
 

 

Praha ,dne 2.3.2012 .Národní Komora Módy – Česká republika ,o.s. /NKM ČR,o.s./, Mezinárodní  veletrh World of 

Beauty&Spa,Jaro 2012 

 

První ročník finále soutěže TEN DESIGNER ROKU JSEM JÁ pro mladé módní tvůrce  

od 16 do 22 let.  

 

Národní  Komora  Módy – Česká republika ,o.s./NKM ČR o.s./ ve  spolupráci s ředitelkou mezinárodního veletrhu World of 

Beauty&Spa  Ing. Lenkou Konečnou  odstartovala v roce 2011  a realizovala  první ročník  soutěže  TEN DESIGNER ROKU JSEM JÁ 

2012. Soutěž je na podporu a prezentaci  mladých módních tvůrců - studentů středních oděvních škol nejen doma ,ale i v 

zahraničí. Součásti soutěže bylo i  špendlíkování přímo na modelu nebo na krejčovské panně. Překrásně naaranžované modely  

jsou kreativní spoluprací studentů s NKM ČR o.s. Budou prezentovány nejenom na www stránkách NKM ČR ,o.s.      

Finále se zúčastnilo 7 studentů :  

Anna Štolcová - studentka Střední školy oděvního a grafického designu  Lysá nad Labem 

Vladimíra Tóthová – studentka Střední školy oděvního a grafického designu   Lysá nad  Labem 

Josef Konečný – student Střední školy designu a módy  Prostějov  -   1.místo  

Le Thi Mai Trang – studentka Střední školy designu a módy – 2.Místo  

Miroslav Rajtr – student  Střední školy designu a módy Prostějov –  3.místo 

Ludmila Rossová- studentka Střední školy gastronomie ,oděvnictví a služeb  Frýdek Místek 

Šárka Sobková – studentka Střední průmyslové školy textilní Liberec    

Všem finalistům děkujeme za účast. 

Výhercům přejeme zdraví a úspěch a očekáváme od nich další tvůrčí prezentace  díky projektům Národní Komory Módy–ČR,o.s. 

a  Evropského Módního Výboru.   

Finalisté  postupují do další soutěže DIAMOND FASHION DESIGNER ČR 2012. 

Děkujeme za vše co pro tuto soutěž, její realizaci a  prezentaci na mezinárodním veletrhu World of Beauty & Spa,Jaro 2012 v 

Praze udělala Ing.Lenka Konečná, která je důkazem a příkladem tvůrčí spolupráce mezi firmou a neziskovou organizací s cílem 

podpory a prezentace mladých módních tvůrců. 

Děkujeme Ing.Josefu Hendrychovi za finanční , odbornou a konzultační podporu.   

Děkujeme za podporu  všem ředitelům a profesorům výše uvedených  škol.Naše poděkování je i paní ředitelce Střední školy 

managementu a služeb Schulhoffová 844, 140 00 Prahy 4,Ing.Tamaře Krčmářové a  Zuzaně Králikové, ostatním vyučujícím oboru 

kadeřnictví,kosmetiky a vizážistiky a jejich studentům za pomoc při realizaci  módní přehlídky finalistů. V oboru kadeřnictví 

Marka Tichého a Patrika Šebesty a studentkám oboru kosmetiky a vizážistiky Barboře Ďaďové a Kristýně Kolbové.  Děkujeme 



také Renatě Luckové a Pavlovi Veselému za dlouhodobou vstřícnou spolupráci i všem, kteří nám pomohli zrealizovat tuto 

soutěž. 

Veřejná prezentace  a ukázky práce mladých módních tvůrců a tvůrců české módy  je nejenom cílem, ale je společensko

prospěšným projektem s mezinárodním pokračováním a prezentací .

Text Národní Komoru Módy – Česká republika,o.s.

    

 

Národní Komora Módy – Česká republika ,o.s. soutěž Ten Designer Roku Jsem Já

1.Část .Kreativní partnerství   s NKM ČR ,o.s.

 

National Fashion Chamber of Czech Republic and contest  I AM  DESIGNER OF THE YEAR 

Part 1. Creativ partner with National Fashion Chamber 

 

 

kové a Pavlovi Veselému za dlouhodobou vstřícnou spolupráci i všem, kteří nám pomohli zrealizovat tuto 

Veřejná prezentace  a ukázky práce mladých módních tvůrců a tvůrců české módy  je nejenom cílem, ale je společensko

rodním pokračováním a prezentací . 

Česká republika,o.s. 

Česká republika ,o.s. soutěž Ten Designer Roku Jsem Já 

1.Část .Kreativní partnerství   s NKM ČR ,o.s.- speciální cena veřejné aranžováni.  

National Fashion Chamber of Czech Republic and contest  I AM  DESIGNER OF THE YEAR  

Part 1. Creativ partner with National Fashion Chamber - Special pinning award    
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2.Část . Národní Komora Módy – ČR ,o.s. 

Part .2 – Fashion parade  I Am Designer of the Year .

 

 

A.Štolcové 

J.Konečného, M.Rajtra, Le Thi Mai Trang a Šárce

ČR ,o.s. -  Módní  přehlídka finálistů soutěže Ten Designer Roku Jsem Já 2012  

Fashion parade  I Am Designer of the Year . 

Designer a model v jednom  : zleva  V.Tóthová,L.Rosová

Modely 

Le Thi Mai Trang a Šárce  Sobkové.       Text a foto :Národní Komora Módy –

gner Roku Jsem Já 2012   

V.Tóthová,L.Rosová a model 

Modely  designerů : zleva 

– ČR,o.s. 2012 



 

 

 

 

 


