KATALOG PŘIHLÁŠENÝCH KALENDÁŘŮ

KALENDÁŘ ROKU 2018
Záměrem soutěže Kalendář roku 2018, která se pohybuje
na pomezí grafiky, polygrafie a volné tvorby, je upozornit
na výjimečnou tiskovou a grafickou úroveň nebo inovativní
přístup k tomuto médiu.
Letošní ročník přináší řadu novinek. Kalendář roku 2018 se
vůbec poprvé od svého vzniku v roce 2000 koná v Brně,
a to v rámci oficiálního doprovodného programu Mezinárodního veletrhu obalů a tisku EmbaxPrint.
Soutěž má nejen nové místo, ale také nový vzhled. Na původní vizuální identitu grafického studia Najbrt bylo navázáno
hravým logem a jasným pojetím včetně redesignu ocenění.
Vysokou úroveň soutěže zajistila kompetentní porota složená
jak z odborníků z praxe, tak teoretiků a umělců. O vítězných
kalendářích letos rozhodli: Jan Jindra (fotograf, pedagog UTB
ve Zlíně), Pavel Dufek (výtvarník, grafik a ilustrátor), Milan
Maršo (zakladatel soutěže, předseda redakční rady časopisu
Typografia), Dita Pepe (fotograf, pedagog na Slezské univerzitě v Opavě), Terezie Petišková (ředitelka Domu umění města Brna), Zdeněk Sládek (Unie grafického designu, předseda
poroty Kalendář roku 2018), Barbara Zemčík (grafik a designér).
Do soutěže se přihlásilo 39 kalendářů, 34 nástěnných a 5 stolních. Kalendáře byly hodnoceny celkem v 7 kategoriích a absolutní vítěz získá cenu GRAND PRIX.
Nástěnné a stolní kalendáře si obhájily svou pozici v dnešní
digitalizované době, mezi aplikacemi a ve změti sociálních
sítí. Věříme, že si i do budoucna uchovají své kouzlo, které
je dáno právě jejich funkcí – limitovanou jak časem, tak zadáním.
Proto věříme, že z bytů ani kanceláří nikdy nezmizí a budou
nadále tvořit jejich nedílnou součást.

Jana Hloušková
ředitelka soutěže

Přihlašovatel

Aliance žen s rakovinou prsu, o.p.s.

Název díla

BELLIS 2018 – MLADÉ ŽENY
S RAKOVINOU PRSU

1

Titulní strana

Specifikace
Počet listů

16

Rozmery

420 × 594 mm

Náklad

1100 ks

Vydavatel

Bellis projekt Aliance žen s rakovinou prsu,
o.p.s.

Grafik

Petr Nutil

Fotograf

Helena Szmigielová

Design sádry

Matyáš Fuchs

Záměr

Charitativní kalendář Bellis 2018.

Fotografie Heleny Szmigielové v Charitativním kalendáři
Bellis 2018 zachycují křehkost nás, mladých pacientek.
Každá jsme jiná, máme za sebou jiný příběh, ale všechny nás pojí kromě diagnózy rakovina prsu také křehkost.
Křehkost našeho zdraví. Symbolem fotografií je sádra
a my spatřujeme paralelu křehkosti sádry s křehkostí zdraví a života. I když jsme křehké, nejsme nerozbitné, jsme
odvážné, silné a krásné ženy, které bojují o svůj život.
Všechny nás pojí také to, že po léčbě dokážeme žít každý
den naplno a plnit si své sny.
Těmito fotografiemi bychom chtěly dát šanci a naději všem
ženám, které potká stejná diagnóza a ukázat jim, že náročnou léčbou život nekončí. Rády bychom předaly povědomí o tom, že rakovina prsu se týká žen v každém věku
a prevencí – samovyšetřením prsu – lze zachránit nejen
svá prsa, ale hlavně svůj život. Na fotografiích s námi se
objevuje také mladý pacient z projektu www.imuzimajiprsa.
cz. Rakovina prsu se netýká pouze žen, protože „i muži
mají prsa“.

Přihlašovatel

ANTALIS s.r.o.

Název díla

ZVĚRORUCE 2018

2

Titulní strana

Specifikace
Počet listů

15

Rozmery

680 × 470 mm

Náklad

900 ks

Vydavatel

ANTALIS s.r.o.

