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SOUTĚŽ NA POMEZÍ
GRAFIKY, POLYGRAFIE
A VOLNÉ TVORBY
30 přihlášených kalendářů
26 nástěnných kalendářů
4 stolní kalendáře
8 členů poroty
1 předseda poroty
7 kategorií
25 ocenění
GRAND PRIX – absolutní vítěz
VOX POPULI – cena veřejnosti

KALENDÁŘ ROKU 2020
Jubilejní 20. ročník soutěže přinesl nejrůznější novinky
Rok se s rokem sešel a soutěž Kalendář roku 2020 se opět
probudila k aktivitě, aby ocenila nejkrásnější kalendáře roku
2020 a potvrdila jejich význam na poli současné polygrafie,
typografie a designu.
Jubilejní dvacátý ročník přinesl ze strany organizátorů několik zajímavých inovací. Nejdůležitější z nich je jednoznačně
nový způsob hlasování, který bych jako předseda poroty rád
podrobněji vysvětlil. Čtenář mi tedy snad promine poněkud
„nudnou“ část textu, ale otevřenost je nepochybně základem
důvěryhodnosti všech podobných soutěží.
Ve prospěch objektivního hodnocení jsme kalendáře svěřili
do odborné kompetence jednotlivých členů poroty a upustili
od neaktuálního bodového hodnocení. Všechny přihlášené
kalendáře byly sekretářem soutěže nejprve rozděleny do jednotlivých kategorií. Každé kategorii předsedal garant – odborník v dané problematice, který na základě své kompetence
navrhl pořadí vítězů ve své kategorii. Svůj návrh následně
obhájil v otevřeném dialogu se všemi ostatními porotci, kteří
akceptovali jeho rozhodnutí.
Ke změně došlo také ve způsobu volby absolutního vítěze –
GRAND PRIX. Každý z porotců navrhl sám za sebe kalendář,
o kterém byl přesvědčen, že aspiruje na cenu GRAND PRIX
(jako předseda poroty jsem se této možnosti vzdal). Tři hlasy
získal kalendář fotografií Miloše Budíka Nalezeno. Po společné diskuzi všech porotců mu cena byla udělena. Oceněný kalendář byl následně vyřazen ze všech ostatních kategorií, aby
neblokoval další soutěžící.
Aby soutěž zůstala svěží a zachovala si mladého ducha, rozhodli jsme se vytvořením kategorie Mladý tvůrce dát prostor
studentům středních a vysokých škol. Přihlášené kalendáře
vnesly svým pojetím do soutěže novou energii a nás těší, že
se soutěž rozrostla o další zajímavou kategorii.
Předešlé řádky jsou možná poněkud strohé, ale hlasování
bylo v letošním roce plné debat a diskuzí jednotlivých porotců/garantů a výsledná ocenění rozhodně nevznikala v „izolaci“ dané kategorie. Nový způsob hlasování se tak potvrdil
a do procesu udělování cen se vrátila tolik potřebná živá debata, která posouvá soutěžící i organizátory.
Letošní silný ročník překvapil svou výjimečnou kvalitou a poukázal na jedinečné a krásné kalendáře, které bychom vám
rádi představili.
Lukáš Bártl, předseda poroty

KALENDÁŘ ROKU 2020 / GRAND PRIX /
VOX POPULI / KATEGORIE
Přihlašovatelé letos do soutěže zaslali celkem 30 kalendářů,
26 nástěnných a 4 stolní.
Kalendáře soutěžily celkem v sedmi kategoriích: Design, Fotografie, Kvalita tisku a celkové zhotovení, Osobité ztvárnění
celebrit, Stolní kalendář, Digitální tisk, Mladý tvůrce (studenti
SŠ a VŠ).
Porotu zaujal reprezentativní kalendář Tiskárny Helbich, který
získal cenu GRAND PRIX. Kalendář s originálním závěsem
z bukového dřeva přináší soubor dosud nepublikovaných
fotografií brněnského fotografa Miloše Budíka. Vybrané fotografie odhalují jeho pohled na „Západ“, kam se mu podařilo
v polovině šedesátých let několikrát vycestovat.
Příznivci soutěže měli prostor pro vyjádření svého názoru
na facebookových stránkách Kalendář roku 2020, kde probíhalo hlasování VOX POPULI. Srdce veřejnosti si právě díky
vtipu, lidskosti a nadhledu získal s bezkonkurenčním počtem
„lajků“ Charitativní kalendář ZZS JmK.

Design
Rozměry kalendářů nejsou pevně dané a pro designéry představují prostor, ve kterém se lze svobodně vyřádit. Co se týká
velikosti, má i ročník 2020 svého soutěžního kolibříka s rozměry 12 × 16 cm v dárkové kartonové krabičce, jímž je kalendář typographicus 2020, a „mamuta“, kterého představuje
Miloš Budík Nalezeno o rozměrech 65 × 84 cm se závěsem
z těžkého bukového dřeva.

Když se řekne kalendář, tak si každý představí listy spojené
v kroužkové vazbě, které se dají otáčet, a typické očko na zavěšení. Všechno se dá ale posouvat, a tak nás tvůrci překvapili nejrůznějšími inovacemi a nápady. Kalendář tak pohodlně
visí na ramínku THEARTE NOIR THEATRE, nebo jej definuje
funkční čistota kovových nýtů Karneval v Benátkách.

Fotografie
Kalendář je výjimečný tím, že jako všední předmět je skvělým
prostorem/plochou nejen pro umělecké ztvárnění/pojetí, ale
také prezentaci umění.
Oblíbeným „kalendářovým tématem“ je krajina – věčná inspirace nejen fotografů… Drsné Jeseníky zaujaly fotografa To-

máše Neuwirtha, který je v průběhu jednoho roku fotografoval
z dronu a vytvořil tak vizuální obrazy horské krajiny Neobvyklé Jesenicko střemhlav. Horská pohoří, divoké řeky a hluboká jezera Kyrgyzstánu okouzlily cestovatele a fotografa Ivo
Marka, vznikl tak jedinečný dokument o této fascinující zemi
KYRGYZSTÁN. Jedné z nejvýznamnějších budov naší historie se věnuje kalendář Rekonstrukce Historické budovy
Národního muzea, který na velkoformátových fotografiích
opatřených kruhovým výsekem a ražbou na titulní straně zobrazuje citlivou a snad úspěšnou rekonstrukci.
Kvalita tisku a celkové zhotovení, Digitální tisk
Zavěšení si všimne každý, co však zůstává očím laiků skryto, jsou nejrůznější technologie a způsoby zpracování. Právě
od toho jsou odborníci z oblasti polygrafie, aby odhalili kvalitu
digitálního nebo ofsetového tisku, nápaditost využití zušlechťovacích efektů nebo výběr speciálních papírů. Atmosféru
benátských karnevalů v divokých pestrých barvách – souhru
jedinečných ilustrací, použitého papíru a digitální UV inkoustové technologie tisku – to vše skrývá Karneval v Benátkách.
V kalendáři, jenž prezentuje současné tiskové a zušlechťovací možnosti, nesmí chybět parciální UV lak, termoražba, slepotisk, stírací vrstva a dokonce ani voňavý list. Limity toho,
co lze vyrobit, zosobňuje OBALISCO. Dál už to asi ani nejde.
Nebo...?

