARKETINGOVÝ ŘEDITEL FTV PRIMA / FTV PRIMA MARKETING 

DIRECTOR
Na týden, kdy probíhá Mercedes-Benz Prague Fashion Week, jsme připravili 

speciální rubriku v rámci pořadu TOP STAR, který před osmou hodinou zakončuje 
zpravodajský blok hlavního kanálu Prima. Divákům tak každý den představíme sestřih 
toho nejlepšího ze světa módy a doprovodných akcí této unikátní společenské události.

We’ve prepared a special section for the week when Mercedes-Benz Prague Fashion 
Week is held to be included in the TOP STAR show, which concludes the news block of 
the main Prima channel just before eight o’clock. Viewers are going to watch a summary 
of the best from the world of fashion as well as side events of this unique social event. 

Partneři MBPFW / MBPFW Partners

ZEPTALI JSME SE TRADIČNÍCH I NOVÝCH PARTNERŮ MBPFW, CO PŘIPRAVUJÍ NA BŘEZNOVÝ FASHION WEEK A NA CO SE NEJVÍC TĚŠÍ. /
WE ASKED TRADITIONAL AND NEW MBPFW PARTNERS WHAT THEY ARE PREPARING FOR THE MARCH FASHION WEEK AND WHAT THEY ARE 
LOOKING FORWARD TO THE MOST.

RICHARD HRÁDEK
MAJITEL CAFE~CAFE / CAFE~CAFE OWNER
Letos budeme poprvé každý den fashion weeku podávat snídani zahraničním 

hostům — módním novinářům, fotografům a nákupčím — a organizovat snídaňová 
setkání s představiteli domácí módní scény. Cafe~Cafe vždy mělo k módě a tvůrčím lidem 
blízko a fakt, že budeme základnou pro takovou společnost, mě baví a těší.

This year is the first year we’re going to serve breakfast to international guests on 
every morning of the fashion week — to fashion journalists, photographers, and buyers; 
as well as organise breakfast meetings with representatives of local fashion scene. 
Cafe~Cafe has always been close to fashion and creative people; providing a base to 
this sort of people is going to be fun, which makes me happy.

MAXIMILIAN ADAM SKALA
JEDNATEL PSN / PSN EXECUTIVE
V Kotvě se můžete během MBPFW těšit na prezentaci mladých českých a slovenských 

návrhářů v Bibloo Concept Store a nejrůznější nejen večerní akce. Chystáme i pop-up 
store berlínské návrhářky Taťjany Warnecke.

During MBPFW, you can look forward to a presentation of young Czech and 
Slovak designers at Kotva at Bibloo Concept Store and various other not only evening 
events. We are also planning a pop-up store of Berlin based designer Taťjana Warnecke.

ANDREA PETROVÁ
MARKETING MANAGER NESPRESSO / MARKETING MANAGER 

NESPRESSO
Těší mě, že je Nespresso již potřetí součástí největší módní události v České 

republice. I tento rok jsme partnery Re-see Showroomu, který se otevírá po skončení 
všech přehlídek. Velkou novinkou je však konceptuální pojetí baru-kavárny, na kterém se 
podílí designerské duo Jan Plecháč a Henry Wielgus. Chtěli bychom tak návštěvníkům 
MBPFW ještě více zpříjemnit a přiblížit atmosféru světa módy.

I’m happy Nespresso is part of the largest fashion event in the Czech Republic for 
the third time. This year, we are again partners of Re-see Showroom, which opens after 
all catwalk shows. The greatest news is the conceptual café bar co-created by designer 
duo Jan Plecháč and Henry Wielgus. We would like the MBPFW visitors to feel as 
comfortable and as included in the world of fashion as possible.

ANDREA BĚHOUNKOVÁ
ŠÉFREDAKTORKA ELLE / ELLE EDITOR-IN-CHIEF 
Těším se úplně na všechno. Na přehlídky, večírky, doprovodné akce. Těším se, 

že potkám na jednom místě spoustu lidí, které mám ráda, a těším se, čím nás módní 
designéři překvapí. Ale úplně největší radost mám z toho, že ELLE je konečně součástí 
MBPFW. V Re-see Showroomu, který proběhne na závěr celého fashion weeku a jehož 
je ELLE spolu s Nespressem partnerem, chystáme focení módního editorialu pro 
jedno z podzimních vydání. Použijeme samozřejmě nové kolekce a focení budou moci 
návštěvníci sledovat nejen přímo na místě v Kotvě, ale také živě na našich sociálních sítích. 

I’m looking forward to everything; to catwalk shows, to parties, side events. I’m 
looking forward to seeing lots of people I love in one place and also to surprises prepared 
by fashion designers for us. What makes me the most happy is the fact that ELLE is 
finally part of MBPFW. We’re preparing a photo session of a fashion editorial for one of 
our autumn issues at Re-see Showroom, which is to be held at the end of the fashion 
week and which we’ve partnered, together with Nespresso. We’re using new collections, 
of course. Visitors will be able to observe the photo shoot not only directly in Kotva, but 
also live on social networks. 24 25



BEATA BANÍKOVÁ
MAJITELKA SOHO / OWNER OF SOHO 
Stoupající esprit fashion weeku nás motivuje k novým vizuálním i chuťovým 

výzvám na talíři. Již teď se těšíme na nový Glamour catering, který pro milovníky módy 
připravujeme.

The fashion week’s growing esprit motivates us to create new visual as well as 
taste challenges on plates. We can’t wait for the new Glamour catering, which we’re 
preparing for fashion lovers. 

DITA PIŠTĚKOVÁ
M·A·C, BRAND MANAGER CENTRAL EUROPE SOUTH 
Těším se na energii, která pulzuje již teď a sílí spolu s blížícím se datem fashion 

weeku. Těším se na naše Senior Artisty, na novou formaci týmu M·A·C, která i letos 
bude vybrána z několika zemí, těším se na další unikátní momenty, kdy se potká část 
naší nemalé M·A·C FAMILY v Praze.

I’m looking forward to the energy that is already throbbing and growing stronger 
with the fashion week’s date getting closer. I’m looking forward to our Senior Artists and 
the new M·A·C team formation, which will comprise members from several countries, 
as usual; I’m looking forward to other unique moments, when a part of our extended 
M·A·C FAMILY will meet in Prague.

HELENA VALTROVÁ
ŘEDITELKA HOTELU EMBLEM / GENERAL MANAGER OF THE 

EMBLEM HOTEL 
Od konce loňského roku hotel Emblem spolupracuje s umělci z celého světa, kterým 

poskytuje ubytování výměnou za jejich umělecká díla. Tím si hotel vytváří velice unikátní 
a specifickou sbírku uměleckých předmětů — obrazů, fotografií, koláží, soch. Současně 
rozšiřujeme naši knihovnu s publikacemi o českém moderním umění a architektuře. 
Těší nás, že můžeme významným hostům pražského módního týdne poskytnout zázemí 
v inspirativním a výjimečném prostředí, které ještě posílí jejich dojmy z krásného města 
a místní módní tvorby.

Since last year, The Emblem Hotel has been cooperating with artists from all over 
the world providing accommodation in exchange for their works of art, thus creating 
a unique art collection consisting of paintings, photographs, collages, statues, and 
more. We have also continued to expand our library of books on Czech modern art and 
architecture. We’re happy we can provide important guests of Prague Fashion Week with 
an inspiring and extraordinary atmosphere, which we hope will enhance their experience 
of our beautiful city and local fashion design. 

LENKA FABIAN
ŠÉFREDAKTORKA MARIE CLAIRE / MARIE CLAIRE EDITOR-IN-CHIEF 
Jsme nadšeni, že je Marie Claire poprvé součástí tak výrazného módního eventu, 

jakým MBPFW je. Připravujeme odpolední setkání Pret-a-porTEA, kde se propojí 
módní a profesní svět, kterému se Marie Claire dlouhodobě věnuje prostřednictvím 
své platformy @ Work.

I'm truly excited that Marie Claire has become a part of such significant fashion 
event here in the Czech Republic. To celebrate we decided to organize Pret-a-porTEA, an 
afternoon tea party where fashion and business meet. Marie Claire has been consistently 
supporting women in business through its @WORK platform. 

LUCIE BABIČKOVÁ A CRAIG HUGHAN
KEVIN.MURPHY 
Pracujeme na nových technikách tvoření vln a textur vlasů, které na přehlídkách 

určitě předvedeme. A jako pokaždé pilně připravujeme špičkový tým stylistů nejen 
z České a Slovenské republiky, ale i ze zahraničí.

We’re working on new techniques of making wavy and textured hair, which we’re 
definitely going to present at catwalk shows. As usually, we’re preparing a team of top 
stylists not only from the Czech and Slovak Republics, but from abroad too.

PETR MATĚJČEK
ŠÉFREDAKTOR MAGAZÍNU PROČ NE?! / EDITOR-IN-CHIEF PROČ NE?! 

MAGAZINE
Talent se rodí v tichu, charakter v proudu světa. Obojí, talent i charakter, si čeští 

návrháři budou moct ověřit během nadcházejícího týdne módy. Magazín Proč Ne?! 
u toho nesmí chybět. Stejně jako v minulém roce i letos společně s MBPFW uspořádáme 
benefiční večer pro Nadaci Terezy Maxové dětem. A hosté se mohou těšit i na jednu 
velkolepou módní premiéru — vůbec první plnohodnotnou haute couture přehlídku 
v Praze. Rovnou z Paříže svou jarní kolekci přiveze Francesco Scognamiglio, návrhář 
světových hvězd, jakými jsou například Beyoncé, Rihanna či Lady Gaga.

Talent is born quietly, character in a beam of light. Both, talent and character will be 
put to the test by Czech fashion designers during the upcoming fashion week. Proč Ne?! 
Magazine must not miss it. The same as last year, we are, together with MBPFW, holding 
an evening benefit for Tereza Maxová Foundation. The guests can look forward to a grand 
fashion debut — the very first fully-fledged haute couture catwalk show in Prague. Coming 
straight from Paris and bringing his spring collection is Francesco Scognamiglio, fashion 
designer of international stars, such as Beyoncé, Rihanna, or Lady Gaga.

DANICA KOVÁŘOVÁ
ŠÉFREDAKTORKA DOLCE VITA / DOLCE VITA EDITOR-IN-CHIEF
Těším se opět na úžasnou lokaci obchodního domu Kotva, protože mám nesmírně 

ráda stavby manželů Machoninových, a z programu bych vypíchla skoro každou kolonku… 
Radost mám z toho, že Blue Paper podporuje Jana Černého, který si takovou divokou kartu 
zaslouží, i z toho, že se v Praze konečně představí značka Nehera. Vztaženo k podzimní 
edici pak při naší akci (její podobu ještě ponechám pod rouškou tajemství) představíme 
také speciální velké vydání zářijové Dolce Vity, a to v pozměněném grafickém designu. 
Ten chystáme jako dárek k letošním patnáctým narozeninám časopisu.

I’m looking forward to the wonderful venue of Kotva department store because 
I really love buildings by the Machoninovi couple. I could underline every single item 
on the programme… I’m happy Blue Paper supports Jan Černý, who definitely deserves 
the wild card, and that Nehera brand is finally going to make an appearance in Prague. 
Connected to the autumn edition, we’re going to present a special large-format issue of 
September Dolce Vita in a changed graphic design at our own event. The issue is a gift 
for our magazine’s fifteenth birthday. 

BARBARA NESVADBOVÁ
ŠÉFREDAKTORKA HARPER’S BAZAAR / HARPER’S BAZAAR EDITOR-

IN-CHIEF
Na březen máme kromě zahajovacího večírku jedinečný program ve prospěch 

Bazaar Charity, která již pomohla postiženým spoluobčanům více než sedmi miliony 
korun. V den zahájení fashion weeku budou ve speciálně vypravené tramvaji módní 
návrháři a osobnosti jako Pavlína Němcová, Leoš Mareš, Kaira Herčíková, Filip Vaněk, 
Monika Koblížková a samozřejmě my z redakce HB prodávat poklady ze svých šatníků 
a vybrané prostředky půjdou do koruny právě na Bazaar Charity. Svezete-li se s námi, 
uděláte si radost novým kouskem v šatníku a přispějete na dobrou věc.

In March, we’re preparing the opening party as well as a special programme on 
behalf of Bazaar Charity, which has donated over seven million crowns to help physically 
disadvantaged fellow citizens. On the fashion week’s opening day, there is going to be 
a specially dispatched tram where fashion designers and personalities, such as Pavlína 
Němcová, Leoš Mareš, Kaira Herčíková, Filip Vaněk, Monika Koblížková, and of course 
editors from HB will be selling treasures from their wardrobes. The total proceeds will 
go to Bazaar Charity. Should you ride with us, you’ll treat yourself to a new piece for 
your wardrobe and support a good cause. 

