KATALOG PŘIHLÁŠENÝCH KALENDÁŘŮ

KALENDÁŘ ROKU 2019

Přihlašovatel
Název díla

ANTALIS s.r.o.

1

VYKRAJOVÁTKA 2019

Titulní strana

Specifikace
Počet listů

15

Rozměry

480 × 680 mm

Náklad

900 ks

Vydavatel

ANTALIS s.r.o.

Grafik

Kateřina Plesníková, studentka UTB
ve Zlíně, FMK, Ateliér Grafický design

Tiskárna

HART PRESS spol. s r.o.

Tisk. technika

Ofsetový tisk

Druh papíru

Kreativní papíry Arjowiggins

Povrch. úpr.
(jiné zušlecht.)

Výsek

Záměr

Kalendář Antalis 2019 je navržen tak, aby
byl hlavní důraz kladen na papír. Na stranách kalendáře představujeme zcela nové
barevné odstíny z kolekcí Keaykolour a Curious Metallics výrobce Arjowiggins, které
na titulní straně efektně doplňuje průsvitný
papír Curious Translucents. Každá strana
kalendária je doplněna o výsek na principu
vykrajovátek. Pro každý měsíc byl vybrán
jednoduchý motiv, který jej určitým způsobem charakterizuje.

Přihlašovatel
Název díla

CYKLOKNIHY s.r.o.

2

PARNÍ LOKOMOTIVY na litografiích
akademického malíře Jiřího Boudy

Titulní strana

Specifikace
Počet listů

14

Rozměry

520 × 300 mm

Náklad

550 ks

Vydavatel

CYKLOKNIHY s.r.o.

Grafik

Jiří Bouda / Milada Hartlová

Tiskárna

Tiskárna Král Plzeň

Tisk. technika

Digitální tisk / suchý toner

Druh papíru

Ofset 250 g

Tiskový stroj

XEROX IGEN4

Záměr

Lahůdka pro obdivovatele železniční nostalgie a pro milovníky uměleckého díla Jiřího
Boudy. Železniční tematika tvořila stěžejní
část umělecké tvorby Jiřího Boudy. Samotné
lokomotivy – zejména parní – se objevují na
jeho grafických listech nejčastěji. Zachytil je
s takovými detaily, že při pohledu na jejich
bokorysy máme dojem, že se jedná o vybarvené technické výkresy. Přitom technika litografie, kterou si zvolil, je nesmírně
pracná, náročná na umělce i mistra tiskaře.
Parní lokomotivy v provozu pamatuje dnes
jen starší generace. Mladší je znají z příležitostných nostalgických jízd nebo z muzeí.
V tomto kalendáři je Jiřím Boudou zachycena alespoň část těchto zázračných strojů.
Jak pro potěchu oka a duše, tak pro zachování budoucím generacím. V kalendáři jsou
kromě krásných vyobrazení také hodnotné
doprovodné texty, které přibližují jednotlivé
lokomotivy po jejich technické stránce.

Přihlašovatel
Název díla

CYKLOKNIHY s.r.o.

3

ŽENA A KOLO reklamní cyklistické
plakáty z 19. a 20. století

Titulní strana

Specifikace
Počet listů

14

Rozměry

320 × 600 mm

Náklad

500 ks

Vydavatel

CYKLOKNIHY s.r.o.

Grafik

různí autoři / Milada Hartlová

Tiskárna

Tiskárna Král Plzeň

Tisk. technika

Digitální tisk / suchý toner

Druh papíru

Ofset 250 g

Tisk. stroj

XEROX IGEN4

Záměr

Už posedmé vydáváme cyklistický kalendář
sestavený z těch nejkrásnějších dobových
reklamních plakátů, které v 19. a 20. století
propagovaly jízdní kolo. Ústředním motivem
je vždy žena oslavující značku velocipedu
nebo jeho výrobce. Skvostná umělecká díla
vytvářeli renomovaní autoři té doby. Firmy
si je najímaly, aby jim tito umělci pomáhali
propagovat velocipedy v konkurenčním boji
usilujícím o přízeň zákazníků. Více než sto
let staré plakáty jsou jedinečným svědectvím
doby minulé a vypovídají o společenské
atmosféře v čase jejich vzniku.

Přihlašovatel
Název díla

České dráhy, a.s.

4

VELKÝ SVĚT MALÝCH ŽELEZNIČÁŘŮ

Titulní strana

Specifikace
Počet listů

14

Rozměry

594 × 420 mm

Náklad

300 ks

Vydavatel

České dráhy, a.s.

Grafik

Michal Málek

Fotograf

Lucie Vysloužilová

Spoluautor

Václav Rubeš

Tiskárna

Studio Winter

Tisk. technika

Ofsetový tisk

Tisk. barvy

Epple

Druh papíru

Křída mat 200 g

Tisk. stroj

Heidelberg SM 74/4

Záměr

Primárním cílem obrazů kalendáře je přiblížit
profese na železnici, jejich vývoj a rozmanitost prostřednictvím konfrontace „těžkého“
technicistního prostředí s dětskou bezprostředností. Autoři se pokusili zachytit atmosféru v běžných situacích na železnici v běhu
času od 50. let až do současnosti, zdůraznit
sounáležitost jednotlivých profesí jako nutnou
podmínku fungování celku. Použití dětí do
všech rolí nebylo prvoplánové tak, aby vyvolalo emoci jen proto, že jde o děti, které vždy
podvědomě chráníme, ale jako prostředek
pro lepší pochopení celé scény a záměru
autorů.