Osobité ztvárnění celebrit
Sportovci, herci, fotografové… všichni se rádi bavíme vizuální
hrou, převleky a kombinacemi.
Sportovkyně reprezentující Českou republiku na letních
olympijských hrách v Tokiu nafotil Ondřej Pýcha pro kalendář

TOKIO 2020. Držíme palce! Netradičně pózovali čeští sportovci před objektivem Tomáše Třeštíka, jenž každou osobnost fotografoval místo sportovního prostředí ve vizuálně zajímavých barevných kompozicích SPORT INVEST.
Kalendář PROMĚNY je oslavou práce maskérů a kostymérů,
kteří proměňují české herce ve světové filmové postavy. Fotografuje Petr Kurečka pro Nadaci Archa Chantal. Pro dobrou
věc se nechali fotit také herci z Městského divadla v Brně,
kteří své role v divadelních představeních propojili s prací
záchranářů a výtěžek z prodeje kalendáře putuje na pomoc
rodinám s dítětem se zrakovým postižením CHARITATIVNÍ
KALENDÁŘ ZZS JmK.
Sugestivní fotografie jednoho z nejvýraznějších českých fotografů Antonína Kratochvíla představuje kalendář vydaný k připravované retrospektivní výstavě ANTONÍN KRATOCHVÍL.
Stolní kalendář
Přestože doba přeje nejrůznějším plánovacím aplikacím, které vás upozorní na události, termíny a dají se jednoduše sdílet, na každém druhém stole najdete klasický stolní kalendář
ve tvaru áčka. Výjimku potvrzující pravidlo prezentuje typographicus 2020. Čtrnáct knihtiskem ražených karet najdete
v dubovém stojánku sepnutém sponou.
Mladý tvůrce
Kategorie určená studentům středních a vysokých škol potvrdila, že studenti nejsou zatíženi zažitými představami o tom,
jak by měl kalendář vypadat a co by měl obsahovat. Kalendář
Atelieru reklamní fotografie proto představuje vzorek prací z celkového počtu 26 výstav projektu Díky moc, které se
od roku 2016 do roku 2020 podařilo uskutečnit.
Kalendář 2020 je odrazem toho, co jsme. A tak studenti
VOŠG a SPŠ grafické v Praze promítli své dosud nabyté typografické a grafické znalosti do textů a stylizovaných portrétů
vynálezců tiskových technik.
Základem je mít nápad... a ten nápad musí bavit
Pro své přátele a známé připravil výtvarník Robert Štencl kalendář THEARTE NOIR THEATRE, který umožňuje kombinovat tematicky příbuzné snímky a vytvořit si tak vlastní umělecké dílo. Potřebujete pouze nůžky a fantazii.
Dva v jednom představuje zase stolní kalendář LETOKRUHY 2020, který je kalendářem a vzorníkem kreativních papírů

současně. Kalendář rodinného pivovaru byl sestaven z nejlepších fotografií, které na facebookovou stránku nahráli její
fanoušci BERNARD 2020.
Děkujeme všem přihlašovatelům a tvůrcům kalendářů, bez
kterých by se tato soutěž nemohla uskutečnit. Tento ročník
bychom rádi symbolicky ukončili citátem jednoho z porotců.
„Kalendář představuje tisíc variací na jedno téma, které se
nikdy neomrzí. Každý kalendář je jedinečný, každý je něčím
pozoruhodný, všechny jsou pestré a nápadité po stránce
technologické i koncepční.“
Jiří Lejska, kategorie Digitální tisk
Kalendářům zdar!

KALENDÁŘ ROKU 2020
Výsledky hlasování poroty
Umístění
v kategorii Název
Design

Přihlašovatel

Poř.
č.

1. místo

Pavel Fuksa

PRESCO GROUP, a.s.

3. místo

Letokruhy 2020

ANTALIS s.r.o.

1

Galerie hlavního města
Prahy

5

2. místo

Fotografie

Antonín Kratochvíl

1. místo

Antonín Kratochvíl

2. místo

Kalendář Činohry
Národního divadla

3. místo

Galerie hlavního města
Prahy

Národní divadlo

Atelier reklamní fotografie Fakulta multimediálních
komunikací UTB ve Zlíně

Kvalita tisku a celkové zhotovení
1. místo

OBALISCO

Tiskárna Grafico s.r.o.

3. místo

Karneval v Benátkách

Konica Minolta Business
Solutions Czech spol. s r.o.

2. místo

3. místo

20 významných událostí
20. století

EGYPT

Osobité ztvárnění celebrit

Matera grafické studio

14
5

13
3

21
11

9

Z STUDIO, spol. s r.o.

26

1. místo

Dominik Miklušák

PRESCO GROUP, a.s.

15

3. místo

PROMĚNY 2020

Tiskap s.r.o.

20

2. místo

Z lásky k lesu

Stolní kalendář
1. místo

typographicus 2020

3. místo

Nebylo uděleno

2. místo

Letokruhy 2020

Digitální tisk
1. místo

Karneval v Benátkách

2. místo

Inspirational Calendar

3. místo

Rallye Dakar

3. místo

Kalendář 2020

Mladý tvůrce

Vysoká škola kreativní
komunikace, s.r.o.

Formall CWS s.r.o.

4

Konica Minolta Business
Solutions Czech spol. s r.o.

9

ANTALIS s.r.o.

Komfi

VOŠG a SPŠ grafická
Z STUDIO, spol. s r.o.

1. místo

Letokruhy 2020

3. místo

Atelier reklamní fotografie Fakulta multimediálních
komunikací UTB ve Zlíně

2. místo

Kalendář 2020

GRAND PRIX

Miloš Budík

VOX POPULI

Charitativní kalendář
ZZS JmK

Karneval v Benátkách

25

ANTALIS s.r.o.

1

8

24
27
1

VOŠG a SPŠ grafická

24

Tiskárna Helbich, a.s.

22

Zdravotnická záchranná
služba JmK p.o.

29

Konica Minolta Business
Solutions Czech spol. s r.o.