ZEPTALI JSME SE TRADIČNÍCH I NOVÝCH PARTNERŮ MBPFW, CO PŘIPRAVUJÍ NA BŘEZNOVÝ FASHION WEEK A NA CO SE NEJVÍC TĚŠÍ. /
WE ASKED TRADITIONAL AND NEW MBPFW PARTNERS WHAT THEY ARE PREPARING FOR THE MARCH FASHION WEEK AND WHAT THEY ARE 
LOOKING FORWARD TO THE MOST.
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PETRA BALVÍNOVÁ & HEREČKA HANA VÁGNEROVÁ 
Pamatujete si, čím vás tvorba PB poprvé zaujala? Vybaví se vám konkrétní outfit? Hana: Pamatuju si takové červené šaty s lanem v pase, ty mě bavily. 

Obecně když se dívám na nějaké fotky Petřiných modelů, tak mám chuť poznat tu holku na fotce, která tyhle věci nosí, osobně, jít s ní třeba na kafe. Myslím 
si, že nosit Petřiny věci vyžaduje osobnost a to se mi na jejích modelech moc líbí. Otázka Petry pro Hanu: Jaké máš plány v blízké době? Hana: Chystám se 
v únoru do Los Angeles na tzv. pilot season, kdy se tam hodně castuje, budu tam mít svoji agentku a jedu tam na zkušenou. Začalo mě bavit žít tak nějak víc 
kosmopolitně a zkoušet různé věci, protože jsem si uvědomila, že to nejhorší, co se může stát, je, když člověk něco nezažije nebo nezkusí, a že samotný úspěch 
je zkusit to, že v tomhle zkrátka vůbec nejde prohrát. Taky se chystám zkoušet v mém oblíbeném divadle Rubín a chystá se i velice pěkné natáčení. Otázka 
Hany pro Petru: Co se ti líbí na ženách a pro jaké ženy nejradši tvoříš? Jaké tě inspirují? Petra: Zastávám názor, že návrhář nemá být sobec. Já jsem návrhář 
a můžu vytvořit věc, kterou žena bude nosit a teprve jí dá duši. Takže jsem v podstatě prostředník mezi ní a tím oděvem a musím mít velkou pokoru a respekt 
k tomu, že to oblečení teprve duši dostane. Zákaznice je pak ten, kdo jde na rande, kdo se zamiluje. A já musím myslet na to, že v tom oděvu má vypadat krásně. 

PETRA BALVÍNOVÁ & ACTRESS HANA VÁGNEROVÁ 
Do you remember what it was about PB’s work that caught your eye? Can you remember a specific outfit? Hana: I remember a red dress cinged at 

the waist with a rope, it was fun. Generally, when I look at photos of Petra’s models I feel I want to meet the girl in the picture, the girl who wears these 
clothes, to go for coffee with her or something. I think that wearing Petra’s clothes requires a personality and that’s what I like so much about the models. 
Petra’s question for Hana: What are your plans for the near future? Hana: I’m going to Los Angeles in February for the so called pilot season, when there 
are a lot of castings; I will have my own agent there. I’m going to acquire experience. I have started to enjoy a sort of cosmopolitan life, trying new things, 
because I realized that the worst thing that can happen is when you don’t try or experience something; that success means to try it and that’s something 
you simply can’t lose in. I’m also going to rehearse in my favourite theatre Rubín and there is going to be a very nice film shooting too. Hana’s question for 
Petra: What do you like about women and what is your favourite kind of women to make clothes for? What kind of women inspires you? Petra: I believe that 
a designer shouldn’t be selfish. I’m a designer and I can create a piece a woman will wear and give it a soul. Therefore, I’m a sort of go-between between her 
and the piece of clothing and I have to feel great humility and respect for the fact that the clothes are yet to be given their soul. The customer is the one who 
goes out on a date, who falls in love. I need to bear in mind that she is supposed to look beautiful wearing this. 

ALTER ERA & HEREČKA ANNA LINHARTOVÁ 
Proč právě Alter Era a Anna Linhartová? Zhanna / Alter 

Era: Za belgický trh spolupracujeme s francouzskou herečkou 
Marie Gillainovou, za český trh jsme donedávna nespolupracovaly 
s žádnou osobností. Ale chtěly jsme někoho oslovit. Oslovily jsme 
Aničku jako člověka, který by dobře reprezentoval naše hodnoty — 
pracovitost, cílevědomost, respekt k životnímu prostředí… Naše 
móda je pro ženu idealistku milující dobrodružství. Myslím si, 
že Anička je přesně taková — je to mladá talentovaná žena se 
smyslem pro styl, která si zvolila svou cestu a jde za svým snem. 
Než si poprvé přišla vyzkoušet naše věci, představovaly jsme 
si, jak v nich bude vypadat a jak se bude cítit. A když je oblékla, 
naše představy se opravdu naplnily! Otázka Alter Era pro Annu: 
Na každém našem výrobku je na štítku napsáno „Designed for 
dreamers and believers“, tak bychom se chtěly zeptat, Aničko, jaké 
jsou tvé sny? Anna: Mým snem, který se už vlastně plní, je mít 
kuchařku, kterou právě píšu. Tvořím ji v souladu s tzv. metabolic 
balance, což není dieta jako taková, je to způsob stravování. Ale 
jeho pravidla jsou příliš striktní a ta jídla nejsou moc chutná, 
takže jsem se snažila vymyslet jídla, která nejsou kompromisem 
pro lidi, kteří chtějí zhubnout nebo zkrátka zdravě jíst, ale budou 
i chutná. Polovina kuchařky bude obsahovat tyto recepty a druhá 
polovina bude zaměřena na recepty pro hřešící. 

ALTER ERA & ACTRESS ANNA LINHARTOVÁ 
Why Alter Era and Anna Linhartová? Zhanna / Alter Era: On 

Belgian market, we cooperate with French actress Marie Gillain, 
on Czech market, we haven’t cooperated with any personality until 
recently. But we wanted to approach somebody. We approached 
Anička as a person who would represent our values well — hard 
work, single-mindedness, eco awareness… Our fashion is for 
a woman idealist who loves adventure. I think that that’s precisely 
Anička — she is a young talented woman with a strong sense of 
style, who has set her goal and follows her dream. Before she came 
to try the clothes on for the first time, we had been trying to imagine 
what she was going to look like in them and what she was going to 
feel like. And when she did put it on, our fantasies came true. Alter 
Era’s question for Anna: Every piece of our clothing bears a label 
with “Designed for dreamers and believers” written on it so we 
would like to ask you, Anička: What are your dreams? Anna: My 
dream, which is actually coming true, is to write my own cookery 
book and I’m doing it right now. I’m writing it in compliance with 
so called metabolic balance, which is not a reduction diet plan as 
such; it’s more about diet itself. However, the rules are too strict 
and the meals are not very tasty, so I’ve tried to come up with 
meals which would not mean a compromise for people who aim 
to lose weight or just to have a healthy diet and which would also 
be tasty. One half of the book is going to contain these kinds of 
recipes and the other recipes for sinners. 

FW17 Designers
Má každý designér svou múzu? Zeptali jsme se našich návrhářů, kdo ze známých osobností je inspiruje 

a koho oblékají. Co je k sobě přitahuje a co je na vzájemném ovlivňování baví? Odhalte s námi. 

Does every designer have a muse? We asked our designers which famous personalities inspired them 

and who they dressed. What is it that attracts them to each other and what do they enjoy about their 

mutual influence? Have a look with us. 
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LUKÁŠ MACHÁČEK & MODELKA VERONIKA HEJLÍKOVÁ 
Jak jste se seznámili? Veronika: My se známe s Lukášem vlastně už z Olomouce, odkud oba dva pocházíme. Seznámili jsme se přes moji sestru asi 

před 10 lety. Proč právě Lukáš Macháček a Veronika Hejlíková? Veronika: Popravdě, byl to Lukáš, kdo mi napsal, že se koná tohle focení a že první, kdo 
ho napadl, jsem já a mě to strašně moc těší. Pamatujete si, čím vás tvorba LM poprvé zaujala? Vybaví se vám konkrétní outfit? Veronika: To si vzpomínám 
úplně přesně, bylo to před 3 lety na zahájení MBPFW a měla jsem od něj dlouhé kalhoty, top s krátkým rukávem, a ačkoli to byl minimalistický model, byl 
neuvěřitelně sexy. Moc dobře jsem se cítila, a když někdy znovu vidím fotku z té akce, musím uznat, že mi to fakt slušelo, i když sama sebe pochválím málokdy. 
Proč by lidi měli nosit LM? Pro koho je tato móda určena? Veronika: Řekla bych, že móda Lukáše Macháčka je pro lidi, kteří chtějí a nebojí se vyčnívat, 
protože jeho móda je hodně specifická a člověk, který si od něj na sebe něco vezme, rozhodně nezapadne do davu. Ale ne každý tu odvahu má a tady v Česku 
se ještě pořád neodpouští extravagance a odlišnost. Hodně lidí se stydí být jiný a vystoupit z davu. Pokud chcete zaujmout pozornost, tak si určitě vezměte 
něco od LM, to myslím samozřejmě v dobrém slova smyslu! 

LUKÁŠ MACHÁČEK & MODEL VERONIKA HEJLÍKOVÁ 
How did you meet? Veronika: We know each other from Olomouc, which we both come from. We met through my sister about 10 years ago. Why 

Lukáš Macháček and Veronika Hejlíková? Veronika: To be honest, it was Lukáš, who wrote to me about this photo shoot saying I was the first person 
he’d thought of; and I’m really happy about it. Do you remember what it was about LM’s work that caught your eye? Can you remember a specific outfit? 
I remember clearly, it was 3 years ago at the MBPFW opening; I was wearing his long trousers and a short-sleeved top. Despite it being a minimalist model, 
it was unbelievably sexy. I felt really comfortable and every time I see a photo from the event I have to admit it really did suit me even though I hardly ever 
praise myself. Why should people wear LM? Who is his fashion for? Veronika: I’d say that Lukáš Macháček’s fashion is for people who are not afraid, who 
want to stand out. His fashion is very distinctive and a person who decides to wear his piece has no chance of blending in, but not everybody is strong enough 
to do that; eccentricity and difference is still not easily forgiven in the Czech Republic. A lot of people are ashamed to stand out in a crowd. If you intend to 
draw attention to yourself, wear a piece by LM. I mean it in a good way, obviously!

JAKUB POLANKA & HEREČKA JANA PLODKOVÁ 
Jak jste se seznámili? Jakub: Jana se mi líbila, tak jsem ji 

zkontaktoval, jestli bych se s ní mohl sejít a zkusit, jak by se cítila 
v mém oblečení. Byla jediný člověk, kterého jsem takto oslovil… 
Vyšlo to a hodně jsme si sedli. Jana má velké charisma, ani nešlo 
o to, že je herečka, ale spíše o to, jaká je osobnost. Je uvolněná 
a líbí se mi, jak funguje lidsky a jak se nebojí oblékat i žít. Čím Vás 
tvorba JP oslovila úplně poprvé? Vybaví se Vám nějaký konkrétní 
outfit, který Vám tehdy padl do oka? Jana: Z té doby, kdy jsme se 
s Jakubem seznámili, si dobře pamatuju šedivé šaty, různě vázané, 
které se daly nosit na x způsobů. To mě zaujalo, protože si s tím 
člověk může hrát, není to něco, co na sebe jenom obléknete, ale 
Jakub vlastně svojí tvorbou podporuje i vaši tvořivost a fantazii. 
Máte v šatníku nějaký oblíbený kousek JP? Jaký? Jana: V šatníku 
mám od Jakuba takovou tu „měsíční mikinu“ — říkám jí tak, 
protože mi připomíná povrch měsíce. A miluju Jakubův kabát 
na zimu z třívrstvé bavlny, který je oboustranný a variabilní. To 
je můj nejoblíbenější kousek. 