Přihlašovatel
Název díla

Fakulta multimediálních komunikací
Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

5

KAMIOŇÁCI 2019

Titulní strana

Specifikace
Počet listů

27

Rozměry

400 × 120 mm

Náklad

150 ks

Vydavatel

Fakulta multimediálních komunikací
Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Grafik

Pavel Lipták (FMK UTB)

Fotograf

Dalibor Indra (FMK UTB)

Tiskárna

Tiskárna Helbich a.s.

Tisk. technika

Ofsetový tisk

Tisk. barvy

Huber Maxxima

Druh papíru

Luxosatin 150 g (Papyrus Bohemia)

Povrch. úpr.
(jiné zušlecht.)

Kroužková vazba

Tisk. stroj

Heidelberg XL 106

Záměr

Kalendář Kamioňáci 2019 představuje
soubor fotografií řidičů kamionů, jak je
zachytil při souběžné jízdě fotograf Dalibor
Indra. Právě v autobuse se člověk ocitá
v dostatečné výšce, aby mohl řidiče kamionů
pozorovat a fotografovat při samotné jízdě.
Fotografie nabízejí pohled do neviděného
a intimního světa těchto nomádů dneška.
Soubor je neočekávaným pohledem do
světa, který nás vtahuje do dobrodružství
úžasných dálek a připomíná nám také nudu
a samotu dlouhé cesty.

Přihlašovatel
Název díla

Forum, časopis Univerzity Karlovy

6

STOPY JAROSLAVA FRAGNERA
V KAROLINU

Titulní strana

Specifikace
Počet listů

14

Rozměry

420 × 510 mm

Náklad

350 ks

Vydavatel

Forum, časopis Univerzity Karlovy

Grafik

Eliška Kudrnovská, Designiq

Fotograf

René Volfík, Luboš Wišniewski, Vladimír
Šigut

Spoluautor

Petra Köppl, Lucie Kettnerová

Tiskárna

H.R.G. spol. s r.o.

Tisk. technika

Ofsetový tisk

Druh papíru

Olin Smooth High White 250 g a 300 g

Záměr

Karolinum je díky promocím a imatrikulacím
údajně nejfotografovanější stavbou druhé poloviny 20. století u nás. Jeho současnou podobu určil architekt Jaroslav Fragner, obnova
Karolina byla dokončena až v roce 1969.
Kalendář redakce Forum připomíná, že letos
uplyne od této skutečnosti právě 50 let.
Celkové záběry na budovu Karolina či Velkou
aulu jsou poměrně známé, v budově však
najdeme řadu cenných prvků a detailů, které
mnohdy unikají návštěvnické pozornosti. Redakce vyzvala tři fotografy, s nimiž dlouhodobě spolupracuje, aby je prostřednictvím svých
fotoaparátů zachytili. Fotografie neprošly
retušemi, neboť cílem nebylo vytvářet „iluzi“
Karolina, ale ukázat skutečné stopy J. Fragnera v prostorách areálu v roce 2019.
Návštěvníci Karolina si dokonce budou moci
při příchodu do budovy vyhledat, kde se
jednotlivé prvky nacházejí. Snímky totiž byly
zakomponovány do nového navigačního
systému u vchodu z Ovocného trhu.

Přihlašovatel
Název díla

JAKUB a.s.

7

TECHNO

Titulní strana

Specifikace
Počet listů

13

Rozměry

500 × 500 mm

Náklad

1 000 ks

Vydavatel

Heyduk, Musil, Strnad

Grafik

Martin Brada

Fotograf

Gabina Fárová, Dita Pepe, Salim Issa,
Tomáš Třeštík

Spoluautor

Josef Musil

Tiskárna

Daniel

Záměr

Pro jubilejní dvacátý kalendář společnosti
se pan Jakoubek rozhodl pro spojení čtyř
známých fotografů a zaměstnankyň společnosti JAKUB a.s. Fotilo se ve společnosti
SVED a vzniklo dílo zobrazující fotografie
žen v industriálním prostředí.

Přihlašovatel
Název díla

Komfi s.r.o.

8

KALENDÁŘ FIRMY KOMFI 2019

Titulní strana

Specifikace
Počet listů

13

Rozměry

565 × 405 mm

Náklad

500 ks

Vydavatel

Komfi s.r.o.

Povrch. úpr.
(jiné zušlecht.)

Parciální UV lak

Záměr

Na kalendáři je použita speciální technika
parciálního UV lakování vlastním strojem
Spotmatic, která vytváří mimo jiné efekty 3D.