Grafik

Monika Vavrečková,
studentka AVE ART Ostrava

Tiskárna

Tiskárna Grafico s.r.o.

Tisk. technika

Ofsetový tisk, sítotisk

Druh papíru

Kreativní papíry Arjowiggins a materiály
Guarro Casas

Povrch. úpr.
(jiné zušlecht.)

Parciální lak, slepotisk, termoražba

Záměr

Kalendář vznikl ve spolupráci se studenty
uměleckých škol. Jde o originální prezentaci
kreativních papírů a materiálů.

Přihlašovatel

BastArt.cz s.r.o.

Název díla

BAD LIGHT STORIES

3

Titulní strana

Specifikace
Počet listů

14

Rozmery

220 × 195 mm, stolní kalendář

Náklad

500 ks

Vydavatel

BastArt.cz s.r.o.

Grafik

Robert Štencl

Fotograf

Robert Štencl

Tiskárna

Tiskárna Grafico s.r.o.

Tisk. technika

Ofsetový tisk

Druh papíru

Křída 200 g

Povrch. úpr.
(jiné zušlecht.)

Drip-off

Tisk. stroj

Heidelberg

Záměr

Soubor fotografií (vždy v barevné
a černobílé verzi) z cest po Evropě –
od Gruzie po Belgii... Pojítkem snímků je
absence lidí a lehce depresivní a industriální
atmosféra. A samozřejmě „Bad Light“ –
špatné světelné podmínky, za kterých tyto
fotopříběhy vznikly.

Přihlašovatel

DEBRA ČR, z.ú.

Název díla

KALENDÁŘ DEBRA ČR 2018

4

Titulní strana

Specifikace
Počet listů

15

Rozmery

440 × 614 mm

Náklad

450 ks

Vydavatel

DEBRA ČR, z.ú.

Grafik

Refresh.cz

Fotograf

Lucie Robinson

Spoluautor

Lin Kunčická

Tiskárna

Durabo, grafické studio a tiskárna

Tisk. technika

Ofsetový tisk

Tisk. barvy

Flint

Druh papíru

Magno Silk

Tisk. stroj

Roland 700

Záměr

Charitativní kalendář DEBRA ČR, z.ú., na rok
2018 je již osmý v řadě a stejně jako předchozí ročníky se snaží upoutat pozornost
na závažné a nevyléčitelné kožní onemocnění s poetickým názvem nemoc motýlích
křídel. V kalendáři DEBRA 2018 najdete fotografie zachycující tanec, radost, rozvernost,
ale i křehkost a zranitelnost. Do fotografií Lucie Robinson pak byl vnesen Lin Kunčickou
koncept „Error“ – chyba symbolizující nemoc.
Organismus, kde stačí jeden vadný gen, aby
se rozpadl celý systém...

Přihlašovatel

Démos trade, a.s.

Název díla

METAL WOMEN
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Titulní strana

2018
Specifikace
Počet listů

13

Rozmery

400 × 600 mm

Náklad

2 500 ks

Vydavatel

Démos trade, a.s.

Fotograf

Petr Hrubeš

Spoluautor

RESPIRO

Tiskárna

IDEAL GRAPHICS s.r.o.

Záměr

Tradiční dárek mají zákazníci celý rok
na očích a odlišuje se od podobných kalendářů s akty. Umělecky propojuje zobrazení
těla ženy s produktem. Využili jsme bodypaintingu (tělo působí dojmem kovu, který je
stěžejním materiálem výrobků zákazníka).
Zachovali jsme klasické fotografické postupy
s co nejmenšími dalšími zásahy a úpravami. Použili jsme tzv. „sendvič“, tedy prolnutí
dvou fotografií. Propojovaly se akty s makro
fotografiemi produktů, kde jsme navíc výrazně pracovali s barevným světlem ke zvýšení
efektu prolnutí.

Přihlašovatel

Explosia a.s.

Název díla

JSME FLEXIBILNÍ

6

Titulní strana

2018

Specifikace
Počet listů

13

Rozmery

270 × 670 mm

Náklad

500 ks

Vydavatel

Studio KOZEL

Grafik

Martin Izák

Fotograf

Martin Vencl

Tiskárna

Fronte s.r.o.