JAKUB POLANKA & ACTRESS JANA PLODKOVÁ 
How did you meet? Jakub: I liked Jana so I got in touch 

and asked whether she would be interested in meeting and 
trying how she’d feel wearing my clothes. She was the only 
person I approached. It worked out and we got on really well. 
Jana has a great personal charm; it’s not about her being an 
actress, it’s more about her personality. She is relaxed and I like 
the way she functions as a human being and the way she’s not 
afraid to dress and live. What was it about JP’s work that caught 
your eye for the very first time? Can you remember a specific 
outfit that appealed to you? Jana: The first time I met Jakub, 
I clearly remember a grey sort of wrap-around dress that could 
be worn in endless ways. That caught my eye because one could 
play with it, it wasn’t just something you put on. Jakub’s work 
encourages creativity and imagination. Does your wardrobe 
contain a favourite piece by JP? Which? Jana: My wardrobe 
contains Jakub’s “Moon sweatshirt” — I call it that because it 
reminds me of the surface of the Moon. And I love Jakub’s winter 
coat made of three-layer cotton; it’s reversible and variable. It 
is my favourite piece. 
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BLAŽEK / JANA KUŤKOVÁ & ZPĚVÁK JAN SMIGMATOR 
Proč právě Blažek a Jan Smigmator? Jan: S tvorbou značky Blažek jsem se setkal asi tak před 10 lety a už tenkrát jsem si říkal: jsem swingový zpěvák, 

bylo by dobré se jednoho dne spojit. Moc rád bych totiž reprezentoval českou značku. Vystupuji hodně často v zahraničí a je pro mě důležité, když můžu 
říct, že klavír, na který hraje můj pianista, je český Petrof, a že i smoking, který mám na sobě, je český. Od Blažka. Pamatujete si, čím vás tvorba Blažka 
poprvé zaujala? Vybaví se vám konkrétní outfit? Jan: Vyloženě outfit říct nedokážu, protože můj pracovní oděv je smoking nebo oblek. Je to vtipné: když 
se převlíkáme v šatně před koncertem, tak říkáme, že jdeme do montérek. Takže pro mě je smoking jednoznačně no. 1. Proč by lidi měli nosit Blažka? Pro 
koho je tato móda určena? Jan: Řekl bych, že cílovka módy Blažek je velice podobná naší hudební cílovce, jejíž věkové spektrum je od 20 do 90 let. Myslím 
si, že spojení značky Blažek a swingu je dokonalé. Jsou totiž pro všechny generace. I přesto, že swing je muzika, která vznikla před spoustou let, tak přibývá 
mladší a mladší publikum a mě baví pozorovat, jak třeba na instagramu a na facebooku spousta lidí neustále sdílí fotky a označuje na nich značku Blažek 
spolu s hashtagy swing, jansmigmator, sinatrology, což je název našeho nedávného turné. 

BLAŽEK / JANA KUŤKOVÁ & SINGER JAN SMIGMATOR 
Why Blažek and Jan Smigmator? Jan: I saw Blažek’s work about 10 years ago and thought to myself: I’m a swing singer, it would be a good idea to 

create a partnership one day as I would love to represent a Czech brand. I often have performances abroad and it matters to me when I can say that the 
piano my pianist is playing is Czech brand Petrof and that the dinner jacket I’m wearing is Czech, made by Blažek. Do you remember what it was about 
Blažek’s work that caught your eye? Can you remember a specific outfit? Jan: I can’t remember a specific outfit, because my work clothes are a dinner jacket 
or a suit. It’s funny, when we change in the dressing room before a concert we say we put our overalls on. Therefore a dinner jacket is unquestionably no. 1 for 
me. Why should people wear Blažek? Who is your fashion for? Jan: I’d say that Blažek’s target group is similar to our music’s target group, whose age ranges 
from 20 to 90 years. I feel that the combination of swing and Blažek is perfect. Both span generations. Despite the fact that swing was created many years 
ago, it attracts younger and younger audience and I enjoy seeing so many people sharing their pictures on Instagram or Facebook tagging the Blažek brand 
together with hash tags swing, jansmigmator, sinatrology, which is the title of our recent tour. 

MICHAEL KOVÁČIK & MODELKA ANETA VIGNEROVÁ 
Pamatujete si, čím vás tvorba MK poprvé zaujala? Vybaví se vám konkrétní outfit? Aneta: Vzpomínám si na večerní bílé šaty s výstřihem, ty pro mě 

poprvé Michael ušil na finále České Miss 2012, kam jsem byla pozvaná jako host. Chvíli mi trvalo, než jsem se ztotožnila s jeho charakteristickými hlubokými 
výstřihy, ale vyplatilo se. Proč by lidi měli nosit MK? Pro koho je tato móda určena? Aneta: Sama za sebe můžu říct, že když obléknu model od Michaela, tak 
mi to vždy přidá špetku sebevědomí. Ne že bych chtěla vystavovat svůj dekolt na odiv, ale jeho modely mi dodají na ženskosti. Určitě každý z nás zná situaci, 
kdy ho čeká důležitá akce, ze které je celý nervózní. I já mám občas tyhle pocity, ale vždy to ze mě spadne, když si obleču Michaelovy šaty. Michaelova tvorba 
je nositelná, ženská a se zajímavými detaily, což vyhovuje jakékoli příležitosti. Otázka Anety pro Michaela: Co tě inspiruje při tvorbě aktuální kolekce? 
Michael: Inspiraci jsem čerpal ze sbírky fotografií módního fotografa Patricka Demarcheliera z přelomu 80. a 90. let. Celá kolekce bude elegantní a bude 
doplněna pánskou linií. Pracuji s detaily, které zvýrazňují ženskou a mužskou siluetu, a zároveň se snažím zachovat komfort oděvu. 

MICHAEL KOVÁČIK & MODEL ANETA VIGNEROVÁ 
Do you remember what it was about MK’s work that caught your eye? Can you remember a specific outfit? Aneta: I remember a low-cut white evening 

gown which Michael made for me for the Česká Miss 2012 finals, where I had been invited as a guest. It took me a while to identify with his signature low 
cut necklines, but it paid off. Why should people wear MK? Who is his fashion for? Aneta: Speaking for myself, every time I put on a Michael’s model, it 
gives me an extra pinch of self-confidence. It’s not that I want to show off my cleavage; his models enhance my femininity. I’m sure everyone sometimes 
feels apprehensive before doing something really important, I know I do; but putting on Michael’s dress always takes the stress away. Michael’s pieces are 
wearable, feminine and have interesting details and thus are suitable for any occasion. Aneta’s own question for Michael: What inspired you when working 
on your current collection? Michael: I found inspiration in a collection of photographs by a fashion photographer Patrick Demarchelier from the 1980s and 
1990s. The entire collection is going to be stylish and there is also going to be a line for men. I work with details highlighting female and male silhouettes 
and I try to keep the clothes comfortable at the same time. 32 33



DANIELA PEŠKOVÁ & ODĚVNÍ DESIGNÉRKA 
A VEDOUCÍ ATELIÉRU DESIGNU ODĚVU A OBUVI NA 
UMPRUM DOC. LIBĚNA ROCHOVÁ 

Pamatujete si, čím vás tvorba DP poprvé zaujala? Vybaví se 
vám konkrétní outfit? Liběna: Před lety jsem byla v komisi Mercedes-
Benz Prague Fashion Weekendu a Daniela tam předváděla kolekci, 
kde hlavním motivem byla kůra stromů. Byla to v soutěži nejlepší 
kolekce — podle mě vyspělá, ucelená, ve výborných oděvních 
formách. Střih. Máme přijímačky na navazující magisterské studium 
na UMPRUM a na stole mi přistanou materiály — hezky adjustované 
portfolio adepta. Vidím kolekci, kterou jsem byla tehdy nadšena… 
byla jsem velmi potěšena, že si Daniela vybrala v pokračování 
studia Ateliér designu oděvu a obuvi. Z dosavadní tvorby mě nejvíce 
oslovila kolekce ze školního projektu „Ikonická recyklace“, kterou 
jsme prezentovali v New Yorku a Tokiu. Proč by lidi měli nosit módu 
DP? Pro koho je tato móda určena? Liběna: Danielina móda je pro 
kultivované noblesní osobnosti, které mají povědomí o kultuře 
odívání, je to nositelná a nadčasová móda vhodná pro lidi ve věku 
třeba od 18 do 70+. Daniela by mohla obstát i ve světě. Její kolekce 
mají energii a příběh. 

DANIELA PEŠKOVÁ & FASHION DESIGNER AND 
HEAD OF THE FASHION AND FOOTWEAR DESIGN STUDIO 
AT UMPRUM DOC. LIBĚNA ROCHOVÁ 

Do you remember what it was about DP’s work that caught your 
eye? Can you remember a specific outfit? Liběna: Five years ago, I was 
a member of the Mercedes-Benz Prague Fashion Weekend committee 
and Daniela was presenting a collection whose main motif was tree 
bark. It was the best collection in the competition — in my opinion, 
it was mature, compact and in great clothing forms. Cut. We’re doing 
entrance exams for our master’s programme at UMPRUM and some 
materials land on my desk — an applicant’s nicely adjusted portfolio. 
I see a collection I admired before…I was really glad Daniela decided 
to continue her studies at the Fashion and Footwear Design Studio. 
Looking at her recent work, a collection from a school project called 
“Iconic Recycling”, which was presented in New York and Tokyo, 
has made the greatest impression on me so far. Why should people 
wear clothes by DP? Who is it for? Liběna: Daniela’s clothes are for 
sophisticated graceful personalities, who are familiar with culture 
of clothing. It is wearable and timeless fashion suitable for people 
e.g. between 18 and 70+. Daniela could make it on an international 
level. Her collections have certain energy and story. 

MIRO SABO & HEREČKA A ZPĚVAČKA ZUZANA STIVÍNOVÁ 
Proč by lidi měli nosit módu MS? Pro koho je tato móda určena? Zuzana: Pestrost Mirovy tvorby je neuvěřitelná. Věci od něj jsou moderní a přitom 

klasické a neobvyklé, mají jiné tvary, střihy, je to takové nepředvídatelné, což se mi líbí. Miro je paradoxně dramatický, na to, jak křehce působí. A já miluju 
kostýmy, které v sobě mají drama, takže nám to rezonuje. Otázka Zuzany pro Mira: Málo lidí o tobě ví, že šiješ taky kostýmy — jak ses k tomu dostal? Miro: 
Ano, občas šiju kostýmy pro operu — naposled do Norska, do Slovinska, v minulosti taky pro Národní divadlo. Věnuji se tomu od roku 2012. Dostal jsem 
se k tomu na základě spolupráce s režisérem Roccem, který byl v té době uměleckým ředitelem opery v ND. Seznámili jsme se úplnou náhodou, když jsem 
ještě pracoval na UMPRUM jako asistent profesora. Jemu se líbila moje diplomová práce a oslovil mě k navržení kostýmů pro operu „Elektra“, kterou měl 
zrovna režírovat v Národním divadle v Brně. Je to příjemné zpestření práce, celý ten proces je úplně jiný než v módě, má to rozdílný spád, rychlost, logistiku, 
a lidé, s nimiž pracujete, jsou taky z naprosto jiného prostředí. 

MIRO SABO & ACTRESS AND SINGER ZUZANA STIVÍNOVÁ 
Why should people wear MS’s fashion? Who is it for? Zuzana: The variety of Miro’s work is unbelievable. His things are fashionable and classic and 

unusual at the same time; the cuts and shapes are different, it is unpredictable, which I like. Miro can be paradoxically dramatic in contrast to how fragile 
he seems. And I love costumes with a bit of drama in them, so it plays out well. Zuzana’s question for Miro: Not many people know that you also make 
costumes — how did that happen? Miro: Yes, I sometimes make opera costumes — recently for Norway, Slovenia, before for the National Theatre. I’ve been 
doing it since 2012. I started when I was working with director Rocc, who was the creative director of the National Theatre Opera at the time. We met by 
complete chance when I was working at UMPRUM (Academy of Arts, Architecture and Design in Prague) as an assistant to a professor. He liked my final 
work and approached me with a proposal to make costumes for opera “Electra”, which he was about to direct in the National Theatre in Brno. It is a nice 
change. The work process is completely different from fashion; it has a different pace, speed, logistics, and the people you work with come from a totally 
different background. 34 35



ZDEŇKA IMRECZEOVA & DESIGNÉRKA ŠPERKŮ MARKÉTA RICHTEROVÁ 
Proč právě Zdeňka Imreczeova a Markéta Richterová? Zdeňka: Já jsem oslovila Markétu z toho důvodu, že je mojí věrnou klientkou, má ode mě 

několik kousků, líbí se mi i šperky, které navrhuje. Moje oděvy jí padnou a já tu módu šiju tak, aby byla vhodná na denní nošení i na večer. A Markéta to 
tak nosí, potkám ji třeba přes den, kdy má na sobě model ode mě, a jindy ji zase potkám v tom modelu třeba na večerní akci. Máte v šatníku nějaký kousek 
značky Imreczeova? Markéta: Mám černé futuristické košilové šaty s nabíranými rukávy, dále mám nádherné „francouzské“ šaty s modrobílými kostičkami 
s límečkem, prošívanou sukni, skládanou sukni a další věci, a k Vánocům jsem od partnera dostala kabát, který mi udělal obrovskou radost, ten kabát šili na 
míru beze mě a skvěle mi sedí. Otázka Markéty pro Zdeňku: Zdeňko, kde bereš inspiraci? Zdeňka: Já hlavně při cestování, třeba vlakem, kdy za sebou nechám 
starosti a koukám z okna. Je to pro mě taková meditace, při které dostávám nápady. Nemám to tak, že bych se něčím konkrétním inspirovala a následně 
navrhovala. Většinou je to spíš emotivní záležitost, mám nejprve nějaký pocit, emoci, kterou bych chtěla tou módou zhmotnit. 