3

9

POROTA
LUKÁŠ BÁRTL
předseda poroty, teoretik fotografie a pedagog
na Univerzitě Palackého v Olomouci
JAN JINDRA
fotograf a pedagog
na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně
JIŘÍ LEJSKA
polygraf
MATÚŠ LELOVSKÝ
grafik a designér
MARTIN NOVOTNÝ
polygraf, šéfredaktor NGP
DITA PEPE
fotografka a pedagožka
na Institutu tvůrčí fotografie v Opavě
JANA VRÁNOVÁ
teoretička dějin umění
BARBARA ZEMČÍK
grafička a designérka

PŘIHLÁŠENÉ KALENDÁŘE

ANTALIS s.r.o.
LETOKRUHY 2020

1

Ateliér Tomáš TUČ
KYRGYZSTÁN

2

Fakulta multimediálních komunikací UTB ve Zlíně
Atelier reklamní fotografie

3

Formall CWS s.r.o.
typographicus 2020

4

Galerie hlavního města Prahy
Antonín Kratochvíl

5

JAKUB a.s.
Tokio 2020

6

Jíša s.r.o.
Habsburské stopy v Čechách a na Moravě 2020

7

Komfi spol. s r.o.
Inspirational Calendar

8

Konica Minolta Business Solutions Czech spol. s r.o.
Karneval v Benátkách

9

Marek Paulíček
Moto Grand Prix 2020

10

Matera grafické studio
20 významných událostí 20. století

11

METROSTAV a.s.
Rekonstrukce Historické budovy Národního muzea

12

Národní divadlo
Kalendář Činohry Národního divadla

13

PRESCO GROUP, a.s.
Pavel Fuksa

14

PRESCO GROUP, a.s.
Dominik Miklušák

15

PRESCO GROUP, a.s.
Kateřina Bažantová

16

Robert Štencl
THEARTE NOIR THEATRE

17

Rodinný pivovar BERNARD a.s.
Bernard 2020

18

SPORT INVEST Marketing, a.s.
SPORT INVEST 2020

19

Tiskap s.r.o.
PROMĚNY 2020

20

Tiskárna Grafico s.r.o.
OBALISCO

21

Tiskárna Helbich, a.s.
Miloš Budík

22

Tomáš Neuwirth
NEOBVYKLÉ JESENICKO STŘEMHLAV

23

VOŠG a SPŠ grafická
Kalendář 2020

24

Vysoká škola kreativní komunikace, s.r.o.
Z lásky k lesu

25

Z STUDIO, spol. s r.o.
EGYPT

26

Z STUDIO, spol. s r.o.
Rallye Dakar

27

Z STUDIO, spol. s r.o.
Vaše ZOO Zlín

28

Zdravotnická záchranná služba JmK p.o.
Charitativní kalendář ZZS JmK

29

ZETOR TRACTORS a.s.
Zetor

30

Přihlašovatel
Název díla

ANTALIS s.r.o.

1

LETOKRUHY 2020

Titulní strana

Specifikace
Počet listů

30

Rozměry

260 × 180 mm

Náklad

800 ks

Vydavatel

ANTALIS s.r.o.

Grafik

Tereza Kliglová, studentka UTB ve Zlíně,
FMK, Ateliér Grafický design

Tiskárna

Tiskárna Flora s.r.o.

Tisk. technika

Ofsetový tisk

Druh papíru

Kreativní papíry Arjowiggins z kolekce
Keaykolour

Povrch. úpr.
(jiné zušlecht.)

Výsek

Záměr

Inspirací autorky byla odpovědnost společnosti vůči životnímu prostředí. List každého
měsíce je vytištěn na jiném papíru, v němž
je vyřezaný otvor představující letokruh
stromu. Celý kalendář je pak současně
vzorníkem kreativních papírů. Aby výroba
kalendáře neprodukovala zbytečné množství
odpadu, z vyřezaných koleček jsme vytvořili
ještě jeden menší vzorník „do kapsy“.

Přihlašovatel
Název díla

Ateliér Tomáš TUČ
KYRGYZSTÁN

Titulní strana

Specifikace
Počet listů

13

Rozměry

440 × 315 mm

Náklad

690 ks

Vydavatel

Ateliér Tomáš TUČ

Fotograf

Ivo Marek

Tiskárna

Tiskárna Helbich, a.s.

Tisk. technika

Ofsetový tisk

Druh papíru

Novatech mat 350 g

Povrch. úpr.
(jiné zušlecht.)

Drip-off lak

Tiskový stroj

Heidelberg Speedmaster

Záměr

2

Přihlašovatel
Název díla

Fakulta multimediálních komunikací
UTB ve Zlíně

3

Atelier reklamní fotografie

Titulní strana

Specifikace
Počet listů

14

Rozměry

330 × 480 mm

Náklad

200 ks

Vydavatel

Fakulta multimediálních komunikací
UTB ve Zlíně

Grafik

Zuzana Čičová

Fotograf

M. Skalický, J. Smolík, E. Dudinský,
B. Zaťková, R. Jirásková, L. Kleinová,
Z. Čaprnková, M. Damek, D. Mackovič,
E. Rauerová, P. Hála, M. Očenášová

Spoluautor

Lenka Kleinová, Elsa Rauerová

Tiskárna

Tiskárna Helbich, a.s.

Tisk. technika

UV ofset

Druh papíru

Křída mat 150 g

Povrch. úpr.
(jiné zušlecht.)

Parciální lak, taška s visačkou

Tisk. stroj

Heidelberg Speedmaster CD 102-5 UV

Záměr

Výstavní a především vernisážový projekt Díky moc funguje jako štafeta, kterou
si studenti předávají mezi sebou. Každý
vylosovaný má povinnost v co nejkratším
čase připravit vernisáž uceleného souboru.
Specifickým faktorem událostí Díky moc jsou
negalerijní prostory, ve kterých se zpravidla
odehrávají. Kalendář sám o sobě představuje úzký vzorek prací z celkového počtu 26
výstav, které se od roku 2016 do roku 2020
podařilo uskutečnit.

Přihlašovatel
Název díla

Formall CWS s.r.o.

4

typographicus 2020

Titulní strana

Specifikace
Počet listů

14

Rozměry

116 × 165 mm

Náklad

1 500 ks

Vydavatel

Formall

Grafik

Jan Forejt

Spoluautor

Květoslav Foltýn, Gabriel Fragner

Tiskárna

Formall

Tisk. technika

Knihtisk/ofset

Tisk. barvy

Huber

Druh papíru

Recyklovaná knihařská lepenka

Tisk. stroj

Grafopress, Dominant

Záměr

Kalendář s motivy zpěvných ptáků, zapomenutým knihtiskem řemeslně zhotovený,
typografickou hříčkou doplněný. Čtrnáct knihtiskem ražených karet s dubovým stojánkem
a sponou v dárkové krabičce z kraftového
kartonu.