Přihlašovatel
Název díla

Městská správa sociálních služeb
v Mostě – příspěvková organizace

9

MINULOST VERSUS SOUČASNOST

Titulní strana

Specifikace
Počet listů

41

Rozměry

320 × 190 mm

Náklad

200 ks

Vydavatel

Městská správa sociálních služeb v Mostě –
příspěvková organizace

Fotograf

Daniel Šeiner

Tiskárna

Tiskárna K+B, s. r. o.

Tisk. technika

Digitální tisk

Tisk. barvy

Konica Minolta

Druh papíru

Křída lesk 300 g, bezdřevý ofset 100 g,
lepenka GT1 600 g

Tisk. stroj

Konica Minolta

Záměr

Na fotografiích jsou zachyceni senioři
z domovů a penzionů pro seniory v totožné
situaci, a to na dvou fotografiích – na jedné
z minulosti, na druhé ze současnosti. Původní snímky jsou pořízeny v dětství či mládí
aktérů. Aktéři si focení užívali a na památku
si odnesli nevšední vzpomínku v podobě
dvou fotografií s mnohaletým časovým
rozdílem.

Přihlašovatel
Název díla

Metrostav a.s., DRAWetc. Graphic Atelier

10

METROSTAV KALENDÁŘ 2019

Titulní strana

Specifikace
Počet listů

14

Rozměry

420 x 683 mm

Náklad

4 000 ks

Vydavatel

Metrostav a.s.

Grafik

DRAWetc. Graphic Atelier

Spoluautor

Daniel Korta

Tiskárna

FPS REPRO, spol. s r. o.

Tisk. technika

Ofsetový tisk

Tisk. barvy

Huber group

Druh papíru

Křída matná 200 g

Povrch. úpr.
(jiné zušlecht.)

Celoplošný ofsetový matný lak

Tisk. stroj

Heidelberg Speedmaster CX 102

Záměr

Záměrem kalendáře Metrostav bylo vytvořit
z každého měsíce grafický list, který pozvedne stěnu pokoje či kanceláře a představí
širokou škálu staveb společnosti, tj. vodní,
dopravní, podzemní, bytové, občanské,
průmyslové, inženýrské stavby a metro. Zvolený grafický koncept „Linie“ ve firemních
barvách vychází z obtahů tvarů, které vytváří
objekt a světlo, přičemž grafické ztvárnění
ilustrace hledá základní estetické vlastnosti
staveb a strojů.

Přihlašovatel
Název díla

Michael – Střední škola a Vyšší odborná
škola reklamní a umělecké tvorby, s.r.o.

11

TĚLO / BODY

Titulní strana

Specifikace
Počet listů

8

Rozměry

542 × 420 mm

Náklad

600 ks

Vydavatel

Michael – Střední škola a Vyšší odborná
škola reklamní a umělecké tvorby, s.r.o.
a Vysoká škola kreativní komunikace

Grafik

Jan Kolář

Fotograf

Olga Kalašová, Dominika Hrubá, Prokop
Bělina, Lucie Kroupová, Nikol Štrosová,
Václav Seifert a Karolína Hanzlíková

Tiskárna

OTTOVA TISKÁRNA, spol. s r.o.

Tisk. technika

Ofsetový tisk

Tisk. barvy

Huber group

Druh papíru

Křída mat 300 g

Povrch. úpr.
(jiné zušlecht.)

Matný lak

Tisk. stroj

KBA

Záměr

Značka Michael zastřešuje tři stupně uměleckého vzdělávání – střední, vyšší odborné a vysokoškolské. Střední
škola reklamní a umělecké tvorby Michael působí na
našem trhu již od roku 1994. V roce 2011 přibyla Vyšší
odborná škola. Nabídku moderně koncipovaného vzdělání
pak v roce 2016 doplnila Vysoká škola kreativní komunikace. V kalendáři mají všechny tři školy zastoupení. Titulní
strana je od studentky VŠKK. Fotografie představují malou
část ze spektra praktických cvičení vzniklých v oboru a zaměření Fotografická tvorba na SŠ a VOŠ Michael a v Atelieru fotografie a audiovize na VŠKK. V tomto případě je to
výběr ze zadání na téma Tělo. V takto tematicky vymezených kalendářích chceme pokračovat i v příštích letech.

Přihlašovatel
Název díla

Milan Dědek, D+4 Fotoagency

12

REFLEXE POVRCHU

Titulní strana

Specifikace
Počet listů

7

Rozměry

594 × 420 mm

Náklad

380 ks

Vydavatel

Milan Dědek, Atelier D+4 s výhradní
podporou generálního partnera Zarest
spol. s r.o.

Grafik

Milan Dědek za technické podpory studia
Franklin

Fotograf

Milan Dědek

Tiskárna

Tiskárny Maestro

Tisk. technika

Ofset

Druh papíru

Křída mat 250 g

Záměr

Dvouměsíční nástěnný kalendář stavební
společnosti Zarest spol. s r.o., prostřednictvím referenčních staveb nabízí jeden z klíčů
komunikace pozorovatele se současnou
architekturou, a to akcentem na povrchový
styl.