ZDEŇKA IMRECZEOVA & JEWELERY DESIGNER MARKÉTA RICHTEROVÁ 
Why Zdeňka Imreczeova and Markéta Richterová? Zdeňka: I approached Markéta because she is my faithful customer, she has a couple of my pieces 

and I also like the jewellery she designs. My clothes fit her and I make them suitable for daily as well as evening wear. And that’s the way Markéta wears it. 
I sometimes see her during the day and she’s wearing one of my models and then I see her wearing the same model at an evening event. Does your wardrobe 
contain a piece by the Imreczeova brand? Markéta: I have a black futuristic shirt dress with gathered sleeves, then a wonderful blue-white checked collar 
“French” dress, quilted skirt, pleated skirt and other things. I got a coat for Christmas from my partner, which made me extremely happy. It is made-to-
measure but without me and it fits. Markéta’s question for Zdeňka: Zdeňka, where does your inspiration come from? Zdeňka: Mainly from travelling, for 
example by train, when I leave all my worries behind and just look out of the window. It’s a sort of meditation for me; that’s when ideas come to me. It does 
not work the way that I would find a certain inspiration somewhere and then start designing. It’s more emotional. I start with a feeling, an emotion I would 
like to materialise in my fashion. 

ZUZANA KUBÍČKOVÁ & HEREČKA TÁŇA PAUHOFOVÁ 
Máte v šatníku nějaký kousek od ZK? Táňa: Snad skoro z každé kolekce něco mám. Bude to znít, že 

ji moc chválím, ale mně se opravdu upřímně Zuzčina práce strašně líbí. Například zbožňuji spodní prádlo 
a pyžamka, to jsou nádherné kousky. Mám takový černobílý kožený kabát z kolekce podzim/zima 2015, pár 
šatiček, blůzek, mám i to pyžamko. Proč by lidi měli nosit ZK? Pro koho je tato móda určena? Táňa: Pro 
ženy, které se nebojí, které chtějí být ženské, mají rády kvalitní módu, která vyjadřuje jejich nitro. Zuzčina 
móda je rafinovaná a sexy, je odvážná v tom smyslu, že žena, která ji nosí, musí mít svůj názor a pocit vlastní 
hodnoty, nechce zapadnout do davu, chce být viděna — ale viděna rafinovaně. Otázka Zuzany pro Táňu: 
Co teď, Táňo, chystáš, na čem pracuješ? Táňa: Působím ve Slovenském národním divadle, kde se s českým 
režisérem Jirkou Havelkou chystáme na premiéru nové hry Elity, na to se moc těším. Zároveň zkouším 
Annu Frankovou v Košicích, to je tanečně-činoherní představení, takže teď budu mít období zaměřené 
víc na divadlo. A odskočím si ještě natočit film do Polska. Otázka Táni pro Zuzanu: Jak vím, ty kromě 
šití vlastních kolekcí vytváříš kostýmy taky pro burlesku — jak to vzniklo a proč právě burleska? Zuzana: 
Dělám kostýmy pro Miss Cool Cat z Prague Burlesque. Vždycky mě lákalo vymýšlet divadelní kostýmy 
a burleska v podstatě divadlo je. Na kostýmech se pracuje úplně jinak, než jak je běžné u klasických oděvů. 
Takže stále objevujeme nové způsoby, jak je vytvářet, a to mě na tom baví taky proto, že někdy jdeme proti 
pravidlům. Je to pro mě zábava, při které se můžu vyřádit, na jednom kostýmu se pracuje třeba i tři měsíce. 

ZUZANA KUBÍČKOVÁ & ACTRESS TÁŇA PAUHOFOVÁ 
Does your wardrobe contain a piece by ZK? Táňa: I think I have something from every collection. It 

might sound like I praise her too much, but I truly love Zuzka’s work. For example, I adore her underwear 
and jammies, those are wonderful pieces. I have this black and white leather coat from the F/W 2015 
collection, a couple of dresses, blouses, and I also have the jammies. Why should people wear ZK? Who 
is her fashion for? Táňa: For women who are not afraid, who want to be feminine, who like quality fashion 
that expresses their heart and soul. Zuzka’s fashion is refined and sexy, daring in the sense that the woman 
wearing it has to have a mind of her own and has to be aware of her own value; a woman who does not 
want to blend in, who wants to stand out — but in a sophisticated way. Zuzana’s question for Táňa: What 
are you planning, Táňa? What are you working on? Táňa: I work at the Slovak National Theatre, where we 
are preparing the premiere of a new play called Elites directed by Jirka Havelka, which I’m really looking 
forward to. At the same time, I’m rehearsing Anna Frank in Košice; it’s a dance-drama performance. So 
I’m going through a sort of theatre oriented phase. And I’m going to pop in to Poland too. Táňa’s question 
for Zuzana: I know that you apart from making your own collections also make burlesque costumes. 
Where did that come from and why burlesque? Zuzana: I make costumes for Miss Cool Cat from Prague 
Burlesque. I’ve always been attracted to theatre costumes and burlesque is theatre too, in a way. Making 
a costume is totally different from making regular clothes. This means we keep discovering new ways how 
to make them. I also like the fact that sometimes we break the rules. It is fun for me and I can let my hair 
down doing it. It can take up to three months to make one costume. 
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KATEŘINA GEISLEROVÁ & MODELKA SIMONA KRAINOVÁ 
Jak jste se s KG seznámily? Simona: Seznámila nás společná známá. Myslím, že jsme si obě padly do oka hned při prvním setkání, stačilo, když mi Katka 

ukázala pár kousků své tvorby a já ihned cítila, že to bude moje srdeční záležitost a že je mi její móda velmi blízká. Katka je velmi empatická, pečlivá a líbí 
se mi ty její dvě roviny, kdy dokáže být milující a starostlivá matka a přitom je její tvorba tak bohémská. Proč právě vy a KG? Simona: Jak už jsem naznačila, 
Katčina móda mě svým způsobem vystihuje. Její kousky jsou velmi ženské a současně obsahují nevšední prvky rebelie, která mě moc baví. Katka žila stejně 
jako já nějaký čas ve Francii a myslím, že nás obě ten pobyt ovlivnil podobným způsobem. Čím Vás tvorba KG oslovila úplně poprvé? Vybaví se Vám nějaký 
konkrétní oufit, který vám tehdy padl do oka? Simona: Pamatuji si, že mě velmi zaujaly její dvouřadé kalhoty pánského střihu, které miluju. Jakmile jsem je 
uviděla, musela jsem je mít, byl to jasný must-have kousek. V paměti mi utkvěly ještě dvoje šaty, které mi vytvořila na KVIFF, jedny byly žluté z lehké šifónové 
látky a druhé černé, které připomínaly pánský smoking. Oboje měly velký ohlas. Jak dlouho probíhá vaše spolupráce? Simona: S Katkou spolupracuji zhruba 
tři roky a věřím, že budeme pokračovat i nadále. Máte v šatníku nějaký oblíbený kousek KG? Simona: Od Katky mám spoustu věcí — zmiňované dvouřadé 
kalhoty, košili, overal, propínací vesty a moje oblíbené kabáty v různých barvách. Už se těším na její další kolekci. 

KATEŘINA GEISLEROVÁ & MODEL SIMONA KRAINOVÁ 
How did you meet KG? Simona: We met through a mutual friend. I think we liked each other from the beginning; Katka showed me a couple of her 

pieces and I immediately felt that it’s going straight into my heart and that I can really relate to her fashion. Katka is very empathic and meticulous and I like 
her two roles — she can be a loving and caring mother, yet her work is so bohemian. Why you and KG? Simona: As I’ve already implied, Katka’s fashion sort 
of captures my character. Her pieces are very feminine and at the same time contain unusual elements of rebellion, which I enjoy very much. Katka as well 
as I lived for some time in France and I think that the experience has had a similar effect on both of us. What was it about KG’s work that caught your eye 
for the very first time? Can you remember a specific outfit that appealed to you? Simona: I remember it were her double button trousers of men’s cut, which 
I love. The moment I saw them I had to have them it was a clear must-have. The two dresses she made for me for KVIFF also stuck in my mind; one was 
yellow made of light chiffon and the second was black and resembled a men’s dinner jacket. Both met wonderful response. How long have you been working 
together? Simona: I’ve been working with Katka for about three years and I believe I’m going to in the future too. Does your wardrobe contain a favourite 
piece by KG? Simona: I have lots of things by Katka — the above mentioned double button trousers, a shirt, an overall, button down waistcoats and my 
favourite coats in different colours. I’m looking forward to her next collection. 

LAFORMELA & HEREČKA TEREZA VOŘÍŠKOVÁ 
Jak jste se seznámili? Tereza: Já jsem se vždycky snažila hodně nosit české návrháře a hodně jsem jich poznala 

a pak jsem si všimla značky LAFORMELA a líbilo se mi, že jsou takoví barevní a na českou módu odvážní. Pak 
jsem viděla ten žlutej ananas (pozn. sytě žluté šaty, S/S16) a přála jsem si ho mít na předávání Českých lvů, na které 
jsem byla nominovaná, a tak jsem se s LAFORMELA seznámila a oni jsou tak normální, milí a úžasní, že jsem se 
do nich zamilovala a pořád chodím k nim do ateliéru, vysedávám tam a popíjím kafe. Pamatujete si, čím vás tvorba 
LAFORMELA poprvé zaujala? Vybaví se vám konkrétní outfit? Tereza: První outfit, který mi od LAFORMELA 
utkvěl v paměti, byly černozelené večerní šaty (pozn. S/S16). Otázka Terezy pro LAFORMELA: Kdy uděláte něco, 
abych mohla být jako princezna? Antonín/LAFORMELA: Nikdy! Nikdy! Ona by to chtěla! A korzet chce! 

LAFORMELA & ACTRESS TEREZA VOŘÍŠKOVÁ 
How did you meet? Tereza: I had always tried to wear Czech fashion designers and I had met a lot of them 

and then I noticed LAFORMELA and liked their colourful and daring approach, which is unusual for Czech 
fashion. Then I saw the yellow pineapple (note: a deep yellow dress, S/S16) and wished I could wear it for the Český 
Lev ceremony, for which I had been nominated. So I met LAFORMELA and they were so normal, nice, and great 
that I fell in love and now I keep going to their studio to chat and drink coffee. Do you remember what it was about 
LAFORMELA’s work that caught your eye? Can you remember a specific outfit? Tereza: The first LAFORMELA’s outfit 
that stuck in my mind was a black-green evening gown (note: S/S16). Tereza’s question for LAFORMELA: When 
are you going to make something to make me look like a princess? Antonín/LAFORMELA: Never! Never! She’d 
like that! And she wants a corset! 
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JAN ČERNÝ & HERCI JAN CINA, JANEK GREGOR, 
OSKAR HES 

Proč právě Jan Černý a trio herců seriálu Pustina? Jan Černý: 
Baví mě uniformní věci, workwear a mojí cílovkou jsou mladší muži, 
ale i odvážné ženy. A proto jsem byl moc rád, že kluci souhlasili 
s focením a rozhovorem. Líbí se mi ta myšlenka gangu a říkal jsem 
si, že by jim moje věci mohly stylově sednout. Pamatujete si, čím 
vás tvorba JČ poprvé zaujala? Vybaví se vám konkrétní outfit? JC: 
Obří džínová rozpáraná bunda, kterou jsem měl na sobě na finále 
Czechoslovak TopModel. Ač tak nevypadá, byla úžasně pohodlná! 
Otázka Jana Černého: Kluci, je podle vás móda výrazový prostředek, 
pomocí kterého komunikujete s okolím? Myslíte si, že tím, co máte 
na sobě, můžete ovlivnit lidi kolem sebe? OH: Určitě, stylem oblíkání 
komunikuju, vyjadřuju tak svoji náladu. JG: Mně se zase líbí, že móda 
může být nekonvenční. Já jsem nikdy moc neřešil, co si vezmu na 
sebe, vždycky jsem se nějak oblíkl, jak mi to bylo pohodlné a jak mi 
to přišlo hezké. Mám rád jednoduchou módu a vždycky mě zajímalo, 
do jaké míry jsou věci návrhářů nositelné, kdy je vlastně v dnešní 
společnosti člověk extravagantní a co to určuje. Já osobně miluju 
módu první republiky, ale baví mě i nekonvenční designérské kusy, 
ale na některé bych si asi netroufl. JČ: Celé outfity se v podstatě dají 
rozebrat na jednotlivé kousky — džínová bunda, kalhoty, doplněk, 
které odděleně určitě nositelné jsou, i když jsou zároveň odlišné od 
klasické konfekce. Mají třeba jinou patinu nebo nečekanou barvu 
či detaily. Otázka Jana Ciny pro Jana Černého: Kdy jsi, Honzo, 
vlastně s módou začal a jak? JČ: Studoval jsem gympl v Hodoníně 
a ve čtvrťáku, před pár lety, jsme jeli na tradiční výlet do Prahy, kde 
tou dobou zrovna probíhal Prague Fashion Weekend, na který jsme 
si s kamarádkou koupili lístky. Na show Jakuba Polanky jsem si řekl, 
že se taky chci naučit vytvářet takové zážitky. To byl asi první velký 
impuls. Pak jsem na další edici Prague Fashion Weekendu pomáhal 
jako asistent choreografky pro Polankovu show, kde jsme se také 
seznámili. O něco později jsem mu napsal, jestli bych k němu do 
ateliéru mohl na stáž, a ono to vyšlo. 