Přihlašovatel
Název díla

Galerie hlavního města Prahy

5

Antonín Kratochvíl

Titulní strana

Specifikace
Počet listů

12

Rozměry

426 × 556 mm

Náklad

400 ks

Vydavatel

Galerie hlavního města Prahy

Grafik

Anymade Studio

Fotograf

Galerie hlavního města Prahy

Tiskárna

Tiskárna Helbich a.s.

Tisk. technika

Ofsetový tisk

Druh papíru

Novatech mat 170 g a 250 g,
MultiOffset 120 g, samolepka

Povrch. úpr.
(jiné zušlecht.)

UV lak

Tisk. stroj

Heidelberg Speedmaster CD 102-5-LX UV

Záměr

Kalendář vydaný k připravované retrospektivní výstavě českého fotografa Antonína
Kratochvíla, která bude od poloviny května
k vidění v Domě U Kamenného zvonu v Praze. Výstava přinese průřez vysoce expresivní, sugestivní fotografickou tvorbou jednoho
z nejvýraznějších a nejvýznamnějších
světových fotografů sociálního dokumentu
a fotožurnalismu o povaze současné lidské
společnosti. Působí na emoce, zneklidňuje,
transformuje s rafinovanými účinky a přesně
dávkuje cílenou rezonanci labyrintu podob
lidskosti i její odvrácené tváře.

Přihlašovatel
Název díla

JAKUB a.s.

6

Tokio 2020

Titulní strana

Specifikace
Počet listů

15

Rozměry

345 × 700 mm

Náklad

1 000 ks

Vydavatel

JAKUB a.s.

Grafik

Heyduk, Musil & Strnad, s.r.o. – Filip Heyduk

Fotograf

Ondřej Pýcha

Tiskárna

Tiskárna Daniel

Tisk. technika

Ofsetový tisk

Tisk. barvy

SunChemical

Povrch. úpr.
(jiné zušlecht.)

1/0 matný disperzní lak

Tisk. stroj

Heidelberg XL

Záměr

Letošní letní olympiáda v Tokiu byla motivem
nafotit úspěšné sportovkyně, které se her
zúčastní.

Přihlašovatel
Název díla

Jíša s.r.o.

7

Habsburské stopy v Čechách
a na Moravě 2020

Titulní strana

Specifikace
Počet listů

13

Rozměry

620 × 740 mm

Náklad

200 ks

Vydavatel

Jíša s.r.o.

Grafik

N.A.F. Praha

Fotograf

Martin Frouz

Spoluautor

Dr. Jiří Rak

Tiskárna

Tiskárna Jiskra spol. s.r.o.

Tisk. technika

Ofsetový tisk

Tisk. barvy

Flint Group

Druh papíru

Hello silk 250 g (matná křída)

Povrch. úpr.
(jiné zušlecht.)

UV lak

Tisk. stroj

Heidelberg Speedmaster CD 102

Záměr

Jednotlivé listy velkoformátového kalendáře
(62 × 74 cm) ukazují výrazné stopy, které
v Čechách i na Moravě zanechalo působení
Habsburského rodu v krajině, kultuře i technice. Jedná se samozřejmě jen o výběr
míst a odkazů, u nichž si dnes mnozí již
ani neuvědomují provázání s Habsburským
odkazem, jako například počátek ocelářství
na Moravě, nebo pražská čtvrť Karlín/Karolinenthal, pojmenovaná podle císařovny
Karoliny Augusty, manželky rakouského
císaře Františka I. Tento kalendář je volným
pokračováním kalendáře z roku 2018 – Kořeny české státnosti.

Přihlašovatel
Název díla

Komfi spol. s r.o.

8

Inspirational Calendar

Titulní strana

Specifikace
Počet listů

13

Rozměry

300 × 300 mm

Náklad

600 ks

Vydavatel

Komfi spol. s r.o

Grafik

Václav Charouz

Fotograf

André Hilkens

Spoluautor

Hana Krobotová, André Hilkens

Tiskárna

Tiskárna Kulhánek, Tiskárna Chmelík

Tisk. technika

Ofsetový a digitální tisk

Tisk. barvy

Siegwerk

Druh papíru

Křída mat 300 g

Povrch. úpr.
(jiné zušlecht.)

Tisk, laminace, Digital SPOT UV lakování
2D a 3D, OTF - aplikace efektové fólie

Tisk. stroj

Polly

Záměr

Čeho jsme chtěli dosáhnout: kalendář nemá jenom vizuální
aspekt. Naším cílem bylo, aby se při otočení každé strany
kalendáře muselo přemýšlet o tom, co je tam zobrazeno
a co tím chceme znázornit. Každý měsíc obsahuje jedno
přísloví. Slova jsou přeházená tak, že je potřeba je poskládat do jedné souvislé věty, která dává smysl. Přísloví jsou
v anglickém jazyce, protože je rozesíláme našim (nejen)
zahraničním partnerům, které máme po celém světě.
A protože je anglický jazyk business jazykem, samo se to
nabízelo. Naším plánem bylo udělat krok kupředu nejenom
zajímavým obrázkem, ale také vás inspirovat ke každodenní práci. Byly použity tyto technologie: ofsetový a digitální tisk, laminace Soft Touch, UV Spot lakování 2D a 3D
a aplikace efektové fólie, některá místa jsou zdůrazněna
OTF - efektová fólie.

Přihlašovatel
Název díla

Konica Minolta Business Solutions
Czech spol. s r.o.

9

Karneval v Benátkách

Titulní strana

Specifikace
Počet listů

14

Rozměry

664 × 476 mm

Náklad

400 ks

Vydavatel

GRAFIE CZ, s.r.o.

Grafik

MgA. Martina Kurková Nožičková

Fotograf

13 autorských děl – ilustrací

Spoluautor

CREATIVE HUB

Tiskárna

Konica Minolta Business Solutions
Czech spol. s r.o.

Tisk. technika

Digitální UV inkjetový produkční tisk

Tisk. barvy

UV inkoust – Konica Minolta Business
Solutions Czech spol. s r.o.

Druh papíru

PERGRAPHICA Natural Rough 240 g

Tisk. stroj

Digitální archový tiskový stroj Konica Minolta
AccurioJet KM-1

Záměr

Kalendář Karneval v Benátkách je prezentací dokonalé
práce předních českých a slovenských ilustrátorů, kteří
do svých děl zakomponovali atmosféru benátských karnevalů tak, jak si ji oni sami představují. Tisk jedinečných ilustrací byl realizován na kreativním papíru PERGRAPHICA
Natural Rough 240 g a na stroji Konica Minolta AccurioJet
KM-1, jenž představuje digitální produkční tiskové řešení
vysoce inovativní UV inkoustovou technologií s barevným
rozsahem FOGRA 53 a garancí výrazných barev. Iniciátorem vzniku kalendáře byl neziskový projekt Creative Hub,
který si klade za cíl kultivovat vzájemný vztah mezi zadavateli tiskových zakázek a poskytovateli tiskových služeb.