Přihlašovatel
Název díla

Milan Dědek, D+4 Fotoagency

13

KRAJINA BAREVNÝCH ČAR

Titulní strana

Specifikace
Počet listů

8

Rozměry

594 × 420 mm

Náklad

350 ks

Vydavatel

Milan Dědek, Atelier D+4 s výhradní
podporou generálního partnera Farma Miller
Holubice

Grafik

Milan Dědek za technické podpory studia
Franklin

Fotograf

Milan Dědek

Tiskárna

Tiskárny Maestro

Tisk. technika

Ofset

Druh papíru

Křída mat 250 g

Záměr

Dvouměsíční nástěnný kalendář fotografií
a grafiky autora Milana Dědka je koncipován
jako připomenutí 25. výročí obnovení hospodaření na rodinném statku Millerových.

Přihlašovatel
Název díla

Natalie Perkof

14

CALENDAR 2019 / JAKUB TOMÁŠ /
TIME AS A STAGE

Titulní strana

Specifikace
Počet listů

13

Rozměry

420 × 545 mm

Náklad

12 ks

Vydavatel

Natalie Perkof

Grafik

Natalie Perkof

Spoluautor

Jakub Tomáš

Tiskárna

Jiří Závodník

Tisk. technika

Ruční sítotisk

Druh papíru

Grafický – Olin

Záměr

Calendar je každoročně vydávaná limitovaná edice závěsného kalendáře s dvanácti signovanými grafickými listy od
současných českých umělců. Kalendář pro rok 2019 je již
v pořadí šestou edicí. Sestává ze 13 listů uložených v kartonové krabici s vysunovacím předním dílem. Grafické listy
jsou upevněny na listech kalendáře, z nichž je lze sejmout.
Technikou tisku je především sítotisk, ale také v menší míře
litografie či kresba nebo malba. Calendar se za svou dobu
existence stal jednak sběratelskou edicí mapující současnou
výtvarnou scénu (na kalendáři se podílelo 38 umělců), ale
taktéž sbírkou grafických listů, která je vhodným firemním
dárkem. Calendar 2019 / time as a stage / autorsky vytvořil
malíř Jakub Tomáš. Jeho malby se vyznačují problematizováním předlohy a kulisovostí. Jeho obrazy jsou plné postav
a bytových doplňků, při bližším zkoumání ale zjistíme, že
námětem ve skutečnosti nejsou postavy ani výjevy v nich
se odehrávající, ale kompozice samotná. Akt komponování
obrazové plochy dovádí Jakub Tomáš ad absurdum, vyobrazené scenerie nejsou reálné, nýbrž poskládané ze siluet
nalepených na špejlích nebo vystřižených z fotek. Svět jeho
obrazů je postaven a seskládán a konstrukční prvky těchto
staveb jsou přiznány až do té míry, že předlohy jeho maleb
jsou jevišti a stávají se samy malými uměleckými díly.

Přihlašovatel
Název díla

POINT CZ, s.r.o.

15

POINT OF ZODIAC 2019

Titulní strana

Specifikace
Počet listů

15

Rozměry

300 × 300 mm

Náklad

900 ks

Vydavatel

POINT CZ, s.r.o.

Grafik

Arkadia

Spoluautor

POINT CZ, s.r.o.

Tiskárna

POINT CZ, s.r.o.

Tisk. technika

Ofsetový tisk, UV tiskové barvy

Tisk. barvy

Epple

Druh papíru

Kalendář – BIO TOP® 3 NEXT 300 g,
krabička – Ateliér 300 g

Povrch. úpr.
(jiné zušlecht.)

Kalendář – laminace, krabička – 3D lak,
laminace

Tisk. stroj

Heidelberg Speedmaster XL 106-5+LX LE

Záměr

Jedná se o dárkové zpracování PF 2019
tiskárny POINT CZ. Jde o neobvyklé pojetí
kalendáře, jež zohledňuje astrologický rok.
Ilustrace jednotlivých znamení jsou doplněny grafikou souhvězdí a kalendáriem, které
začíná a končí podle horoskopu. Kalendář
představuje prezentaci technologií tisku
a packagingu společnosti POINT CZ a slouží současně jako antistresová omalovánka
a nekonečný kalendář (v měsících nejsou
vyznačeny víkendy). Dvojitá titulní strana
kalendáře je zpracována formou zlatého
lamina s výsekem a stříbrného lamina s tiskem. Kalendář je zasílán v krabičce s motivy
znamení na hvězdné obloze, vytištěné 3D
lakem. Součástí krabičky jsou zajímavě
umístěné fixy.

Přihlašovatel
Název díla

PRESCO GROUP, a.s.

16

COLLECTIONS 2019 – KATEŘINA
KYNCLOVÁ

Titulní strana

Specifikace
Počet listů

14

Rozměry

480 × 640 mm

Náklad

500 ks

Vydavatel

PRESCO GROUP, a.s.

Grafik

Marie Krajníková, Lucie Skořepová

Tiskárna

Tiskárna Grafico s.r.o.

Tisk. technika

Ofsetový tisk

Tisk. barvy

Huber

Druh papíru

Munken Print Cream 300 g + Munken Print
Cream 150 g

Povrch. úpr.
(jiné zušlecht.)