Tisk. technika

Ofsetový tisk

Záměr

Cílem letošního kalendáře bylo představení
naší společnosti jako jednoho týmu, který
je flexibilní. Naši zaměstnanci se převtělili
do nových profesí, protože razí pro zákaznický přístup a jsou schopni se přizpůsobit.
Našim produktům jsme s trochou nadsázky
dali nové role, ve kterých by je hledal asi málokdo. Rádi bychom zábavnou a nenásilnou
formou představili uživatelům kalendáře firmu
jako celek, včetně toho, co ji dělá úspěšnou,
tedy kvalitních lidí i produktů. Netradiční
formát má za cíl upoutat pozornost diváka.
Zároveň jsme obrázky použili pro marketingové účely při prezentaci firmy na roll-upech.

Přihlašovatel

FMK UTB – Ateliér Reklamní fotografie

Název díla

RUCE A TISKOVÉ BARVY HUBER

7

Titulní strana

Specifikace
Počet listů

13

Rozmery

450 × 540 mm (450 × 590 mm včetně
kartonu)

Náklad

200 ks

Vydavatel

Fakulta multimediálních komunikací
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Grafik

Milan Nedvěd

Fotograf

Matej Chrenka

Tiskárna

Tiskárna Helbich, a.s.

Tisk. technika

4 + 1 přímá barva + 1 lak (4 + 2)

Tisk. barvy

Huber

Druh papíru

Novatech lesk / Antalis

Povrch. úpr.
(jiné zušlecht.)

Lesklý lak – parciální

Tisk. stroj

Heidelberg

Záměr

Kalendář pro Tiskárnu Helbich, a.s., vznikl
v Ateliéru Reklamní fotografie v rámci
interní soutěže pod vedením pedagogů
doc. MgA. Jana Jindry a doc. MgA. Jaroslava Prokopa. V soutěži zvítězil soubor fotografií Ruce a tiskové barvy Huber studenta
BcA. Mateje Chrenky, který použil ofsetové barvy k rozehrání odvážné hry barev
a gest. www.matejchrenka.tumblr.com

Přihlašovatel

Formall CWS s.r.o.

Název díla

TYPOGRAPHICUS 2018
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Titulní strana

Specifikace
Počet listů

14

Rozmery

116 × 176 mm, stolní kalendář

Náklad

500 ks

Vydavatel

Formall CWS s.r.o.

Grafik

Jan Forejt

Tiskárna

Formall CWS s.r.o.

Tisk. technika

Knihtisk, sítotisk

Tisk. barvy

Hubber group – Epple

Druh papíru

Eskamono 675 g Papyrus

Tisk. stroj

Adast Grafopress

Záměr

Kalendář Typographicus 2018 s motivy
českých opeřených pěvců. Kalendáře jsou
vyrobené manufakturní knihtiskovou technikou, doplněné plátěným obalem potištěným
ručním sítotiskem. V porovnání s běžnou
polygrafickou produkcí, má knihtisk osobnější vyznění. Jednotlivé motivy českých pěvců
jsou vyraženy na silné recyklované lepence.
Grafiku doplňuje typografická hříčka latinského jména každého opeřence.

Přihlašovatel

FUJIFILM Europe GmbH, o.s.

Název díla

SVĚT, KTERÝ BERE DECH

9

Titulní strana

2018

SVĚT, KTERÝ BERE DECH
Specifikace
Počet listů

14

Rozmery

707 × 500 mm

Náklad

35 ks

Vydavatel

FUJIFILM Europe GmbH, o.s.

Grafik

GRAFIE CZ, s.r.o.

Fotograf

Jan Březina

Tiskárna

Straub Druck + Medien AG

Tisk. technika

Digitální inkjetový tisk

Tisk. barvy

FUJIFILM Europe GmbH

Tisk. stroj

FUJIFILM Jet Press 720S

Záměr

Fotografujete rádi? Milujete cestování?
Hodila by se vám někdy rada zkušenějšího
cestovatele a fotografa nebo tip na zajímavé
místo, kde se nebudete tlačit v davu turistů?
Pak vám může pomoci aplikace Fripito fotografa Jana Březiny, který navštívil 106 zemí
šesti kontinentů a poznal nespočet nádherných míst. Aplikace Fripito nabízí unikátní
fotografické průvodce od lokálních autorů
zaměřené na potřeby fotografů. Je jedno
čím fotografujete, zasloužíte si vracet se
z cest s lepšími snímky. Fotografie v kalendáři byli pořízeny za pomoci této aplikace.
Přijměte pozvání na cestu světem, který
bere dech.