Přihlašovatel
Název díla

Marek Paulíček

10

Moto Grand Prix 2020

Titulní strana

Specifikace
Počet listů

13

Rozměry

460 × 320 mm

Náklad

1 400 ks

Vydavatel

Marek Paulíček

Grafik

Michael Hajdaj

Fotograf

Marek Paulíček

Tiskárna

Tiskárna Helbich, a.s.

Tisk. technika

Ofsetový tisk

Tisk. barvy

Huber

Druh papíru

Novatech lesk 200 g

Povrch. úpr.
(jiné zušlecht.)

Drip-off lak

Tisk. stroj

Heidelberg Speedmaster CD 102-5-LX UV

Záměr

Kalendář je sestavený z fotografií jezdců
MotoGP.

Přihlašovatel
Název díla

Matera grafické studio

11

20 významných událostí 20. století

Titulní strana

Specifikace
Počet listů

14

Rozměry

480 × 480 mm

Náklad

1 200 ks

Vydavatel

Nadace Multicraft

Grafik

Martin Matera

Spoluautor

Marie Králová, Jan Dvořák – text

Tiskárna

Printo, spol. s r.o.

Tisk. technika

UV Offset

Druh papíru

Ofset 300 g

Povrch. úpr.
(jiné zušlecht.)

UV MetalPrint, UV OffsetPrint, UV DripOff

Tisk. stroj

KBA RAPIDA 106

Záměr

Kruh je podstata všeho, opisují ho atomy,
buňky, planety i jejich dráhy, je součástí
každého systému i života. Pro lidstvo má
ale i symbolický význam. Právě v kruhových
a stále se opakujících vlnách se totiž šíří
následky lidského konání a mění dějiny. Nic
nezačne jen tak, vše má svůj důvod. V tomto
kalendáři uvidíte výtvarné ztvárnění dvaceti
největších milníků neboli kruhových vln
dvacátého století. Narazíte zde na ilustrace
věnované úžasným objevům a hrdinským
skutkům, ale i marnosti válečných konfliktů.
Vyspělost společnosti se totiž pozná právě
podle toho, že lidé nevzpomínají jen na to
dobré, ale i na to špatné. Jinak se totiž nikdy
nepoučí.

Přihlašovatel
Název díla

METROSTAV a.s.

12

Rekonstrukce Historické budovy
Národního muzea

Titulní strana

Specifikace
Počet listů

14

Rozměry

490 × 520 mm

Náklad

2 270 ks

Vydavatel

Metrostav a.s.

Grafik

Michal Niemczyk, Martin Korejtko

Fotograf

Ester Havlová

Tiskárna

Studio Press s.r.o.

Tisk. technika

Ofsetový tisk

Tisk. barvy

Huber

Povrch. úpr.
(jiné zušlecht.)

Obálka – reliéfní ražba, termoražba, výsek;
vnitřní listy – 1/1 disperzní lak (Extra matt) +
parciální UV lak

Tisk. stroj

ROLAND R 705+LV

Záměr

Metrostav letos oproti předchozím letům přichází s monotematickým kalendářem oslavujícím rekonstrukci Národního muzea. Firma v letech 2015–2019 stála v čele stavebního sdružení, které provedlo rozsáhlou stavební obnovu
Historické budovy Národního muzea. Rekonstrukce vrátila
této památce původní velkolepou krásu a zároveň se jí
podařilo dostat do provozní polohy nového tisíciletí. Velkoryse pojatý nástěnný kalendář představuje na 14 listech
fotografie zrekonstruovaných interiérů a budovy Národního
muzea. Kromě běžně známých prostor, jako je dvorana,
vestibul či panteon, přináší i pohledy do pečlivě zrenovované ředitelny, zasedacího sálu, studovny nebo do moderně
inovované kopule se skleněnou podlahou.

Přihlašovatel
Název díla

Národní divadlo

13

Kalendář Činohry Národního divadla

Titulní strana

Specifikace
Počet listů

13

Rozměry

420 × 594 mm

Náklad

300 ks

Vydavatel

Národní divadlo

Grafik

Daniela & Linda Dostálkovy

Fotograf

Daniela & Linda Dostálkovy

Tiskárna

Tiskárna Helbich, a.s.

Tisk. technika

Ofsetový tisk

Tisk. barvy

Huber Pantone UV

Druh papíru

Novatech lesk 250 g

Povrch. úpr.
(jiné zušlecht.)

UV lak

Tisk. stroj

Heidelberg Speedmaster CD 102-5-LX UV

Záměr

Reprezentativní kalendář Národního divadla
představuje na stylizovaných fotografiích
členy hereckého souboru Činohry Pavla
Batěka, Pavlu Beretovou, Patrika Děrgela,
Sašu Rašilova, Zuzanu Stivínovou, Kateřinu
Winterovou a další.

Přihlašovatel
Název díla

PRESCO GROUP, a.s.

14

Pavel Fuksa

Titulní strana

Specifikace
Počet listů

14

Rozměry

480 × 560 mm

Náklad

550 ks

Vydavatel

PRESCO GROUP, a.s.

Grafik

Martin Rohr

Fotograf

Pavel Fuksa

Tiskárna

Tiskárna Grafico s.r.o.

Tisk. technika

Ofsetový tisk

Tisk. barvy

Huber

Druh papíru

Munken print cream vol. 1,5 FSC 150 g

Povrch. úpr.
(jiné zušlecht.)

Zlatá ražba přes fólii na titulní straně

Tisk. stroj

Heidelberg 102 Speedmaster

Záměr

Pavel odstartoval svou kariéru designéra už ve 4 letech,
když si začal kreslit své vlastní mapy a vlajky. Později působil v uznávaných agenturách jako Saatchi, JWT či Y&R,
kde pracoval na pozici kreativního ředitele a staral se o významné klienty, mezi které patřily například společnosti
Coke, Vodafone, Visa, Nike, Lego, Pepsi a další.Na svém
kontě má téměř všechna zásadní mezinárodní ocenění
a navíc byl zařazen mezi 200 nejlepších ilustrátorů na světě pro rok 2014, 2016 a 2018 a také mezi nejlepších „30
pod 30“ magazínu Computer Arts. Kromě toho historicky
drží první pozici mezi českými ilustrátory a Art Directory
v žebříčku sestavovaném magazínem Lürzer’s Archive.
V rámci Presco Design Collection 2020 se představuje
souborem 12 prací, které každý měsíc vizuálně reprezentují zajímavé (převážně „nevážné“) světové dny.

Přihlašovatel
Název díla

PRESCO GROUP, a.s.