Termoražba zlatou fólií na titulním listu

Tisk. stroj

HEIDELBERG SPEEDMASTER CX 1026+LX2

Záměr

Již šestým rokem představuje vydavatelství
PRESCO GROUP speciální řadu kalendářů
pod názvem DESIGN COLLECTION, která
je svým konceptem a zpracováním výjimečná. Řada označená zlatou pečetí každý rok
upozorňuje na tvorbu, talent a jedinečnost
několika vybraných umělců. Také v roce
2019 podpoří mladé české autory, kteří
svou originalitou a osobitým stylem přitahují
pozornost. Mezi takové autory bezesporu
patří nápaditá ilustrátorka Kateřina Kynclová, která nejčastěji zachycuje každodenní
objekty pomocí barevných fixů. Typické pro
její tvorbu jsou sbírky jednotlivých předmětů
seskládané do celostránkových kompozic.

Přihlašovatel
Název díla

PRESCO GROUP, a.s.
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FLOWER FLAVOUR 2019 - ANDREA
KATONOVÁ

Titulní strana

Specifikace
Počet listů

14

Rozměry

480 × 640 mm

Náklad

500 ks

Vydavatel

PRESCO GROUP, a.s.

Grafik

Marie Krajníková, Lucie Skořepová

Tiskárna

Tiskárna Grafico s.r.o.

Tisk. technika

Ofsetový tisk

Tisk. barvy

Huber

Druh papíru

Munken Print Cream 300 g + Munken Print
Cream 150 g

Povrch. úpr.
(jiné zušlecht.)

Termoražba zlatou fólií na titulním listu

Tisk. stroj

HEIDELBERG SPEEDMASTER CX 1026+LX2

Záměr

Každoročně představuje vydavatelství PRESCO GROUP
speciální edici kalendářů pod názvem DESIGN COLLECTION, která je svým konceptem a zpracováním výjimečná.
Kolekce označená zlatou pečetí každý rok upozorňuje na
tvorbu, talent a jedinečnost několika vybraných českých
umělců. Přesně tato kritéria splňuje Andrea Katonová. Vystudovala fotografii, ale raději se zabývá výrobou scén pro
fotografie nebo videa. Stále hledá nové kombinace pro své
kompozice a ráda do svých prací recykluje a používá kazové či vyřazené produkty. Ve svých fotografiích a instalacích
zobrazuje věci z druhé ruky z celého světa.

Přihlašovatel
Název díla

PRESCO GROUP, a.s.
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RENDERS 2019 – FILIP HODAS

Titulní strana

Specifikace
Počet listů

14

Rozměry

480 × 640 mm

Náklad

500 ks

Vydavatel

PRESCO GROUP, a.s.

Grafik

Marie Krajníková, Lucie Skořepová

Tiskárna

Tiskárna Grafico s.r.o.

Tiskové barvy

Huber

Druh papíru

Munken Print Cream 300 g + Munken Print
Cream 150 g

Povrch. úpr.
(jiné zušlecht.)

Termoražba zlatou fólií na titulním listu

Tisk. stroj

HEIDELBERG SPEEDMASTER CX 1026+LX2

Záměr

V kalendáři Renders 2019 by Filip Hodas
naleznete dvanáct jedinečných surrealistických scén tohoto mladého grafika, který se
těší úspěchu především v zahraničí.

Přihlašovatel
Název díla

PRESCO GROUP, a.s.
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TABLETTERS 2019 – KAROLÍNA
STRYKOVÁ & NIKOLA MALENOVÁ

Titulní strana

Specifikace
Počet listů

14

Rozměry

480 × 640 mm

Náklad

500 ks

Vydavatel

PRESCO GROUP, a.s.

Grafik

Marie Krajníková, Lucie Skořepová

Tiskárna

Tiskárna Grafico s.r.o.

Tisk. technika

Ofsetový tisk

Tisk. barvy

Huber

Druh papíru

Munken Print Cream 300 g + Munken Print
Cream 150 g

Povrch. úpr.
(jiné zušlecht.)

Termoražba zlatou fólií na titulním listu

Tisk. stroj

HEIDELBERG SPEEDMASTER CX 1026+LX2

Záměr

Šestým rokem představuje vydavatelství
PRESCO GROUP unikátní řadu kalendářů
a diářů pod názvem DESIGN COLLECTION,
která je svým konceptem a zpracováním výjimečná. Řada označená zlatou pečetí každý
rok upozorňuje na tvorbu, talent a jedinečnost několika vybraných umělců. V roce
2019 podporuje nadějné české umělce, kteří
svou originalitou a osobitým stylem přitahují
pozornost.
Bezesporu velmi originální Grafické studio
Tabletters bylo založeno v Praze v roce
2014 třemi kamarádkami, mladými grafickými designérkami, a hned od začátku svého
působení přitahovalo pozornost.

Přihlašovatel
Název díla

SPORT INVEST Marketing, a.s.
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HVĚZDY A SPORTOVCI

Titulní strana

Specifikace
Počet listů

14

Rozměry

660 × 460 mm

Náklad

1 900 ks

Vydavatel

SPORT INVEST Marketing, a.s.

Grafik

Branding Agency Beneš & Michl, s.r.o.