Přihlašovatel

GRAFIE CZ, s.r.o.

Název díla

JAK JSEM POTKAL TICHO

10

Titulní strana

2018

JAK JSEM POTKAL TICHO

Stanislav Pokorný
fotograf

Specifikace
Počet listů

14

Rozmery

707 × 500 mm

Náklad

35 ks

Vydavatel

GRAFIE CZ, s.r.o.

Grafik

GRAFIE CZ, s.r.o.

Fotograf

Stanislav Pokorný

Tiskárna

Straub Druck + Medien AG

Tisk. technika

Produkční digitální inkoustový tisk

Druh papíru

Offset Coated Matt – White, 250 g
Multi Art Silk

Povrch. úpr.
(jiné zušlecht.)

Speciální kalendářová vazba – perforace,
vazba vrtaná, spojená knihařskými šrouby,
jednoduchý závěs – speciální tkaniny.

Tisk. stroj

FUJIFILM Jet Press 720S

Záměr

Jak jsem potkal ticho. Každý se alespoň
jednou v životě dostáváme do situace, kdy
musíme udělat zásadní rozhodnutí, po kterých již většinou není cesty zpět. Takový je
příběh i pana Stanislava Pokorného. Život
mu připravil zkoušku. A právě ve fotografiích,
které jsou v tomto kalendáři, hledal odpovědi
na otázky, které si pro další běh událostí
pokládal. Hledal novou, ještě neprobádanou
cestu. Odpovědi našel v příbězích, které
ve svých fotografiích zaznamenal. Dnes fotografuje dál a příběhy, které zaznamenává,
rozdává kolem sebe pro radost svých přátel.

Přihlašovatel

IPODEC – Čisté město

Název díla

TRHACÍ KALENDÁŘ ALEŠE LAMRA

11

Titulní strana

Specifikace
Počet listů

365

Rozmery

225 × 280 mm

Náklad

300 ks

Vydavatel

Art D-Grafický atelier Černý s.r.o.

Grafik

Art D-Grafický atelier Černý s.r.o.

Tiskárna

Art D-Grafický atelier Černý s.r.o.

Tisk. technika

Laserová digitální technika / UV FUJI Acuity II.

Tisk. barvy

KM

Druh papíru

80 g BO / skládačková lepenka 500 g

Povrch. úpr.
(jiné zušlecht.)

Lakování v UV FUJI Acuity II.

Tisk. stroj

KM 1085 / FUJI Acuity II.

Záměr

Uměleckým záměrem vydavatele kalendáře byla oslava krásy každého dne formou
denního trhacího kalendáře s ilustracemi
spoluautora kalendáře, známého malíře
Aleše Lamra.
Všednodenní fantazii se meze nekladou,
každý si může vzít pastelky a ten svůj den si
v kalendáři „vylepšit“ podle vlastní fantazie.
Svátečnost neděle je v kalendáři vždy zvýrazněna barevnou ilustrací.

Přihlašovatel

JAKUB a.s.

Název díla

ŘÍM DOLCE VITA

Titulní strana

Specifikace
Počet listů

14

Rozmery

420 × 594 mm

Náklad

1 000 ks

Vydavatel

Heyduk, Musil & Strnad s.r.o.

Fotograf

Markéta Riedl

Záměr

Po oslovení pana Jakoubka zpěvačkou
Dášou Zázvůrkovou, že by se svou
kamarádkou, fotografkou Markétou Riedl,
ráda nafotila kalendář ve slunné Itálii,
nebyl čas na váhání. Vznikla tak zajímavá
série černobílých fotografií, kde hlavní roli
hraje Dáša Zázvůrková, a taktéž exteriéry
věčného města Řím, kde byly všechny
fotografie pořízeny. Cílem bylo navodit
a připomenout atmosféru Itálie z přelomu
padesátých a šedesátých let minulého
století, tak jak je zachytil Federico Fellini
ve svých slavných filmech z této doby.
Jednoduše sladká „La Dolce Vita“

12

Přihlašovatel

KBA CEE Sp. z o.o.