JAN ČERNÝ & ACTORS JAN CINA, JANEK GREGOR, 
OSKAR HES 

Why Jan Černý and actor trio from Pustina series? Jan Černý: 
I like uniform things, workwear and my target group are young 
men as well as daring women. That’s the reason I’m glad the guys 
agreed to the photo shoot and interview. I like the idea of a gang and 
I thought that my stuff would go with their style. Do you remember 
what it was about JČ’s work that caught your eye? Can you remember 
a specific outfit? JC: A giant denim unstitched jacket I wore for 
the Czechoslovak TopModel finals. It might not have looked that 
way, but it was really comfortable! Jan Černý ’s question: Guys, in 
your opinion, is fashion a means of expression enabling you to 
communicate with the world around you? Do you think that the 
things you wear may affect people around you? OH: Definitely, my 
style of clothing communicates my mood. JG: I like the fact that 
fashion can be unconventional. I never used to pay too much attention 
to what I wore, I always sort of put on what was comfortable and the 
way I liked it. I like simple fashion and I’ve always wondered to what 
extent designer made things are wearable; what, in today’s society, 
makes one an eccentric and what defines it. I personally love the 
first republic fashion as well as unconventional designer pieces, 
but I might not be brave enough for some of them. JČ: Complete 
outfits can actually be broken down to individual pieces — a denim 
jacket, trousers, a piece of accessories, which are definitely wearable 
separately despite being different from classic ready-to-wear. There 
might be a different patina or an unexpected colour or details. Jan 
Cina’s question for Jan Černý: Honza, when did you start working 
with fashion and how? JČ: I was studying at a grammar school in 
Hodonín and we went for a trip to Prague in my senior year, a couple 
of years ago. There was Prague Fashion Weekend in progress at 
the time and I and my friend bought tickets to some shows. After 
having seen Jakub Polanka’s show, I decided I also wanted to learn 
to create experiences. That was probably the first strong impulse. 
Later, I was working as an assistant to the choreographer of Jakub 
Polanka’s show at the next Prague Fashion Weekend edition and 
I met him there. I wrote to him a bit later asking for an internship 
at his studio and it worked out. 

PETRA PTÁČKOVÁ & MAMINKA PETRY JAROSLAVA PTÁČKOVÁ 
Proč sis pro rozhovor vybrala svoji maminku? Petra: Neznám lepšího člověka, než je máma, která si zaslouží můj obdiv a poklonu už jen za to, že 

zvládá moji uměleckou bytost se vším, co s tím souvisí, a ještě má neutuchající snahu tomu porozumět. Jaký konkrétní model se vám ve tvorbě Petry zdá 
nejzajímavější nebo nejvýznamnější? Jaroslava: Všechny! Petřina móda nepodléhá trendům, líbí se mi třeba baloňák a propínací šaty z kolekce Zahrada, 
pak vlněný korzet-sako-šaty, je to model 3 v 1. Bezva jsou její kalhoty, ze kterých se dají vytvořit kraťasy, líbí se mi i výrazné čepičky a klobouky. Proč by lidi 
měli nosit PP? Pro koho je tato móda určena? Jaroslava: Petřiny věci určitě ocení ti, kterým záleží na kvalitě zpracování, materiálu, ruční práci. Petra tvoří 
na míru i pro složitější postavy. Co ale její tvorbu odlišuje, je to, že u každé kolekce znovu tvoří od nuly — nové střihy, nový příběh, ilustrace, žije tím a do 
kolekce vkládá kus sebe.

PETRA PTÁČKOVÁ & PETRA’S MUM JAROSLAVA PTÁČKOVÁ 
Why did you choose your mum for the interview? Petra: I don’t know anyone that’s a better person than my mum, who deserves my admiration and 

compliments for being able to get on with the artistic me and everything that goes with it. She also has an unquenchable desire to understand it all. Which 
Petra’s model do you find the most interesting or important? Jaroslava: All of them! Petra’s fashion does not follow trends; for example I like her trench coat 
and button down dress from the Garden collection, also woollen corset/jacket/dress, it’s a 3 in 1 model. Her trousers which you can turn into shorts are great. 
I also like her bold caps and hats. Why should people wear PP? Who is her fashion for? Jaroslava: Petra’s things will definitely be appreciated by people to 
whom quality craftsmanship, material and handwork matter. Petra also makes bespoke pieces for more complicated figures. What sets her work apart is the 
fact that she starts each collection from the scratch — new cuts, new story, illustrations; her collections mean the world to her.40 41



Situationist
presented by Mercedes-Benz

Když se mluví o mladé gruzínské značce Situationist, kterou založil Irakli Rusadze, 

často se skloňuje estetika jiného gruzínského fenoménu — značky Vetements. Irakli je 

módními editory vnímán jako další naděje východu, která by se po vzoru krajanů bratrů 

Gvasaliových mohla vyšvihnout do nejvyšších pater světové módy.

Teprve šestadvacetiletý módní návrhář z Tbilisi Irakli Rusadze svou profesní dráhu zahájil už 
v 15 letech. Krátce studoval oděvní návrhářství a tvorbu u starých gruzínských mistrů a záhy začal 
v pozici kreativního ředitele několika gruzínských oděvních podniků a módních domů budovat svou 
praxi a sbírat zkušenosti. První představení jeho tvorby se odehrálo na Gruzínském týdnu módy (GFW) 
v roce 2010. Rusadze se zapojil také do několika společensky prospěšných a charitativních projektů 
spojených s módou. V roce 2008 ve věku 17 let založil svůj vlastní label. Značku Situationist, která se 
v domácí Gruzii stala senzací, založil před dvěma lety s kolegou Davitem Giorgadzem. Prakticky celý 
módní svět zaujalo triko z jejich jarní kolekce SS17 inspirované gruzínskou vlajkou. Další rozruch 
kolem Situationistu způsobila na sociálních sítích modelka Bella Hadid, když se v rámci jednoho dne 
během lednového pařížského fashion weeku dvakrát ukázala v outfitu této progresivní tbiliské dvojice.

Pražská prezentace brandu Situationist se uskuteční v rámci mezinárodního výměnného programu 
Mercedes-Benz International Designer Exchange Program v pondělí 20. března od 17h.

When young Georgian brand Situationist founded by Irakli Rusadze is talked about, 

aesthetics of a different Georgian phenomenon are mentioned — the Vetements 

brand. Fashion editors see Irakli as another hope from the East which could follow in 

the footsteps of their countrymen Gvasalia brothers to the top floors of international 

fashion.

Only twenty six years old fashion designer from Tbilisi Irakli Rusadze embarked on his professional 
career when he was 15. He briefly studied fashion design under the tutelage of old Georgian masters and 
soon became the creative director of several clothing companies in Georgia thus acquiring experience. 
His work debuted at Georgian fashion week (GFW) in 2010. Rusadze also took part in several social 
benefits and charity projects connected to fashion. In 2008, when he was 17, he founded his own label. 
He founded the Situationist brand, which caused a sensation at his home, Georgia, with his colleague 
Davit Giorgadze two years ago. Virtually the entire fashion world was intrigued by a T-shirt from 
their SS17 collection inspired by the Georgian flag. There was more buzz about Situationist on social 
networks when model Bella Hadid wore an outfit by this progressive Tbilisi duo during the January 
edition of Paris fashion week. 

Prague presentation of the Situationist brand is going to take place within the Mercedes-Benz 
International Designer Exchange Program on Monday, 20th March, from 5 pm. 

CHATTY & TOPMODELKA ELITE PRAGUE ZUZANA STRÁSKÁ 
Proč právě CHATTY a Zuzana Stráská? Radka/CHATTY: My jsme si pro rozhovor 

a focení Zuzku vybraly, protože nás skvěle reprezentuje a vystihuje filozofii naší značky. 
Naše modely na ní vypadají přirozeně a navíc jim dodává grácii. Zuzana: Já jsem 
samozřejmě souhlasila, protože mám holky ráda a protože se stylově s tvorbou CHATTY 
ztotožňuji. Baví mě směr, kterým jdou, jejich nadčasovost, nápad, preciznost a taky 
džínovina, která vlastně figuruje ve všech kolekcích a na kterou ani já nedám dopustit. 
Pamatujete si, čím vás tvorba CHATTY poprvé zaujala? Vybaví se vám konkrétní outfit? 
Zuzana: Outfit, který mě zaujal jako první, byla oversized džínová bunda a široké džíny. 
Tento denim look jsem si vzala na milánský fashion week, na který jsem jela nikoli jako 
modelka, ale jako zástupce magazínu Top Fashion. Ani ve snu by mě nenapadlo, že 
se stanu „módním objektem“. Následně se má fotka v tomto modelu objevila v italské 
Grazii, americkém Harper‘s Bazaaru a na stránkách dalších slavných módních magazínů 
a blogerů. Od té doby mám CHATTY jako srdcovku. Stačí jeden kousek CHATTY a váš 
outfit je jiný, nadčasový, a přesto čistý a kombinovatelný. Samozřejmě ne všechny modely 
jsou tak extravagantní, holky šijí mj. i džíny na míru, což u nás v Česku není běžné. 
Fascinuje mě, jak dokážou každou kolekci udělat jinak a přitom stále zachovat element 
džínoviny. Otázka Zuzany pro CHATTY: Proč jste se rozhodly pracovat s džínovinou? 
Radka/CHATTY: Vzniklo to spontánně. Když jsme před 12 lety navrhovaly první kolekci, 
přišlo nám přirozené, aby džíny byly její součástí, a zjistily jsme, že nás práce s denimem 
fascinuje, protože jako materiál má unikátní vlastnosti a vyžaduje specifickou technologii. 
Před každou novou kolekcí je pro nás výzva posunout design denimových věcí o kus dál 
a přitom zachovat nositelnost a ráz džínoviny. 

CHATTY & TOPMODEL OF ELITE PRAGUE ZUZANA STRÁSKÁ 
Why CHATTY and Zuzana Stráská? Radka/CHATTY: We’ve chosen Zuzka for 

the photo shoot and interview because she represents us beautifully as well as expresses 
our brand’s philosophy. Our models look very natural on her and she lends grace to 
them. Zuzana: I agreed, of course, because I like the girls and because I can identify with 
CHATTY’s style and work. I like the direction in which they’re going, their timelessness, 
ideas, precision, and also denim, which appears in all collections and which I won’t hear 
a word against. Do you remember what it was about CHATTY’s work that caught your 
eye? Can you remember a specific outfit? Zuzana: The first outfit that caught my eye was 
an oversize denim jacket and wide jeans. I wore this denim look to Milan fashion week, 
where I didn’t go as a model but as the Top Fashion magazine representative. I wouldn’t 
have thought I’d become a “fashion object”. Then the picture of me wearing the model 
appeared in Italian Grazia, American Harper‘s Bazaar and in other famous fashion 
magazines and blogs. It was then CHATTY found their way into my heart. One piece 
by CHATTY is enough to make your outfit different, timeless, yet clean and variable. 
Obviously, not all their models are so eccentric; the girls also make bespoke jeans, 
which is quite unusual for the Czech Republic. It is fascinating that each collection is 
different and yet maintains the denim element. Zuzana’s question for CHATTY: Why 
did you decide to work with denim? Radka/CHATTY: It was a spontaneous decision. 
12 years ago, when we were designing our first collection, it was only natural for us to 
include jeans in it. We were fascinated by working with denim, because it’s a material of 
unique properties and requires specific methods. Each new collection means a challenge 
taking denim design a step further and still maintaining its wearability and character. 
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NEHERA

The presentation has been brought to you by Blackout. fashion store together 

with Mercedes-Benz Prague Fashion Week. It is the Prague debut of Slovak fashion 

house Nehera, which has been presenting at Paris fashion week since 2015 under the 

creative leadership of Samuel Drira. The famous Slovak brand was revived in 2014 by 

Slovak businessman Ladislav Zdút, who had discovered the story of a phenomenally 

successful business in historical archives and was fascinated by its progressive 

economic model and timeless branding. 