Fotograf

Tomáš Třeštík

Tiskárna

Tisk Centrum, s.r.o.

Povrch. úpr.
(jiné zušlecht.)

Matný UV lak, parciální lak na přední straně

Tisk. stroj

Heidelberg Speedmaster XL 105-8

Záměr

Historie zná jen vítěze. Sportovce, kteří žijí
svůj sen. Za sportovci však stojí hvězdy,
které žijí pro ně. Tak zní kreativní koncept
kalendáře agentury Sport Invest pro rok
2019, který pro ni nafotil Tomáš Třeštík.
Špičkoví čeští sportovci zastupovaní touto
společností se do oblíbeného a vyhledávaného kalendáře nechali zvěčnit už posedmé.
Tentokrát v unikátní sérii snímků, na nichž
jsou zachyceni s blízkými lidmi, kteří jim
pomáhají v kariéře.

Přihlašovatel
Název díla

Střední škola designu a módy, Prostějov
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OMEN EXITUS

Titulní strana

Specifikace
Počet listů

13

Rozměry

210 × 297 mm

Náklad

3 ks

Vydavatel

Střední škola designu a módy, Prostějov

Grafik

Karolína Skřičková

Tisk. technika

Digitální tisk

Druh papíru

Křídový papír

Záměr

Smrti se bojíme, nebo nás fascinuje. Od
dávnověku po dnešek podléháme různým
pověrám, zděděné symbolice, nebo je toto
téma prostě tabu. Záměrem vzniku kalendáře je připomenout si několik nejznámějších
zástupců a symbolů, které se smrtí přímo či
nepřímo souvisí. Původní návrhy jsou ručně
kreslené originální grafické listy v černobílém a barevném provedení. Autorka Karolína
Skřičková je studentkou Střední školy designu a módy v Prostějově, kde v předmětu
Počítačová grafika toto dílo vzniklo.

Přihlašovatel
Název díla

Tiskap s.r.o.
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PROMĚNY 2019

Titulní strana

Specifikace
Počet listů

14

Rozměry

640 × 640 mm

Náklad

300 ks

Vydavatel

Nadace Archa Chantal

Grafik

Ondřej Mikeska

Fotograf

Petr Kurečka

Tiskárna

Tiskap s.r.o.

Tisk. technika

Ofsetový tisk

Tisk. barvy

Huber

Druh papíru

Křída mat 350 g

Povrch. úpr.
(jiné zušlecht.)

Soft touch lamino + 3D UV lak na obálce

Tisk. stroj

Heidelberg 102 SM

Záměr

Proměna českých a zahraničních hvězd ve
slavné filmové a reálné postavy.

Přihlašovatel
Název díla

Tiskárna Grafico s.r.o.
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KALIGRAFICO

Titulní strana

Specifikace
Počet listů

15

Rozměry

680 × 480 mm

Náklad

3 200 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

Druh papíru

SILVAWHITE 250 g GC1, GARDA GLOSS
ART 350 g

Povrch. úpr.
(jiné zušlecht.)

Disperzní lak, PUV, 3D PUV termoražba,
slepotisk, 3D slepotisk

Tisk. stroj

Komori, Heidelberg

Záměr

Jestliže existuje nějaké místo, které by bylo vzdálenější
našemu chápání, ale zároveň bylo vzrušující v celém svém
pojetí, tak je to určitě země, kde vychází slunce. Jako
by i její geografická vzdálenost od nás přímo určovala,
jak vzdálené je pro nás pochopit její kulturu, tradice, řeč,
písmo a životní styl vůbec, formou i obsahem. My však
skutečně věříme, že pokud do tohoto světa máme alespoň
na chvíli nahlédnout a vtáhnout sebou i ostatní, musíme se
do něj ponořit úplně, bez předsudků a s jeho opravdovostí
a originalitou. Takže když geisha, tak pouze v originálním
kimonu z Ósaky. Když whisky, tak jedině Hibiky od Suntory. A když kaligrafie, nejsvětější z japonských řemesel, tak
jedině od největšího mistra s nejvyšším oceněním. Kapři
Koi i bonsaj, zrozeni tisíce kilometrů od nás, ani samuraj
nemohou být skutečnější a původnější. Pouze toto je
předpoklad k magické esenci, která přenese vaši mysl na
místa, kde nemůžete být, ani kdybyste tam byli. Každý
den, každý měsíc – celý rok!

Přihlašovatel
Název díla

Tiskárna Helbich, a.s.
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ADOLF ROSSI

Titulní strana

Specifikace
Počet listů

16

Rozměry

650 × 650 mm

Náklad

400 ks

Vydavatel

Tiskárna Helbich, a.s.

Grafik

Anymade Studio

Fotograf

Adolf Rossi

Tiskárna

Tiskárna Helbich, a.s.