Název díla

TERA MOVEXTREME

13

Titulní strana

Specifikace
Počet listů

14

Rozmery

820 × 580 mm

Náklad

5 000 ks

Vydavatel

Koenig&Bauer a Actega Terra

Tisk. technika

Ofsetový tisk a lakování

Tisk. stroj

Rapida 105PRO

Záměr

V kalendáři se spojuje excelentní kvalita
tisku stroje Koenig&Bauer Rapida 105PRO
s rozmanitými variantami lakovacích efektů
využívajícími speciální prémiové laky Actega
Terra. Podrobné informace o všech použitých efektech a technologiích naleznete
na www.calendar-insights.com/en/start.html.

Přihlašovatel

Komerční slévárna šedé a tvárné litiny
Turnov a.s.

Název díla

MATERIAL

14

Titulní strana

Specifikace
Počet listů

14

Rozmery

405 × 625 mm

Náklad

100 ks

Vydavatel

Komerční slévárna šedé a tvárné litiny
Turnov a.s.

Grafik
a fotograf

LLEV PRODUCT DESIGN,
MgA. Marcel Mochal

Spoluautor

LLEV PRODUCT DESIGN,
MgA. Eva Mochalová

Tiskárna

UNIPRESS, spol. s r.o.

Tisk. technika

Ofsetový tisk

Tisk. barvy

Huber Group CZ s.r.o.

Druh papíru

Křída lesk 250 g

Povrch. úpr.
(jiné zušlecht.)

Dripp off lakování

Tisk. stroj

Komori Lithrone GL

Záměr

MATERIAL – název kalendáře poukazuje na použití různých
materiálů při výrobě odlitků.
Konceptem kalendáře pro slévárnu bylo ukázat litinu jako
důležitý a trvalý materiál v jiném kontextu. Z litiny se vyrábí
spousta dílů strojů různých odvětví průmyslu a jednotlivé
odlitky jsou často lidem neviditelné. Záměrem bylo ukázat
krásu odlitků a to v jiném podání. Vypůjčili jsme si formy
na vybrané odlitky a k odlévaní jsme použili pomíjivé, měkké, voňavé a křehké materiály jako kontrast k litině. Odlitky
z jiných materiálů jako je mýdlo, vosk, čokoláda, mák, sůl,
hrách aj. mohou skrytě poukazovat na konkrétní využití stroje, jehož součástí je litina, a bez které by spousta současných produktů v takové kvalitě ani nevznikla. Sláva litině!

Přihlašovatel

Městská správa sociálních služeb
v Mostě – příspěvková organizace

Název díla

ŠŤASTNÉ STÁŘÍ

15

Titulní strana

Specifikace
Počet listů

41

Rozmery

320 × 190 mm, stolní kalendář

Náklad

250 ks

Vydavatel

Městská správa sociálních služeb v Mostě –
příspěvková organizace

Grafik

Zdeněk Bečka

Fotograf

Daniel Šeiner

Tiskárna

Tiskárna K&B, s.r.o.

Tisk. technika

Digitální tisk

Tisk. barvy

Konica Minolta

Druh papíru

Křídový papír 300 g, ofsetový papír 80 g,
skládačková lepenka GT1 600 g

Tisk. stroj

Konica Minolta 1070

Záměr

Cílem je ukázat veřejnosti, že senioři umí
plnohodnotně trávit svůj volný čas a zapojovat se do běžných aktivit, stejně jako mladší
generace.
Na fotografiích jsou zachyceni senioři
z domovů a penzionů pro seniory, zaměstnanci, ale také děti, které využívají služby
Denního dětského rehabilitačního stacionáře
a Střediska denní péče o děti do tří let věku
v Mostě.

Přihlašovatel

Metrostav a.s.

Název díla

KALENDÁŘ METROSTAV 2018
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Titulní strana

2018
Specifikace
Počet listů

13

Rozmery

450 × 305 mm

Náklad

1695 ks

Vydavatel

Metrostav a.s.

Grafik

Tomáš Machek, Side2 s.r.o.

Fotograf

Jakub Červenka

Tiskárna

TISKÁRNA POLYGRAF, s.r.o.

Tisk. technika

Ofsetový tisk

Tisk. barvy

Sun Chemical, s.r.o.

Druh papíru

300 g křída matná (obálka 400 g křída matná)

Povrch. úpr.
(jiné zušlecht.)