15

Nástěnný kalendář Dominik Miklušák
2020

Titulní strana

Specifikace
Počet listů

14

Rozměry

480 × 560 mm

Náklad

550 ks

Vydavatel

PRESCO GROUP, a.s.

Grafik

Martin Rohr

Fotograf

Dominik Miklušák

Tiskárna

Tiskárna Grafico s.r.o.

Tisk. technika

Ofsetový tisk

Tisk. barvy

Huber

Druh papíru

Munken print cream vol. 1,5 FSC 150 g

Povrch. úpr.
(jiné zušlecht.)

Zlatá ražba přes fólii na titulní straně

Tisk. stroj

Heidelberg 102 Speedmaster

Záměr

Dominik je mladý multimediální tvůrce žijící v Praze. Svou
uměleckou dráhu začal studiem průmyslového designu
na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Později na téže škole vystudoval filmovou a televizní grafiku.
V současné době se zaměřuje především na ilustraci. Jako
člen jedinečného ilustrátorského studia DRAWetc pomáhá
realizovat různé prestižní zakázky. Jeho ilustrace se také
objevily v komiksové verzi Kytice – slavné sbírce básní
z 19. století. Pro Presco Design Collection 2020 připravil
soubor ilustrací zachycující významné dny našeho státu
a historie.

Přihlašovatel
Název díla

PRESCO GROUP, a.s.

16

Nástěnný kalendář Kateřina Bažantová
2020

Titulní strana

Specifikace
Počet listů

14

Rozměry

480 × 560 mm

Náklad

550 ks

Vydavatel

PRESCO GROUP, a.s.

Grafik

Martin Rohr

Fotograf

Kateřina Bažantová

Tiskárna

Tiskárna Grafico s.r.o.

Tisk. technika

Ofsetový tisk

Tisk. barvy

Huber

Druh papíru

Munken print cream vol. 1,5 FSC 150 g

Povrch. úpr.
(jiné zušlecht.)

Zlatá ražba přes fólii na titulní straně

Tisk. stroj

Heidelberg 102 Speedmaster

Záměr

Kateřina Bažantová neboli KTAIWANITA se narodila
v Praze, ale v současné době žije a pracuje v Paříži.
Vystudovala filmovou animaci a ilustraci na Vysoké škole
uměleckoprůmyslové v Praze. Jako zavedená Art Directorka a ilustrátorka má za sebou řadu let praxe na mezinárodní úrovni. Zaměřuje se především na knižní a editoriální
ilustraci a pyšní se řadou ilustrátorských ocenění napříč
mnoha kreativními obory – zatím nejvýznamnější je ocenění za nejlepší knižní obálku z veletrhu Svět knihy. Její
výrazné ilustrace v kalendáři v rámci Presco Design
Collection 2020 spojují snové, až surreální výjevy, které
probouzí fantazii a vybízí k vyprávění příběhů.

Přihlašovatel
Název díla

Robert Štencl

17

THEARTE NOIR THEATRE

Titulní strana

Specifikace
Počet listů

6

Rozměry

350 × 330 mm

Náklad

50 ks

Vydavatel

Robert Štencl

Grafik

Robert Štencl

Fotograf

Robert Štencl

Tiskárna

Tiskárna Grafico s.r.o.

Tisk. technika

Ofsetový tisk

Tisk. barvy

Heidelberg

Druh papíru

Křída 250 g

Povrch. úpr.
(jiné zušlecht.)

Drip-off lak

Tisk. stroj

Heidelberg

Záměr

Kalendář se signovanými fotografiemi vydaný v limitovaném nákladu. Vždy dvojice tematicky příbuzných snímků (ať už motivem:
kolíček z Bruselu + kolíček z Budapešti,
nebo místem pořízení – dva solitéry z jedné louky: maringotka + chátrající stavba).
K zavěšení slouží nerezové ramínko. Možno
rozstříhat na jednotlivě podepsané fotografie. Neprodejné, určeno přátelům z řad
galeristů a umělecké branže.

Přihlašovatel
Název díla

Rodinný pivovar BERNARD a.s.

18

Bernard 2020

Titulní strana

Specifikace
Počet listů

13

Rozměry

297 × 347 mm

Náklad

3 700 ks

Vydavatel

Rodinný pivovar BERNARD a.s.

Tiskárna

Z STUDIO, spol. s r.o.

Tisk. technika

Ofsetový tisk

Tisk. barvy

Huber Group

Druh papíru

Listy – 170 g křída mat, podložka – 350 g bílošedá lepenka

Povrch. úpr.
(jiné zušlecht.)

Listy – lak mat 1/0, podložka bez povrchové
úpravy

Tisk. stroj

CX 102-5

Záměr

Nástěnný kalendář je poskládaný z toho
nejlepšího z Facebooku Rodinného pivovaru
Bernard. Každý měsíc se v hlavní roli předvede pro pivovar charakteristická patentní
lahev, která odkazuje na významný den,
událost nebo roční období toho měsíce.
Kalendář je ve standardní kroužkové vazbě
a jeho rozměry jsou 297 × 347 mm.

Přihlašovatel
Název díla

SPORT INVEST Marketing, a.s.

19

SPORT INVEST 2020

Titulní strana

Specifikace
Počet listů

14

Rozměry

660 × 460 mm

Náklad

1 700 ks

Vydavatel

SPORT INVEST

Grafik

Václav Šubrt

Fotograf

Tomáš Třeštík

Spoluautor

Alexandra Michajlová

Tiskárna

Tisk Centrum, s.r.o.

Povrch. úpr.
(jiné zušlecht.)

Matný UV lak

Tisk. stroj

Heidelberg Speedmaster XL 105-8

Záměr

Sport má mnoho podob a barev, stejně
jako kalendář společnosti SPORT INVEST
pro rok 2020. Špičkoví čeští sportovci se
vystřídali před objektivem známého portrétního fotografa Tomáše Třeštíka, který stvořil
vizuálně hravý kalendář. Sportovní hvězdy
zasadil do atraktivních barevných kompozic
a iluzorního světa. „Rozhodli jsme se jít čistě
výtvarnou cestou. Záměr byl dostat sportovce z reálného do vizuálně atraktivního,
nereálného, často až snového prostředí.
Hlavní snahou nebylo diváka přesvědčit, že
se to na obrázku skutečně děje, šlo nám
o to, aby se prostě na fotky příjemně dívalo,“
říká Tomáš Třeštík.

Přihlašovatel
Název díla

Tiskap s.r.o.
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PROMĚNY 2020

Titulní strana

Specifikace
Počet listů

12

Rozměry

640 × 640 mm

Náklad

500 ks

Vydavatel

Nadace Archa Chantal

Grafik

Matěj Bošina, Tomáš Rajchl

Fotograf

Petr Kurečka

Tiskárna

Tiskap s.r.o.