To start with, it is important to point out that it is not the same clothing factory 

which was established in Czechoslovakia in the 1920s by progressive entrepreneur 

Jan Nehera, who became a renowned textile tycoon at the time when the rich dressed 

almost exclusively in Paris, London, or Milan. Nevertheless, the original Nehera 

is a great inspiration for the contemporary one, whose ambition is to become an 

internationally successful luxury fashion brand. 

Nehera presents four women’s prêt-à-porter collections a year. They are created 

under the leadership of French designer Samuel Drira, who used to work in fashion 

houses The Row, Damir Doma and Hermès. Drira is also a co-founder and fashion 

director of the Encens magazine. Drira admires Nehera’s “radicalism” of that time, 

nevertheless, he does not work directly with the brand’s archives. The collections’ 

clear style is characterised by unusual silhouettes, meticulous craftsmanship, quality 

materials, and a range of subdued natural tones. Each collection develops the 

previous one. Nehera is formed by an international team, which works between Paris 

and Bratislava. The brand has 25 sales points all over the world with a strong business 

bases in Japan and South Korea. The French edition of Vogue listed Nehera among 

the six most promising up-and-coming fashion brands. 

Blackout. is a multi-brand fashion store focussing on original urban fashion. It offers sought-after 
designers and stylish brands, which have in common quality materials, thorough craftsmanship, and 
most importantly unusual cuts for men and women who want to be different and who prefer minimalism. 
Blackout. fashion resides in Prague, at Staré Město in Kozí 3.

Nehera’s Prague debut is going to take place on Saturday, 18th March at 5 pm. Entry upon 
invitation only.

Prezentaci přináší Blackout. fashion store ve spolupráci s Mercedes-Benz Prague 

Fashion Weekem. Zcela poprvé se v Praze představí slovenský módní dům Nehera, který 

se od září 2015 pod kreativním vedením Samuela Driry prezentuje na pařížském týdnu 

módy. Slavnou značku vzkřísil v roce 2014 slovenský byznysmen Ladislav Zdút, který 

příběh fenomenálně úspěšného podniku objevil v historických archivech a byl fascinován 

jak jejím pokrokovým hospodářským modelem, tak nadčasovým brandingem.

Hned na úvod je třeba podotknout, že nejde o stejný oděvní podnik, který 

v Československu dvacátých let minulého století založil pokrokový podnikatel Jan 

Nehera a jenž se v době, kdy se movití oblékali téměř výhradně v Paříži, Londýně 

a případně Miláně, stal světově proslulým textilním gigantem. Nicméně původní Nehera 

je pro tu dnešní, jejíž ambicí je být mezinárodně úspěšnou luxusní módní značkou, 

velkou inspirací.

Nehera ročně uvádí čtyři kolekce dámské prêt-à-porter. Vznikají pod vedením 

francouzského designéra Samuela Driry, který dříve působil v módních domech The 

Row, Damir Doma a Hermès. Drira je také spoluzakladatelem a módním ředitelem 

magazínu Encens. Drira obdivuje tehdejší „radikalismus“ značky Nehera, nicméně přímo 

s archivy značky nepracuje. Stylová čistota kolekcí vyniká neobvyklou siluetou, precizním 

řemeslným zpracováním, kvalitními materiály a tlumenou paletou přírodních barev. 

Každá kolekce rozvíjí tu předcházející. Nehera tvořená mezinárodním týmem působí 

mezi Paříží a Bratislavou. Značka má dnes 25 prodejních míst po celém světě se silnou 

základnou v Japonsku a Jižní Koreji. Francouzská edice Vogue Neheru označila za jednu 

ze šesti nejslibnějších nastupujících módních značek.

Blackout. je mutlibrandový fashion store, který se zaměřuje na originální městskou módu. Najdete 
zde vyhledávané návrháře a stylové značky, jejichž společným jmenovatelem jsou kvalitní materiály, 
poctivé zpracování a především neobvyklé střihy pro muže a ženy, kteří se chtějí odlišit a přitom dávají 
přednost minimalismu. Blackout. fashion store sídlí na pražském Starém Městě v Kozí ul. č. 3.

První pražská prezentace značky Nehera se odehraje v sobotu 18. března od 17h. Vstup výhradně 
na pozvánky.44



MBPFW & Proč ne?! Charity Night 
for Tereza Maxová Foundation presents 
Maison Francesco Scognamiglio

The second MBPFW and Proč ne?! magazine’s evening benefit for Tereza Maxová 

Foundation is going to host the first ever haute-couture catwalk show in the Czech 

Republic.

 

The proceeds from the event organized by MBPFW and Proč ne?! magazine for 

Tereza Maxová Foundation exactly a year ago amounted to impressive 1,250,000 CZK 

and subsequently enabled Tereza Maxová foundation to provide university education 

to more than 20 socially disadvantaged students from children’s homes. It was by no 

means a small amount raised in one evening and that was the reason all interested 

parties decided to enter the hustle and bustle of preparing and gathering unique 

objects for the auction again this year. 

There is going to be a grand debut at the exclusive evening benefit held on Saturday, 18th March — 
the first ever haute couture catwalk show in the Czech Republic. The haute couture designer who is going 
to present his spring collection in Prague is Francesco Scognamiglio. Lavish gowns of the Pompeii 
born artist, who broke into the elite circles of the highest dressmaking, are probably familiar to you. 
The handmade gowns adorned for many days and even weeks are worn by international celebrities, 
lead by Madonna, Rihanna, and Lady Gaga. Photos of Scognamiglio’s angel gown with wings made 
of feathers, which was worn by Beyoncé at last year’s MTV Video Music Awards, is known virtually 
all over the world. His models were introduced in the Czech Republic by Tereza Maxová Foundation 
during a benefit project Fashion for Kids in Prague, where Scognamiglio held a catwalk show of the 
fall/winter 2010 prêt-à-porter collection. The long term friendship between the exceptionally talented 
fashion designer and Tereza Maxová was sealed last year, when he created Maxová’s wedding gown. 
Now it is going to be Prague debut of his last collection — spring/summer 2017 — which is considered 
haute couture, as Maison Francesco Scognamiglio has been a visiting member of the privileged group 
of fashion houses since last year. 

The evening benefit’s auction catalogue comprises utterly unique objects. There is for example an 
object by fine artist David Černý, Miloš Forman’s photograph by Bryan Adams, a unique bicycle Festka 
made of recycled Nespresso coffee pods, tickets to Sergei Polunin’s ballet show, including a dinner with 
the dancer, and many others.

The role of an auctioneer is going to be given to Mária Gálová, the manager of the Dorotheum 
auction house, which is the auction’s professional guarantor. The evening is going to be hosted by actor 
and presenter Lukáš Hejlík.

 
MBPFW & Proč ne?! Charity Night for Tereza Maxová Foundation presents Francesco Scognamiglio 

Maison takes place on Saturday at 8:30 pm. At invitation only.

V pořadí druhý benefiční večer MBPFW a magazínu Proč ne?! pro Nadaci Terezy Maxové 

dětem bude hostit historicky první haute couture přehlídku v Česku.

 

Výtěžek dobročinné aukce pořádané MBPFW a magazínem Proč ne?! pro Nadaci 

Terezy Maxové dětem přesně před rokem dosáhl úctyhodných 1 250 000 korun 

a následně zajistil prostřednictvím Nadace Terezy Maxové dětem vzdělání více než 

dvaceti znevýhodněným vysokoškolským studentům z dětských domovů. Na jeden večer 

to vůbec není málo. Právě proto se všechny zúčastněné strany rozhodly, že se do kolotoče 

příprav a shánění unikátních dražebních položek pustí letos znovu.

Na exkluzivní benefiční večer, který proběhne v sobotu 18. března, se chystá velkolepá premiéra — 
vůbec první haute couture přehlídka v České republice. Návrhářem haute couture, který v Praze 
představí svou jarní kolekci, je Francesco Scognamiglio. Okázalé róby tohoto rodáka z Pompejí, který 
pronikl do elitních kruhů rezervovaných vysoké krejčovině, už nejspíš znáte. Ručně a dlouhé dny až 
týdny dekorované šaty nosí totiž mezinárodní celebrity v čele s Madonnou, Rihannou či Lady Gaga. 
Fotografie Scognamigliovy andělské róby s křídly formovanými z peříček, kterou vynesla Beyoncé na 
loňské udílení cen MTV Video Music Awards, obletěla skutečně celý svět. U nás jste se s jeho modely 
mohli seznámit prostřednictvím Nadace Terezy Maxové dětem. V Praze se totiž v rámci benefičního 
projektu Fashion for Kids uskutečnila přehlídka Scognamigliovy prêt-à-porter kolekce podzim/zima 
2010. Dlouholeté přátelství, které spojuje mimořádně talentovaného návrháře a Terezu Maxovou, se 
zpečetilo loni, kdy se Scognamiglio stal autorem svatebních šatů Maxové. Nyní bude poprvé v Praze 
k vidění jeho poslední kolekce — jaro/léto 2017 — která patří k haute couture, neboť Maison Francesco 
Scognamiglio je od loňska hostujícím členem této privilegované skupiny módních domů. 

Aukční katalog benefičního večera tvoří výhradně unikáty. Mezi draženými předměty je například 
umělecký objekt výtvarníka Davida Černého, fotografie Miloše Formana od Bryana Adamse, jedinečné 
kolo Festka vyrobené z recyklovaných kapslí od kávy Nespresso, vstupenky na baletní vystoupení Sergeje 
Polunina včetně večeře s tanečníkem a další.

 Role licitátora se ujme Mária Gálová, ředitelka aukční síně Dorotheum, která je odborným 
garantem dražby. Večerem provede herec a moderátor Lukáš Hejlík.

MBPFW & Proč ne?! Charity Night for Tereza Maxová Foundation presents Maison Francesco 
Scognamiglio je na programu v sobotu ve 20h30. Vstup pouze na pozvánky.46 47



VAN GRAAF Junior Talent 2017

VAN GRAAF Junior Talent Selection — přehlídka, během níž se představí čtyři 

nejlepší — se uskuteční jako součást oficiálního přehlídkového programu módního 

týdne. Soutěžící představí nesezónní capsule kolekce. Absolutní vítěz obdrží cenu 

VAN GRAAF Junior Talent Card, která obnáší finanční příspěvek ve výši 50 tisíc korun 

na vytvoření módní kolekce, dále její následné představení na zářijové edici MBPFW 

a navíc i odbornou podporu ze strany Mercedes-Benz Prague Fashion Weeku.
 

Partnerem soutěže je již druhým rokem módní dům VAN GRAAF, jehož vlajkový obchod na 
Václavském náměstí přináší do Prahy od roku 2010 individuální servis a vysoce kvalitní módu luxusních 
značek, jako jsou Boss, Marc Cain nebo Polo Ralph Lauren.

 Odborný garant soutěže: doc. Liběna Rochová. Odborná komise: Patrick Brosius, manažer 
pražského módního domu VAN GRAAF, Andrea Běhounková, šéfredaktorka ELLE, Lenka Fabián, 
šéfredaktorka Marie Claire, Danica Kovářová, šéfredaktorka Dolce Vita, Barbara Nesvadbová, 
šéfredaktorka Harper's Bazaar, a Petr Matějček, šéfredaktor Proč ne?! 

 
Přehlídka finalistů VAN GRAAF JUNIOR TALENT proběhne v neděli 19. března 2017 od 17h.
 Oficiální hashtag soutěže:
#VANGRAAFJuniorTalent2017 

During Mercedes-Benz Prague Fashion Week is going to be held the fourth run 

of the most talented up-and-coming fashion designer competition. Czech and 

Slovak fashion designers under 26 could apply by the end of January. A professional 

committee comprising editor-in-chiefs of the most prestigious Czech fashion and 

lifestyle magazines and representatives of VAN GRAAF fashion retailer revised 

applicant’s portfolios and chose 4 finalists. They are Michaela Hriňová, Lukáš Krnáč, 

Zoltán Tóth, and Adam Kost.

VAN GRAAF Junior Talent Selection — a catwalk show introducing the four best 

talents — is going to be part of the fashion week’s official catwalk programme. The 

contestants will present off-season capsule collections. The winner will receive the 

VAN GRAAF Junior Talent Card award, which is a financial contribution in the 

amount of 50,000 CZK to create a fashion collection, its subsequent presentation 

at September MBPFW as well as professional support from Mercedes-Benz Prague 

Fashion Week.
 

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.

Competition’s professional guarantor: doc. Liběna Rochová. Professional committee: Patrick 
Brosius, Prague VAN GRAAF store manager, Andrea Běhounková, ELLE editor-in-chief, Lenka 
Fabián, Marie Claire editor-in-chief, Danica Kovářová, Dolce Vita editor-in-chief, Barbara Nesvadbová, 
Harper's Bazaar editor-in-chief, and Petr Matějček, Proč ne?! editor-in-chief.