Disperzní lak

Tisk. stroj

KBA New Rapida 105 + lak

Záměr

Stavba – to jsou desítky a desítky hodin
práce lidí nejrůznějších profesí. V kalendáři
Metrostavu na rok 2018 chceme vzdát hold
týmům, které jednotlivé stavby doslova tvoří
od prvního kopnutí do země po předání díla
k užívání koncovému zákazníkovi.

Přihlašovatel

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

Název díla

MICHAEL 3 × 4
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Titulní strana

Specifikace
Počet listů

14

Rozmery

540 × 420 mm

Náklad

600 ks

Vydavatel

VŠ kreativní komunikace, Škola Michael

Grafik

MgA. Jan Kolář

Fotograf

O. Beneš, V. Kyllak, B. Sedláčková,
T. Kmochová, A. Turková, M. Drobný,
E. Gorbunová, R. Málková

Spoluautor

H. D. Chi, O. Kalašová, D. Hrubá, F. Schubert

Tisk. technika

Ofsetový tisk

Tisk. barvy

Michael Huber

Druh papíru

Křída matná 300 g

Povrch. úpr.
(jiné zušlecht.)

Tiskový lak matný

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. Za tu dobu se z ní stal renomovaný
brand, ke kterému v roce 2011 přibyla Vyšší odborná škola.
Nabídku moderně koncipovaného vzdělání pak v roce 2016
doplnila Vysoká škola kreativní komunikace. V kalendáři každou z těchto tří škol reprezentují čtyři fotografie ze spektra
témat školních zadání, fotografie vypovídající o talentu, tvůrčí invenci a odbornosti autorů/studentů. Všechny nabízené
stupně odborné přípravy vycházejí z bohaté tradice české
reklamní tvorby. Ostatně – u zrodu školy Michael stáli textař
Zdeněk Štěpánek, legenda oboru, a jeho syn Michal, uznávaný reklamní fotograf. Zároveň má ale ambici držet krok se
špičkovými evropskými školami a vychovávat profesionály
pro nejrůznější pozice v kreativním průmyslu. Efektivní propojení teorie s praxí charakterizuje střední a vyšší odbornou
školu Michael i Vysokou školu kreativní komunikace. A že je
tento přístup smysluplný, dokazují výsledky jejich studentů.

Přihlašovatel

Národní divadlo

Název díla

NÁRODNÍ DIVADLO – ČINOHRA
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Titulní strana

Specifikace
Počet listů

12

Rozmery

450 × 560 mm

Náklad

500 ks

Vydavatel

Národní divadlo

Grafik

Milan Nedvěd

Fotograf

Dita Pepe

Spoluautor

Tiskárna Helbich, a.s.

Tiskárna

Tiskárna Helbich, a.s.

Tisk. technika

Ofsetový tisk

Druh papíru

Europapier Bohemia: Magno Gloss 200 g,
Displayline 625 g

Povrch. úpr.
(jiné zušlecht.)

V na míru vyrobené tašce

Tisk. stroj

Heidelberg

Záměr

Série fotografií pro Činohru Národního
divadla navazuje na dřívější práci autorky
s názvem Autoportréty. Jedná se o inscenované portréty, kde vedle typologie člověka
hraje důležitou roli prostředí portrétovaných,
jejich výraz, postoj, autentické oblečení i pohled do objektivu. Práce pro Národní divadlo
vychází z námětů připravovaných her, které
si Dita Pepe pečlivě nastudovala, aby pak
na základě konkrétních informací stylizovala herce i sebe. Na fotkách tak ztvárňuje
postavu dané divadelní hry nebo zastupuje
diváka, který se při sledování představení
do hry vžije. Velkou inspirací byl Ditě Pepe
interiér Nové scény, estetika 70. a 80. let,
tedy doby autorčina dospívání.

Přihlašovatel

O2 Czech Republic a.s.

Název díla

O2 GALERIE 2018
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Titulní strana
O2 galerie 2018

Specifikace
Počet listů

31

Rozmery

250 × 180 mm, stolní kalendář

Náklad

5 500 ks

Vydavatel

O2 Czech Republic a.s.

Grafik

Ateliér Longin

Fotograf

Zaměstnanci O2 Czech Republic a.s.

Spoluautor

Útvar Interní komunikace

Tiskárna

Tiskárna Jiskra s.r.o.