Tisk. technika

Ofsetový tisk

Tisk. barvy

Huber

Druh papíru

350 g Garda mat

Povrch. úpr.
(jiné zušlecht.)

Titul – sametové lamino + parciální UV lak,
vnitřek – disperzní lak

Tisk. stroj

Heidelberg CX-102

Záměr

Již tradiční proměna českých a zahraničních hvězd ve slavné filmové nebo reálné
postavy.

Přihlašovatel
Název díla

Tiskárna Grafico s.r.o.

21

OBALISCO

Titulní strana

Specifikace
Počet listů

14

Rozměry

680 × 480 mm

Náklad

3 300 ks

Vydavatel

Tiskárna Grafico s.r.o.

Grafik

David Kantor

Fotograf

Petr Vaněk

Spoluautor

Jiří Kantor, Silvie Hrůzová, Pavla Hrůzová

Tiskárna

Tiskárna Grafico s.r.o.

Tisk. technika

Ofsetový tisk

Tisk. barvy

FLINT NOVAVIT F 1000 WIN BIO, TOYO FD
LED EU3 SP

Druh papíru

ZENITh 250 g GC1, GARDA GLOSS ART
350 g

Povrch. úpr.
(jiné zušlecht.)

Vysoce matný disperzní lak, PUV, reliéfní
PUV, vonný lak, termoražba, slepotisk,
3D slepotisk, stírací vrstva aplikovaná sítem

Tisk. stroj

Heidelberg CX 102-6+LX, KOMORI GL

Záměr

Třikrát ano!!! Obal bez limitu lze opravdu
vyrobit! Chce to „pouze“ dokonalý produkt,
osvíceného zadavatele a nekonečně kreativního designéra! Posuďte sami :)

Přihlašovatel
Název díla

Tiskárna Helbich, a.s.

22

Miloš Budík

Titulní strana

Specifikace
Počet listů

14

Rozměry

650 × 840 mm

Náklad

350 ks

Vydavatel

Tiskárna Helbich, a.s.

Grafik

Anymade Studio

Fotograf

Miloš Budík

Tiskárna

Tiskárna Helbich, a.s.

Tisk. technika

Ofsetový tisk

Tisk. barvy

Huber Pantone UV

Druh papíru

Pergraphica Natural Smooth 240 g

Povrch. úpr.
(jiné zušlecht.)

UV lak, slepotisk

Tisk. stroj

Heidelberg Speedmaster CD 102-5-LX UV

Záměr

Reprezentativní kalendář Tiskárny Helbich
s originálním dřevěným bukovým závěsem
přináší soubor dosud nepublikovaných fotografií brněnského fotografa Miloše Budíka,
který proslul jako autor takzvaných fotografií
všedního dne. Vybrané fotografie představují
jeho pohled na „Západ“, kam se mu podařilo
v polovině šedesátých let několikrát vycestovat, a odhaluje ho jako nesmírně všestranného fotografa a především vynikajícího
reportéra.

Přihlašovatel
Název díla

Tomáš Neuwirth
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NEOBVYKLÉ JESENICKO STŘEMHLAV

Titulní strana

Specifikace
Počet listů

14

Rozměry

450 × 320 mm

Náklad

700 ks

Vydavatel

Tomáš Neuwirth

Grafik

Tomáš Neuwirth

Fotograf

Tomáš Neuwirth

Tiskárna

Wazy.cz

Tisk. technika

Digitální laserový tisk

Druh papíru

UPM DIGI, eu eCO-LABEL,
FINESSE GLOSS, 200 g

Tisk. stroj

Minolta C1060L

Záměr

Fotografie pro tento kalendář byly pořízeny
z dronu technikou focení Top Down (kolmo
dolů). Záměrem autora bylo vytvořit tak
trochu jiný jesenický kalendář – místo
klasických krajinářských snímků spíše
zachytit vizuální obrazy, které tato nevšední
krajina nabízí. Kalendářové fotografie z ptačí
perspektivy obdržely řadu mezinárodních
ocenění. Umístily se např. ve všech
soutěžích prestižní čtyřky IPA, MIFA, TIFA
a PX3 (zlato v Moskvě, dvě stříbra v Tokiu,
dvě čestná uznání v Paříži a jedno v Los
Angeles). Vystaveny byly např. v Londýně,
Petrohradu či Dubaji.

Přihlašovatel
Název díla

VOŠG a SPŠ grafická
Kalendář 2020

Titulní strana

Specifikace
Počet listů

8

Rozměry

297 × 420 mm

Náklad

70 ks

Vydavatel

Nakladatelství grafické školy

Grafik

Žofia Kosová

Tiskárna

Tiskové středisko školy

Tisk. technika

Digitální tisk

Druh papíru

Conqueror texture Pearl Laid

Tisk. stroj

Konica Minolta Bizhub c65h

Záměr

Kalendář grafické školy představuje
prostřednictvím textů a stylizovaných
portrétů vynálezce tiskových technik.
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Přihlašovatel
Název díla

Vysoká škola kreativní komunikace, s.r.o.

25

Z lásky k lesu

Titulní strana

Specifikace
Počet listů

14

Rozměry

594 × 420 mm

Náklad

500 ks

Vydavatel

Lesy české republiky, s. p.

Grafik

Mirek Roubíček

Fotograf

Tomáš Třeštík, studenti Vysoké školy
kreativní komunikace

Tiskárna

Tiskárna Macík s.r.o.

Záměr

Studenti Vysoké školy kreativní komunikace s Akademie
Michael nafotili známé osobnosti pro exkluzivní kalendář
Lesů ČR. Projekt vznikal pod dohledem renomovaného
fotografa a pedagoga Tomáše Třeštíka. Známé osobnosti
světa sportu, médií, vědy i filmu se v kalendáři představí
s předměty, které pocházejí z českých lesů. Všichni se
projektu zúčastnili bez nároku na honorář. Čelíme jedné
z největších kalamit v dějinách lesnictví. Hlavním viníkem
je probíhající klimatická změna a s ní související sucho.
Na fotografiích se v kalendáři objevují olympijští vítězové
Eva Samková, Kateřina Neumannová a Martin Doktor,
kardiochirurg Jan Pirk, herečka Hana Vágnerová, rybář
Jakub Vágner, vítěz Ligy mistrů Petr Čech, rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima nebo známí fotografové Antonín Kratochvíl a Jarmila Štuková. Všechny osobnosti se
představily v netradičních situacích. Fotografie akcentují
odkaz na prestiž a zásadní roli lesnictví, která přetrvává
v české společnosti po staletí. Každá z osobností proto
drží v rukou předmět, který symbolizuje návrat k pokoře
a respektu vůči přírodě.

