POZVÁNKA
Pražská oblastní organizace ČMA Vás srdečně zve na
197. MANAŽERSKÝ KLUB, který se koná ve čtvrtek 20. 9. 2012
od 18 do 21 hodin v klubu Golem, Na Perštýně 18, Praha 1

"Manažeři a móda – u nás a v zahraničí“
1) Největší prohřešky v odívání a základní jednoduchá
pravidla pro odívání mužů
2) Vývoj módních trendů a jak si s nimi poradit
3) Odlišnosti v oblékání Češi vs. Francouzi, Němci,
Italové, atd.
4) Košile, boty a další doplňky pro muže
Hosté: Míla Petrová – OTTO BLANC ateliér, poradce na
módu
Monika Drápalová – módní návrhářka, kreativní
ředitelka Korloff
Antonín Šimon – mladý, talentovaný designer u Raf Simons

Krátké představení:
•

Módní návrhářce MONICE DRÁPALOVÉ se podařilo být první a prozatím také
poslední českou návrhářkou, která vytvořila svou kolekci HAUTE COUTURE v
centru světové módy v Paříži!
Monika Drápalová jako jediná Česka prorazila trvale na francouzské módní
scéně. Tak jako několik dalších velmi úspěšných umělců nejsou v Česku příliš
známí, ale v zahraničí jim hlasitě tleskali! Monika pracovala jako módní ředitelka
Korloff Couture, díky svému talentu a odvaze dostala příležitost otevřít a
provozovat vlastní butik v Lyonu v rámci programu podpory startupů největší
textilní francouzské asociace.
Vystudovala DAMU a VŠUP. Absolvovala stáž v Anglii, účast na mezinárodních
soutěžích v Itálii, Švýcarsku, Lucembursku, Francii. Její modely jsou zastoupeny
v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze. Její kolekce se také prodávala ve
známé Galeries Laffayette.
Ocenění CZ: Czech Grand Design – Oděvní designér roku 2008, Designblok
Fashion Week, Cena šéfredaktorů; titul „Výtvarník sezóny“ Prague Fashion Week
2004;
Módní kolekce dodávány do Francie, Japonska, USA, Libanonu, Belgie, Anglie,
Itálie, Holandska.

•

Míla PETROVÁ vystudovala VŠCHT, pracovala ve vedoucích funkcích v oblasti
vzdělávání, environmentu, financí a ekonomie. Společně s manželem otevřela
jako první butik, kde našli možnost prezentovat a prodávat své kolekce začínající
a dnes nejlepší čeští módní návrháři jako je Monika Drápalová, Klára
Nademlýnská, Táňa Kovaříková, Josef Klír, Hanka Havelková, Natali Ruden,

Helena Mertlová, Mirka Mašindová a další. Později vytvořila vlastní kolekci
OTTOBLANC. Získala 1. místo s kolekcí dámských svetrů na mezinárodním
veletrhu Móda Praha v roce 2002. Přednášková a publikační činnost na téma
Profesionální image muže a ženy, Etiketa, Marketing (Merchandising Praha,
Czech Retail Summit). V roce 2001-3 – vedoucí textilní sekce při Svazu obchodu
a cestovního ruchu ČR. Dnes společně s návrhářkou Mirkou Mašindovou
provozuje OTTO BLANC Ateliér a zahájila činnost speciálního ESHOPU
zaměřeného převážně na odívání mužů s názvem www.ottoblanc-gentleman.cz
•

Antonín Šimon, jeho móda je minimalistická, chytrá, unisex i sexy. Pracoval ve
studiu Rafa Simonse, belgického módního návrháře, který nedávno nastoupil na
pozici kreativního ředitele u značky Dior. Absolvoval stáže u Pietro Filipi, Jakuba
Polanky a u polské značky dámské obuvi CARINII.

•

Golem Club je otevřen již od 17 hodin a nabídne vám teplá jídla a nápoje za
rozumné ceny. K otevření vstupu do budovy zvoňte prosím na zelený zvonek
vpravo od dveří.

S přátelským pozdravem
mobil: 602 44 66 99
www.cma.cz

Ivo Gajdoš
viceprezident ČMA
ivo.gajdos@seznam.cz

Informace z minulých programů Pražského manažerského klubu najdete na:
http://www.cma.cz/cs/prazsky-manazersky-klub-akce.aspx