Tisk. technika

UV ofset

Tisk. barvy

Huber Pantone UV

Druh papíru

Pergraphica Classic Smooth 240 g +
Packline 600 g

Tisk. stroj

Heidelberg Speedmaster CD 102-5-LX UV

Záměr

Práce fotografa Adolfa Rossiho zahrnuje
snímky odkazující ke „klasické kráse“ piktorialistických fotografií počátku 20. století,
snímky odkazující k avantgardě i dobové
momentní fotografie všedního dne. Kalendář nechce diktovat, kdy se má jeho majitel
dívat na tu či onu fotografii, obsahuje proto
kalendária jednotlivých měsíců ve formě
samolepek, které lze přiřadit k jakékoliv
fotografii Adolfa Rossiho. Každý si tak může
vytvořit vlastní pořadí obrazů a v podstatě
tedy vlastní grafiku kalendáře.

Přihlašovatel
Název díla

Univerzita Karlova
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OSOBNOSTI UNIVERZITY KARLOVY
/ PERSONALITIES OF CHARLES
UNIVERSITY

Titulní strana

Specifikace
Počet listů

15

Rozměry

420 × 594 mm

Náklad

3 000 ks

Vydavatel

Univerzita Karlova

Grafik

N.A.F. Praha

Fotograf

Martin Frouz

Spoluautor

Martina Frouz V.

Tiskárna

Tiskárna Flora s.r.o.

Tisk. technika

Ofsetový tisk

Tisk. barvy

CNI (Novavit PRO Speed Plus) a Huber
(černá barva)

Druh papíru

Křída 250 g (Novatech, dodavatel Antalis) +
pauzák + karton 295 g

Povrch. úpr.
(jiné zušlecht.)

Barevnost 5/0 (CMYK + přímá metalická
barva), parciální UV lak, přepravní krabice

Tisk. stroj

Heidelberg Speedmaster CD 102/5

Záměr

Kalendář Osobnosti Univerzity Karlovy /
Personalities of Charles University přibližuje
dvanáct významných osobností spojených
s historií této nejstarší středoevropské
univerzity. Zejména za pomoci výtvarně pojatých fotografií (či z nich utvořených koláží)
představuje obrazy dochovaných artefaktů,
přístrojů, prostředí a dokumentů, čímž se
u vybraných osobností snaží přiblížit jejich
dílo, život a dobu.

Přihlašovatel
Název díla

VOŠG a SPŠG Praha
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KALENDÁŘ GRAFICKÉ ŠKOLY 2019

Titulní strana

Specifikace
Počet listů

14

Rozměry

297 × 420 mm

Náklad

200 ks

Vydavatel

Nakladatelství grafické školy

Grafik

Šimon Brzobohatý, student VOŠG

Tiskárna

VOŠG a SPŠG Praha

Tisk. technika

Sítotisk

Druh papíru

Keaykolour 300 g (Antalis)

Záměr

Další z řady kalendářů vydávaných grafickou školou, který tentokrát vznikl v atelieru
propagační grafiky vyšší odborné školy a byl
vytištěn sítotiskem v dílnách Vyšší odborné
školy grafické a Střední průmyslové školy
grafické v Praze.

Přihlašovatel
Název díla

Wienerberger s.r.o.
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FÚZNÍ KALENDÁŘ NÁSTĚNNÝ

Titulní strana

Specifikace
Počet listů

14

Rozměry

475 × 340 mm

Náklad

3 000 ks

Vydavatel

Wienerberger s.r.o.

Grafik

Jakub Sobotka

Fotograf

Jakub Sobotka

Spoluautor

Jan Pomykač

Tiskárna

Printo s.r.o.

Tisk. technika

Ofsetový tisk

Druh papíru

Křída lesk 200 g

Záměr

Kalendářní ztvárnění probíhající fúze společností Wienerberger a Tondach (cihly a tašky)
= keramická obálka domu. Momentky z jednotlivých životních fází zachycují paralely
i odlišnosti keramických výrobků. Životné
věci jsou kreslené na podporu imaginace
a v souladu s celkovou změnou technických i marketingových podkladů vizuálně
směrovány k emocím. V průběhu roku bude
multimediálně obohacován, podobně jako
loňský úspěšný kalendář Tondach.
https://wienerberger.cz/inspirace/cesta-ke-kalendari-tondach-2018

Přihlašovatel
Název díla

Wienerberger s.r.o.
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FÚZNÍ KALENDÁŘ STOLNÍ

Titulní strana

Specifikace
Počet listů

32

Rozměry

330 × 150 mm

Náklad

4 200 ks

Vydavatel

Wienerberger s.r.o.

Grafik

Jakub Sobotka

Fotograf

Jan Pomykač

Spoluautor

Hynek Stančík

Tiskárna

Printo s.r.o.

Tisk. technika

Ofsetový tisk

Druh papíru

Křída lesk 135 g

Záměr

Probíhající fúzi firem Wienerberger a Tondach dokresluje výrobkově a značkově
zaměřený kalendář stylově propojený s kalendářem nástěnným, stejně jako s novými
technickými podklady. Ruční kresba dodává
strohé technické informaci lidský rozměr,
živost, přirozenost a emoce. QR kódy
používané v běžné denní praxi firmy vhodně
doplňují další multimediální informace ke
konkrétním technickým detailům.

Přihlašovatel
Název díla

Z STUDIO, spol. s r.o.
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VIETNAM 2019

Titulní strana

Specifikace
Počet listů

14

Rozměry

660 × 400 mm

Náklad

825 ks

Vydavatel

Z STUDIO, spol. s r.o.