 
The catwalk show of VAN GRAAF JUNIOR TALENT finalists is going to take place on Sunday, 

19th March 2017, from 5 pm.
 Official competition hash tag:
#VANGRAAFJuniorTalent2017

V rámci Mercedes-Benz Prague Fashion Weeku se letos již počtvrté odehraje soutěž 

o titul nejtalentovanějšího začínajícího oděvního návrháře. Do konce ledna se do 

soutěže mohli hlásit čeští a slovenští módní tvůrci ve věku do 26 let. Na základě portfolií 

přihlášených uchazečů vybrala odborná porota složená ze šéfredaktorů prestižních 

českých módních a lifestylových magazínů a zástupce módního domu VAN GRAAF 

čtyři finalisty. Stali se jimi Michaela Hriňová, Lukáš Krnáč, Zoltán Tóth a Adam Kost.

Z
O

LT
Á

N
 T

Ó
T

H

L
U

K
Á
Š 

K
R

N
Á
Č

A
D

A
M

 K
O

ST

M
IC

H
A

E
L

A
 H

R
IŇ

O
VÁ

48 49



Re-see Showroom
supported by Nespresso & ELLE

At the end of Mercedes-Benz Prague Fashion Week, after catwalk shows, collections 

of all designers are going to be presented again, up close this time, to buyers, 

journalists, stylists and other fashion professionals as well as to the public at the 

fourth edition of popular Re-see Showroom held with a welcomed support by 

Nespresso premium coffee, which partnered with the ELLE magazine for the March 

edition. The showroom’s principle and objective is to offer fashion designers and their 

audience a space to meet in person — a chance to inspect the models’ craftsmanship 

in detail and to talk to their designer. It also provides a unique opportunity for 

designers to receive direct feedback on their work as well as an opportunity for 

professionals and end customers to get to know the collections better, to try out new 

styles for the coming season and even to make potential deals. 

Moreover, Nespresso has decided to create a stylish café bar and so asked designer 

duo Jan Plecháč and Henry Wielgus to set it up. ELLE’s editors are going to take 

photos directly in the showroom for their fashion editorial of one of the autumn 

issues. If you come, you will not only see what’s going to be worn in the autumn, 

but also learn how an ELLE fashion story is created. 

Re-see Showroom supported by Nespresso & ELLE takes place on Thursday, 23rd March, between 
10 am and 5 pm, KOTVA, 3rd floor, Rybná street entrance, Praha 1. Free admission.

V závěru Mercedes-Benz Prague Fashion Weeku po skončení jeho přehlídkové části 

se kolekce všech návrhářů představí opět zblízka, a to jak obchodníkům, novinářům, 

stylistům a dalším módním profesionálům, tak široké veřejnosti. Již počtvrté totiž 

proběhne oblíbený Re-see Showroom a opět s vítanou podporou prémiové kávy 

Nespresso, která se pro březnovou edici navíc propojila s módním magazínem ELLE. 

Princip a cíl showroomu je nabídnout módním návrhářům a jejich publiku prostor pro 

živé setkání — možnost podívat se na zpracování modelů zblízka, pohovořit s návrhářem. 

Návrháři mají jedinečnou příležitost získat přímou zpětnou vazbu na svou tvorbu 

a současně odborníci i koncoví zákazníci mají možnost lépe poznat kolekce, vyzkoušet 

novinky pro nadcházející sezónu a domluvit se na případných zakázkách.

Nespresso se navíc rozhodlo pojednat svůj bar-kavárnu stylově a k realizaci přizvalo 

designerské duo Jan Plecháč a Henry Wielgus. A redakce magazínu ELLE bude přímo 

v showroomu fotografovat módní editorial pro jedno ze svých podzimních vydání. Kdo 

přijde, uvidí tedy, nejen co se bude nosit na podzim, ale také pozná, jak se rodí ELLE 

fashion story.

Re-see Showroom supported by Nespresso & ELLE se koná ve čtvrtek 23. března 2017 od 10 do 
17 hodin, KOTVA, 3. patro, vchod z Rybné ulice, Praha 1. Vstup je zdarma.

V závěru Mercedes-Benz Prague Fashion Weeku po skončení jeho přehlídkové části 

se kolekce všech návrhářů představí opět zblízka, a to jak obchodníkům, novinářům, 
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Business Forward Forum 
by ČEZ & Forbes

It is the second time MBPFW has included professional international conference 

Business Forward Forum by ČEZ & Forbes. The prestigious platform interconnects 

top professionals from the fields of business, media, fashion design, and industry. 

This year’s edition focuses on promotion of young local brands in global markets 

and on current trends in digital communication and online luxury business and their 

reflection on the Czech scene.

Traditional Czech watches brand Prim Manufacture 1949 (ELTON hodinářská) 

is going to outline their views on presentation and sale of luxury goods in the World 

Wide Web environment. Another honoured guest Lady Martina Lowe is going to 

offer a point of view of a marketing consultant of one of the most prestigious fashion 

brands with more than 160-year history and value amounting to eight figures — 

Louis Vuitton. The second main conference topic is promotion of local brands in 

international markets. The topic of shifting a local brand from a local context to an 

international one is going to be covered by the founder and CEO of internationally 

successful house Nehera — Mr Ladislav Zdút. Other opinions and visions are going 

to be presented by representatives of local as well as international luxury brands, 

buyers, editors, and influencers. 

Last year’s BFF conference introduced representatives of local brands, such as 

Tonak, Snaha, or Pietro Filipi, the panellists included representatives of CzechInvest 

or prestigious international competition International Woolmark Prize. Honoured 

international guests included influential buyers as well as media representatives from 

Vogue, Dazed Digital, or Harper's Bazaar. 

Conference titular partners are ČEZ Group and Forbes Magazine. The event is going to take place 
on Wednesday, 22nd March, on the 3rd floor of Kotva department store, between 11 am and 4 pm, free 
entry upon prior registration (see www.mbpfw.com).

Už druhým rokem je součástí MBPFW odborná mezinárodní konference Business 

Forward Forum by ČEZ & Forbes. Prestižní platforma propojuje špičkové profesionály 

ze světa obchodu, médií, módního designu a průmyslu. Letošní ročník se zaměří na téma 

prosazování mladých brandů z našeho regionu na globálních trzích a na aktuální trendy 

v digitální komunikaci a online byznysu s luxusem a jejich specifický odraz na české 

scéně.

Svůj pohled na prezentaci a prodej luxusu v prostředí world wide webu přiblíží například 

tradiční česká značka hodinek Prim Manufacture 1949 (ELTON hodinářská). Další ze 

vzácných hostů, Lady Martina Lowe, nabídne perspektivu marketingové konzultantky 

jedné z nejprestižnějších světových módních značek s více než stošedesátiletou tradicí 

a hodnotou v desítkách miliard, Louis Vuitton. Druhým ústředním tématem konference 

je prosazování značek z našeho regionu na mezinárodních trzích. O posunu módní 

značky z lokálního do mezinárodního kontextu promluví zakladatel a CEO mezinárodně 

úspěšného domu Nehera pan Ladislav Zdút. Své názory a vize představí i další zástupci 

vlivných domácích i zahraničních luxusních značek, nákupčí, editoři a influenceři. 

V loňském roce nabídla konference BFF setkání se zástupci lokálních značek jako  

Tonak, Snaha nebo Pietro Filipi, mezi panelisty byli zástupci CzechInvest nebo prestižní 

mezinárodní soutěže International Woolmark Prize. K vzácným zahraničním hostům 

patřili vedle vlivných nákupčích také zástupci médií, jako Vogue, Dazed Digital nebo 

Harper's Bazaar. 

Titulárními partnery konference jsou Skupina ČEZ a magazín Forbes. Událost se uskuteční 
ve středu 22. března ve třetím patře obchodního domu Kotva, od 11 do 16 hodin a vstup na ni je po 
předchozí registraci zdarma (viz www.mbpfw.com).

prosazování mladých brandů z našeho regionu na globálních trzích a na aktuální trendy 

v digitální komunikaci a online byznysu s luxusem a jejich specifický odraz na české 

Svůj pohled na prezentaci a prodej luxusu v prostředí world wide webu přiblíží například 

52 53



16:00

17:00

19:00

21:00

17:00

19:00

21:00

18:00

21:00

PETRA PTÁČKOVÁ / BLUE PAPER 

TALENT SUPPORTS JAN CERNY

VAN GRAAF JUNIOR TALENT 2017

CHATTY

BLAŽEK

Neděle / Sunday
19/3/2017

IMRECZEOVA / SITUATIONIST 

presented by Mercedes-Benz

LUKAS MACHACEK / 

MICHAEL KOVACIK

ZUZANA KUBÍČKOVÁ 

@ BOCCACCIO BALLROOM
(na speciální pozvánky / 
by special invitation only)
MAP POINT 10

Pondělí / Monday
20/3/2017

KATEŘINA GEISLEROVÁ / 

TIQE BY PETRA BALVÍNOVÁ

JAKUB POLANKA
(na speciální pozvánky / 
by special invitation only)

Úterý / Tuesday
21/3/2017

Program přehlídek
Shows schedule

Všechny přehlídky se konají na adrese: 
Kotva — 3. patro (vchod z Rybné ulice, 
Praha 1) s výjimkou přehlídky Zuzany 
Kubíčkové. 
MAP POINT 1

Pokud není uvedeno jinak, přehlídky 
jsou přístupné na pozvání, akreditace 
STANDING a VIP vstupenky. 
Výjimku tvoří pouze eventy označené 
jako ,,na speciální pozvánky“, které 
jsou přístupné pouze na speciální 
pozvání.

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

All shows are held at: Kotva — 
3rd Floor (the entrance on Rybná 
Street, Prague 1) except for fashion 
show Zuzana Kubíčková.
MAP POINT 1

If not stated otherwise, 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.

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

MIRO SABO / DANIELA PESKOVA

LA FORMELA / ALTER ERA

NEHERA by Blackout. 
(na speciální pozvánky / 
by special invitation only)

PROČ NE?! CHARITY NIGHT 

FOR TEREZA MAXOVÁ 

FOUNDATION PRESENTS 

MAISON FRANCESCO 

SCOGNAMIGLIO
(na speciální pozvánky / 
by special invitation only)

14:00

16:00

17:00

20:30

Sobota / Saturday
18/3/2017

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA / THE PROGRAMME IS SUBJECT TO CHANGE 

Kubíčkové. 
MAP POINT 1

show Zuzana Kubíčková.
MAP POINT 1
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Čtvrtek / Thursday
23/3/2017

Pátek / Friday
24/3/2017

Středa / Wednesday
22/3/2017

Pátek / Friday 
17/3/2017

Sobota / Saturday 
18/3/2017

Pondělí / Monday 
20/3/2017

11:00—16:00 BUSINESS FORWARD FORUM 

BY ČEZ & FORBES 
více na stranách 52—53 / see more on pages 52—53
Vstup na akreditace / accredited participants only
Lokace / Venue: Kotva — 3. patro (vchod z Rybné ulice), Praha 1
MAP POINT 1
www.mbpfw.com

10:00—17:00 RE-SEE SHOWROOM 

SUPPORTED BY NESPRESSO & ELLE 
více na stranách 50—51 / see more on pages 50—51
Vstup volný / free entry
Lokace / Venue: Kotva — 3. patro (vchod z Rybné ulice), Praha 1
MAP POINT 1
www.mbpfw.com

21:00—23:00 MBPFW & HARPER'S BAZAAR 

OPENING COCKTAIL
na speciální pozvánky / by special invitation
Lokace / Venue: Cafe~Cafe, Rytířská 10, Praha 1
MAP POINT 2

23:00—07:00 KOMIKS × BLUE PAPER PARTY 
vstupenky na místě / tickets at the door
Lokace / Venue: ex Face2Face
MAP POINT 3

22:00—24:00 AFTERPARTY
na speciální pozvánky / by special invitation
Lokace / Venue: Kotva — 3. patro (vchod z Rybné ulice), Praha 1
MAP POINT 1

15:15 Pret-a-porTEA WITH MARIE 

CLAIRE / WHERE FASHION 

AND BUSINESS MEET
na speciální pozvánky / by special invitation
Lokace / Venue: Kotva — 3. patro (vchod z Rybné ulice), Praha 1
MAP POINT 1
www.mbpfw.com

Hlavní program
Main programme

Lokace / Venue: Kotva — 3. patro (vchod z Rybné ulice), Praha 1
MAP POINT 1

Lokace / Venue: Kotva — 3. patro (vchod z Rybné ulice), Praha 1
MAP POINT 1
www.mbpfw.com

Lokace / Venue: Kotva — 3. patro (vchod z Rybné ulice), Praha 1
MAP POINT 1
www.mbpfw.com

Lokace / Venue: Kotva — 3. patro (vchod z Rybné ulice), Praha 1
MAP POINT 1
www.mbpfw.com
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HARPER’S BAZAAR CHARITY TRAM
Datum / Date: 17. března, 17:00—20:00 / 17th March, 5 PM — 8 PM
Lokace / Venue: Speciální tramvaj (viz jízdní řád) / Special tram (see Time Table)
www.bazaarcharity.cz

Ve speciálně vypravené tramvaji budou Pavlína Němcová, Leoš Mareš, Kaira 
Herčíková, Filip Vaněk, Monika Koblížková, šéfredaktorka Harper’s Bazaaru 
Barbara Nesvadbová, čeští módní návrháři a další prodávat poklady ze svých šatníků. 
Výtěžek akce půjde na Bazaar Charity. Svezte se s námi, udělejte si radost novým 
kouskem, a přispějte tak na dobrou věc! P. S. Lístky na MHD u nás nepotřebujete!