Přihlašovatel
Název díla

Z STUDIO, spol. s r.o.
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EGYPT

Titulní strana

Specifikace
Počet listů

14

Rozměry

660 × 450 mm

Náklad

850 ks

Vydavatel

Z STUDIO, spol. s r. o.

Grafik

Marie Čižmárová

Fotograf

Ondřej Záruba

Tiskárna

Z STUDIO, spol. s r. o.

Tisk. technika

Ofsetový tisk Hi-Fi tisk®

Druh papíru

Křída mat 250 g + lepenka bílo-šedá 350 g +
CURIOUS METALICS DIGITAL, Gold Leaf
300 g

Povrch. úpr.
(jiné zušlecht.)

Lokální UV lak, slepotisk

Tisk. stroj

Heidelberg Speedmaster SM 74-8-P+LX

Záměr

Společnost Z STUDIO, spol. s r. o., každoročně vytváří jako dárek pro své obchodní
partnery, klienty a zaměstnance kalendář
z fotografií cestovatele Ondřeje Záruby,
který je zároveň jednatelem této společnosti.
Kalendář pro rok 2020 nese název EGYPT
2020 a kromě 14 snímků z této exotické
země obsahuje také krátké informace
o vybraných egyptských bozích. Atmosféru
Egypta pak podtrhuje i písčitě zlaté kalendárium. Kalendář je vytištěn unikátní technologií ofsetového tisku Hi-Fi tisk® doplněnou
tentokrát o parciální UV lak a slepotisk.

Přihlašovatel
Název díla

Z STUDIO, spol. s r.o.
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Rallye Dakar

Titulní strana

Specifikace
Počet listů

13

Rozměry

297 × 210 mm

Náklad

200 ks

Vydavatel

Z STUDIO, spol. s r. o.

Fotograf

Ondřej Záruba

Tiskárna

Z STUDIO, spol. s r. o.

Tisk. technika

Digitální tisk

Druh papíru

Křída mat 250 g

Povrch. úpr.
(jiné zušlecht.)

Lamino lesk

Tisk. stroj

Ricoh Pro C9100 Andromeda

Záměr

Kalendář Rallye DAKAR 2020 zachycuje
momenty tohoto závodu, kterého se Ondřej
Záruba jako fotograf zúčastnil již posedmé.
Fotografie jsou tentokrát z písečné pouště
v Peru a každý z těchto dvanácti snímků
vystihuje krásu i náročnost rallye. Vzhledem
k tomu, že v roce 2020 se tato legendární
rallye stěhuje do Saudské Arábie, jsou měsíce i dny uvedeny také v arabštině.

Přihlašovatel
Název díla

Z STUDIO, spol. s r.o.
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Vaše ZOO Zlín

Titulní strana

Specifikace
Počet listů

29

Rozměry

320 × 170 mm

Náklad

500 ks

Vydavatel

Z STUDIO, spol. s r. o.

Grafik

Olda Pink

Fotograf

Václav Šilha, Vladislav T. Jiroušek,
Václav Štraub

Tiskárna

Z STUDIO, spol. s r. o.

Tisk. technika

Ofsetový tisk

Druh papíru

Křída mat 115 g + titulka křída lesk 150 g +
lepenka bílo-šedá 500 g

Povrch. úpr.
(jiné zušlecht.)

Disperzní lak mat

Tisk. stroj

Heidelberg Speedmaster SM 74-8-P+LX

Záměr

Jedním z oblíbených dárků ZOO Zlín-Lešná
je každoročně vydávaný stolní kalendář.
Nápaditá grafika je rukopisem dlouholetého
grafika této ZOO Oldy Pinka. Kalendář představuje nejen známé a oblíbené obyvatele
zlínské ZOO, ale také ty méně populární,
a seznamuje i s některými chovateli. Dále
zobrazuje i jednotlivé geografické oblasti
zoologické zahrady a prozrazuje narozeniny
vybraných druhů zvířat.

Přihlašovatel
Název díla

Zdravotnická záchranná služba JmK p.o.
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Charitativní kalendář ZZS JmK

Titulní strana

Specifikace
Počet listů

14

Rozměry

A3

Náklad

500 ks

Vydavatel

Zdravotnická záchranná služba JmK p.o.

Grafik

Mgr. Libor Bartoš

Fotograf

Antonín Tino Kratochvíl

Tiskárna

Tiskárna Helbich, a.s.

Tisk. technika

Ofsetový tisk

Záměr

Letošní kalendář jsme fotili společně s herci z Městského
divadla Brno, protože jsme chtěli poukázat na spojitost
mezi péčí o tělo a péčí o duši… Snažili jsme se propojit
jednotlivá představení s ukázkami naší činnosti. Například
hra Romeo a Julie se vztahuje k tzv. AED, Romeo tedy
zachraňuje Julii za pomoci automatizovaného externího
defibrilátoru a naše lékařská posádka mu přichází
na pomoc. Na fotografii, kde jsou fotbalisté z Klapzubovy
jedenáctky, zase naše záchranářská posádka ošetřuje
zraněného hráče. Na fotce, kde je kapitán lodi Titanic,
představujeme náš vozík pro mimořádnou událost
s hromadným postižením osob… Kalendář je hravý
a barevný, práce našich zdravotníků je náročná, proto
jsme tuto tematiku chtěli alespoň protentokrát odlehčit
a pojmout s nadsázkou. Všichni, kdo se na výrobě
kalendáře podíleli, to dělali ve svém volném čase, bez
nároku na odměnu. Díky všem! Pokud si kalendář
zakoupíte, pomůžete dobré věci, celý výtěžek z prodeje
od nás totiž dostane Středisko rané péče oblast Brno. Tato
nestátní nezisková organizace poskytuje odborné služby,
podporu a pomoc rodinám s dítětem či dětmi se zrakovým
nebo kombinovaným postižením.

Přihlašovatel
Název díla

ZETOR TRACTORS a.s.
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Zetor

Titulní strana

Specifikace
Počet listů

13

Rozměry

500 × 350 mm

Náklad

4 500 ks

Vydavatel

ZETOR TRACTORS a.s.

Tiskárna

Tiskárna Helbich, a.s.

Tisk. technika

Ofsetový tisk

Tisk. barvy

Huber

Druh papíru

Luxomagic 250 g a 350 g

Povrch. úpr.
(jiné zušlecht.)

Drip-off lak

Tisk. stroj

Heidelberg Speedmaster CD 102-5-LX UV

Záměr

Společnost ZETOR TRACTORS a.s. se letos rozhodla zcela změnit koncept kalendáře
a zapojila do výroby své zákazníky a fanoušky. Cílem bylo vytvořit společnými silami
kalendář zobrazující traktory při běžných
činnostech a v přirozeném prostředí – přímo
u zákazníků a fanoušků značky ZETOR.
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