Fotograf

Ondřej Záruba

Tiskárna

Z STUDIO, spol. s r.o.

Tisk. technika

Ofsetový tisk Hi-Fi tisk®

Druh papíru

Křída mat MULTI ART SILK

Povrch. úpr.
(jiné zušlecht.)

Lokální UV lak

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 2019 nese název VIETNAM 2019 a obsahuje 13 snímků, které
vystihují život v této zemi. Mozaika jasně
zelených rýžových polí, města jako turistická
centra a chudoba v kontrastu s kulturním
bohatstvím. To je Severní Vietnam.
Kalendář kombinuje barevné a černobílé
fotografie. Je vytištěn unikátní technologií
ofsetového tisku Hi-Fi tisk®, která umožňuje tisknout fotografie v mimořádné kvalitě
s prokreslenějšími detaily a výrazně živějšími barvami.

Přihlašovatel
Název díla

Z STUDIO, spol. s r.o.
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RALLYE DAKAR 2019

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

Záměr

Kalendář Rallye DAKAR 2019 zachycuje
momenty tohoto závodu, kterého se Ondřej
Záruba (jako fotograf) zúčastnil již pošesté.
Fotografie jsou tentokrát z písečné pouště
v Peru a každý z těchto dvanácti snímků
vystihuje krásu i náročnost rallye.
Momenty čtyřicátého jubilejního ročníku
Dakaru jsou zachyceny na fotografiích jak
barevných, tak černobílých, a byla jim dopřána technologie digitálního tisku.

Přihlašovatel
Název díla

závodní družstvo – Roman Franc / Formall
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SOKOL VĚRNÁ GARDA 2019

Titulní strana

Specifikace
Počet listů

14

Rozměry

154 × 234 mm

Náklad

1 200 ks

Vydavatel

Roman Franc / Formall

Grafik

Jan Forejt

Fotograf

Roman Franc

Spoluautor

Fedrigoni + Sokol Brno I + Sokol New York

Tiskárna

Quatro print a.s.

Tisk. technika

Ofsetový tisk

Druh papíru

FEDRIGONI – Sirio white white 240 g,
Sirio color dark blue 700 g, Sirio color
lampone 700 g

Povrch. úpr.
(jiné zušlecht.)

Kašírování, dubový stojánek, výsek

Tisk. stroj

Ryobi

Záměr

Kalendář Sokol Věrná garda 2019 s portréty české i americké sokolské „věrné gardy“ byl vydán k oslavě 100. výročí
založení Československé republiky. Černobílé fotografie
zachycují neuvěřitelné příběhy odvahy, hrdinství i vytrvalosti.
Portréty lidí, kteří se hrdě hlásí k takzvané sokolské Věrné
gardě. Mnozí z nich zažili válku, emigraci a boj o holou
existenci v cizím prostředí. Fotografie vznikly v ČR a USA
během posledních deseti let a jsou zastoupeny v mnoha
sbírkách u nás i ve světě (např. Muzeum moderního umění
v Rio de Janeiro, Museum of Fine Arts v Houstonu...). Celý
kalendář je koncipován tak, aby společně s grafickou úpravou vyzdvihl papíry Fedrigoni, a to jejich řadu Sirio. Papíru
se přizpůsobil i tisk fotografií, aby působil záměrně měkce,
bez velkého kontrastu a pocitově korespondoval s vybraným papírem. Jednotlivé karty jsou umístěny v dřevěném
dubovém stojánku. Seřazené karty mají střídavě jiné „jádro“
a celý kalendář tak při pohledu z boku „hraje“ v národních
barvách, které symbolicky a přitom formálně odkazují právě
na propojení s výročím založení Československa.

Přihlašovatel
Název díla

Martin Matera (Matera graf. studio)
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VELIKÁNI SEVERU

Titulní strana

Specifikace
Počet listů

14

Rozměry

670 × 480 mm

Náklad

1 200 ks

Vydavatel

Nadace Multicraft

Grafik

Martin Matera (Matera graf. studio)

Tiskárna

Printo a.s.

Záměr

V tomto kalendáři uvidíte dvanáct portrétů
velikánů, kteří mají neoddiskutovatelnou
spojitost s Moravskoslezským krajem. Někteří v něm vyrostli, jiní se stali jeho největšími symboly.
O každém z vybrané dvanáctky však můžeme s čistým svědomím prohlásit, že se už
navždy zapsal do dějin naší země a svým
konkrétním činem, celoživotním úsilím
nebo obrovským talentem přispěl k radosti
mnoha dalších.
Koncepce staví na dvojsmyslu slova velikáni. Slavné osobnosti jsou zasazeny do
reálné scény v několika násobně větším
měřítku a druhém významu slova, které
představuje velikost jejich činů. Atmosféru
každého motivu dokresluje báseň a krátký
popis osobnosti na druhé straně.
V kalendáři jsou k vidění například architekt
Felix Neuman, skladatel Leoš Janáček,
herec Norbert Lichý, zpěvačka Věra Špinarová a další.
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