Pavlína Němcová, Leoš Mareš, Kaira Herčíková, Filip Vaněk, Monika Koblížková, 
Barbara Nesvadbová, editor-in-chief of Harper’s Bazaar, Czech fashion designers 
and others are going to sell treasures from their wardrobes in a specially dispatched 
tram. Proceeds from the event will go to Bazaar Charity. Come and ride with us, 
treat yourself to something wonderful, and support a good cause! P. S. You need no 
tickets to ride our tram!

Doprovodný program
Side programme

vstup zdarma / free entry
*pokud není uvedeno jinak
*unless stated otherwise
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ADDICT #6 

BY NOBODY LISTEN W/ ODIVI
vstupenky na místě / tickets at the door
Datum / Date: 17. března, 23:00—05:00 / 17th March, 11 PM — 5 AM
Lokace / Venue: ex Face2Face
MAP POINT 3        
www.nobodylisten.com, www.odivi.cz 

Addict #6 by NobodyListen ~ event for youth generation. Amazing location, big 
sound system, lights, atmosphere & moshpit. Special guests & lineup. New wave 
music ~ from rap to new electronic. Presentation of new Story ODIVI × NobodyListen 
collaboration. Limited capacity. Entry : 200 CZK, on the spot only. 

A.LAB BY MIRO SABO
pro hosty sobotní přehlídky ve 14:00 / for guests of the fashion show at 2 PM
Datum / Date: 18. března, 13:00 / 18th March, 1 PM
Lokace / Venue: Kotva — 3. patro (vchod z Rybné ulice), Praha 1
MAP POINT 1

Nová lifestylová značka A.LAB, nejnovější projekt návrháře Mira Saba, představuje 
svoje první 3 produkty: multifunkční bezvodé balzámy na pleť inspirované 3 
posvátnymi dary: kadidlo, myrha a zlato. Balzámy A.LAB v sobě míchají moudrost 
věků s nejnovějšími ingrediencemi současnosti a přinášejí jedinečný smyslový zážitek 
svojí barvou, strukturou a vůní. Objevte jiný pohled na péči o pleť i svět kolem sebe.

The lifestyle brand A.LAB, the newest project of the fashion designer Miro Sabo, 
introduces its first 3 products: multifunctional waterless face balms inspired by 
the three sacred gifts: frankincense (olibanum), myrrh and gold. The A.LAB balms 
reflect the fusion of the wisdom of the ages and modern day ingredients bringing you 
a unique sensory experience with its color, texture and smell. Discover a different 
approach to skincare as well as the world round you.

LV FASHION WEEK PARTY
Datum / Date: 18. března, 22:00—05:00 / 18th March, 10 PM — 5 AM
Lokace / Venue: Le Valmont Club & Lounge, Uhelný trh 9, Praha 1
MAP POINT 4
www.levalmont.cz

Le Valmont Club & Lounge spojuje vítězstvím oceněný koktejl bar s tanečním klubem 
na mezinárodní úrovni. Již od samotného vzniku klub podporuje mladé umělce, 
návrháře a fotografy. Přijďte v tento večer zažít velkolepou party do Le Valmontu i Vy!

Le Valmont Club & Lounge combines an award-winning cocktail bar with an 
international level dance club. Since its founding, the club has been supporting 
young artists, designers, and photographers. Tonight is the night to come to Le 
Valmont to see and live its spectacular party!

BLAŽEK AFTER-SHOW-COCKTAIL
vstup na speciální pozvánky / by special invitation only
Datum / Date: 19. března, 22:00—24:00 / 19th March, 10 PM — 12 PM
Lokace / Venue: Buddha Bar, Jakubská 8, Praha 1
MAP POINT 5
www.blazek.cz, www.buddha-bar.cz

SEMINÁŘ: PRÁVNÍ MINIMUM PRO 

ROZJEZD MÓDNÍ ZNAČKY / SEMINAR 

ON LEGAL BASICS OF STARTING 

FASHION BRAND
vstup na akreditace / accredited participants only
Datum / Date: 20. března, 9:30—11:30 / 20th March, 9:30 AM — 11:30 AM
Lokace / Venue: Opero, Salvátorská 931/8, Praha 1
MAP POINT 6
www.upmp.cz/akce

Ústav práva módního průmyslu vás zve na seminář „Právní minimum pro rozjezd 
módní značky“, tentokrát se zaměřením na nezbytné registrace a daňové povinnosti. 
V rámci semináře se budeme zabývat: Právními základy samostatného podnikání — 
Administrativními, registračními a daňovými povinnostmi spojenými se zahájením 
podnikání. Seminář je určen studentům oděvní a módní tvorby a začínajícím módním 
návrhářům a je pro tyto účastníky zdarma. Přednášející: JUDr. Ondřej Trubač, Ph.D., 
LL.M., Mgr. Zuzana Šimonovská, LL.M.

The Czech Fashion Law Association invites you to a seminar on “Legal Basics of 
Starting Fashion Brand” this time focussing on necessary registrations and tax 
liabilities. The seminar is going to offer: Legal basics of an independent business — 
Paperwork, registration and tax liabilities connected to starting a business. The 
seminar is aimed at students of fashion and clothes making as well as starting fashion 
designers and it is free of charge. Lecturers: JUDr. Ondřej Trubač, Ph.D., LL.M., 
Mgr. Zuzana Šimonovská, LL.M.

FOOTSHOP + LAFORMELA
Datum / Date: 23. března, 19:00—22:00 / 23rd March, 7 PM — 10 PM
Lokace / Venue: Footshop, Bubenská 1, Praha 7
MAP POINT 7
www.footshop.cz

Pokud chceš zakončit Fashion Week ve stylu, určitě se zastav na představení kolekce, 
za kterou stojí Footshop ve spolupráci se značkou LAFORMELA. Tak osobitou 
kombinaci designu a funkčnosti totiž v ulicích jen tak nepotkáš!

If you intend to end the Fashion Week in style, you should definitely come and see 
a collection by Footshop in collaboration with LAFORMELA. You’re not very 
likely to see such a distinctive combination of design and functionality in streets!

ALTER ERA FOR DUSNI3 POP-UP 

EVENT
Datum / Date: 17.—18. a 20.—24. března, 10:00—19:00 / 17th—18th and 20th—24th 
March, 10 AM — 7 PM
Lokace / Venue: Concept Store DUSNI3, Dušní 3, Praha 1
MAP POINT 8
www.alterera.style

ALTER ERA, značka, která šije dámské oděvy, je nejnovějším přírůstkem do 
MBPFW — Designers group. I když na přehlídkách představují kolekci pro podzim/
zimu 2017, jejich již dříve představená kolekce pro jaro/léto 2017 nazvaná „Lost in 
Tokyo“ („Ztraceni v Tokiu“) bude na prodej během celého Fashion Weeku v DUSNI3.
Dvojice návrhářek, které za značkou stojí — Zhanna Belskaya & Alicia Declerck — by 
vás ráda pozvala ve středu 22. března mezi 16.00 a 21.00 na skleničku do DUSNI3. 
Osobně představí svou kolekci a ke každému nákupu obdržíte dárek. 

Womenswear label ALTER ERA is the latest addition to the MBPFW — Designers 
group, while they present F/W17 on the runway, their formerly presented S/S17 — 
collection “Lost in Tokyo” will be available for purchase at DUSNI3 during the 
entire Fashion Week.
The designer-duo behind the label; Zhanna Belskaya & Alicia Declerck are pleased 
to welcome you with a drink at DUSNI3 on Wednesday March 22nd from 4 PM till 
9 PM. The collection will be personally introduced and a gift-item is offered with 
every purchase.

SUSTAINABLE FASHION DAY
vstupenky na místě / tickets at the door
Datum / Date: 18.—19. března, 10:00—20:00 / 18th—19th March, 10 AM — 8 PM
Lokace / Venue: Vnitroblock, Tusarova 791/31, Praha 7
MAP POINT 9
www.sustainablefashionday.cz

Pop-up store třiceti udržitelných značek, u kterých nakoupíte módu i kosmetiku 
vyrobenou šetrně a s respektem. Dále na programu: diskuze a filmy o tom, jak 
módní průmysl funguje a co to znamená pro planetu i společnost, a SWAP party, na 
které můžete vyměnit své nenošené oblečení za nenošené oblečení někoho jiného. 

A Pop-up store of thirty sustainable brands offering fashion and cosmetics made 
in an eco-friendly and respectful way. The programme also offers: discussions and 
films on the way fashion industry works and what it means for the planet and society, 
a SWAP party, where you can swap your no longer worn clothes for no longer worn 
clothes of somebody else. 

Jízdní řád / Time Table

17:00 Vozovna Střešovice
17:04 Hradčanská
17:11 Strossmayerovo nám.
17:14 Výstaviště Holešovice

17:15—17:35 Výstaviště Holešovice

17:46 Palmovka
17:50 Křižíkova
17:57 Těšnov

17:57—18:20 Těšnov

18:24 Masarykovo nádraží
18:26 Jindřišská
18:29 Vodičkova
18:33 Národní divadlo
18:36 Karlův most
18:41 Klárov

18:47 Hradčanská
18:50 Vozovna Střešovice

18:50—19:00 Vozovna Střešovice

19:04 Hradčanská
19:11 Strossmayerovo nám.
19:14 Výstaviště Holešovice
19:25 Palmovka
19:29 Křižíkova
19:36 Těšnov
19:40 Masarykovo nádraží
19:42 Jindřišská
19:45 Vodičkova
19:49 Národní divadlo
19:52 Karlův most
19:57 Klárov
20:00 Hradčanská

Vozovna Střešovice
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Lokace / Venue: Kotva — 3. patro (vchod z Rybné ulice), Praha 1
MAP POINT 1
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Titulární partner /
Titular Partner

Hlavní partner a produkce /
Main Partner & Production

Hlavní Mediální partner /
Main Media Partner

Mediální partneři/
Media Partners

Partneři /
Partners

Partneři Business Forward Forum /
Business Forward Forum Partners

On-line partneři /
On-line Partners

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.

Předprodej vstupenek /
Tickets Pre-sale

Poděkování /
Special Thanks

Technická realizace /
Technical Realization



MBPFW FW17 points

MAP POINT 1
Kotva — 3. patro
Vchod z Rybné ulice
110 00 Praha 1

MAP POINT 2
Cafe~Cafe
Rytířská 10
110 00 Praha 1

MAP POINT 3
Ostrov Štvanice 1125
(ex face2face)
170 00 Praha 7

MAP POINT 4
Le Valmont Club & Lounge
Uhelný trh 9
110 00 Praha 1

MAP POINT 5
Buddha Bar
Jakubská 8
110 00 Praha 1

MAP POINT 6
Opero
Salvátorská 931/8
110 00 Praha 1

MAP POINT 7
Footshop
Bubenská 1
170 00 Praha 7

MAP POINT 8
Concept Store DUSNI3
Dušní 3
110 00 Praha 1

MAP POINT 9
Vnitroblock
Tusarova 791/31
170 00 Praha 7

MAP POINT 10
Boccaccio Ballroom, 
Grand Hotel Bohemia
Královodvorská 652/4
110 00 Praha 1

MAP POINT 1
Kotva — 3. patro
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Partneři MBPFW / MBPFW Partners
FW17 Designers

TIQE BY PETRA BALVÍNOVÁ
ALTER ERA
JAKUB POLANKA
LUKAS MACHACEK
BLAŽEK
MICHAEL KOVACIK
MIRO SABO
DANIELA PESKOVA
ZUZANA KUBÍČKOVÁ 
IMRECZEOVA 
KATEŘINA GEISLEROVÁ
LAFORMELA
PETRA PTÁČKOVÁ
JAN ČERNÝ
CHATTY
SITUATIONIST presented by Mercedes-Benz
NEHERA

MBPFW & Proč ne?! Charity Night 
for Tereza Maxová Foundation presents 
Maison Francesco Scognamiglio
VAN GRAAF Junior Talent 2017
Re-see Showroom supported by Nespresso & ELLE
Business Forward Forum by ČEZ & Forbes
Program přehlídek / Shows schedule
Hlavní program / Main programme
Doprovodný program / Side programme
MBPFW FW17 points