Tisk. technika

Ofsetový tisk

Tisk. barvy

Huber

Druh papíru

titulka 300 g KM, ostatní listy 170 g KM

Tisk. stroj

Heidelberg CD 102

Záměr

Stolní kalendář drží ve společnosti O2 svou
tradici již více než deset let a obdrží jej
každý zaměstnanec firmy. Jeho unikátnost
spočívá v tom, že jsou v kalendáři použity
fotografie zaměstnanců O2, kteří se před
přípravou kalendáře zúčastní interní fotografické soutěže (té se v roce 2017 zúčastnilo
220 zaměstnanců).

Přihlašovatel

OTTOVA TISKÁRNA, spol. s r.o.

Název díla

OTTŮV POZNÁMKOVÝ KALENDÁŘ
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Titulní strana

2018
Specifikace
Počet listů

13

Rozmery

210 × 420 mm, stolní kalendář

Náklad

500 ks

Vydavatel

OTTOVA TISKÁRNA, spol. s r.o.

Grafik

Pavlína Chvalinová

Spoluautor

Tým Ottovky

Tiskárna

OTTOVA TISKÁRNA, spol. s r.o.

Tisk. technika

Ofsetový tisk

Tisk. barvy

Michael Huber CZ s.r.o.

Druh papíru

200 g KM, 90 g BO

Povrch. úpr.
(jiné zušlecht.)

Matné lamino, kašírování, lepení potahů

Tisk. stroj

KBA – PERFORMA 66

Záměr

Při tvorbě kalendáře jsme kladli důraz
na praktičnost a minimalismus. Záměrem
bylo také propagovat vlastní technologické
možnosti.

Přihlašovatel

Pepa Středa

Název díla

KRAJINY TROCHU VYŠŠÍ
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Titulní strana

Specifikace
Počet listů

13

Rozmery

280 × 610 mm

Náklad

1750 ks

Vydavatel

Pepa Středa

Grafik

VLHAdesign

Fotograf

Pepa Středa

Tiskárna

Durabo, grafické studio a tiskárna

Tisk. technika

Ofsetový tisk

Tisk. barvy

Flint

Druh papíru

Křída lesk 200 g

Povrch. úpr.
(jiné zušlecht.)

Lak

Tisk. stroj

Komori B1

Záměr

Krajiny trochu vyšší (z cest blízkých i dalekých) – navazuje na řadu mých panoramatických krajinných kalendářů, ale tentokrát
ve formátu na výšku. Speciální panoramatický aparát Noblex s otočným objektivem
svým rozsahem zobrazí krajinu na výšku
možná trochu překvapivě a podtrhne krásu
a rozmanitost světa. Kalendář je koncipován
pro komfort uživatelů s dvěmi možnostmi
zavěšení – rozevřený s místem na poznámky (a s možností zavěsit ho na 2 závěsy,
které pravidelní odběratelé mají z minulých
let horizontálních panoratických kalendářů)
nebo zavřený a pověšený „na úzko“. Gramáží papíru nechce zbytečně exhibovat, už
kvůli přírodě.

Přihlašovatel

PRESCO GROUP, a.s.

Název díla

FILIP HODAS 2018

Titulní strana

Specifikace
Počet listů

14

Rozmery

480 × 640 mm

Náklad

1000 ks

Vydavatel

PRESCO GROUP, a.s.

Grafik

Filip Hodas

Spoluautor

Lucie Skořepová

Tiskárna

A. R. Garamond s.r.o.

Tisk. technika

Ofsetový tisk

Tisk. barvy

Huber

Druh papíru

250 g křída + 170 g křída

Povrch. úpr.
(jiné zušlecht.)

Ražba přes fólii

Tisk. stroj

Heidelberg

Záměr

Každoročně představuje vydavatelství
PRESCO GROUP, a.s. 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.
A přesně tyto kritéria splňuje mladý
autor Filip Hodas se svými jedinečnými
surrealistickými scénami, které naleznete
v jeho prvním autorském kalendáři.
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Přihlašovatel

PRESCO GROUP, a.s.

Název díla

MARIA MAKEEVA 2018
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Titulní strana

Specifikace
Počet listů

14

Rozmery

480 × 640 mm

Náklad

1000 ks

Vydavatel

PRESCO GROUP, a.s.

Grafik

Maria Makeeva

Spoluautor

Marie Krajníková

Tiskárna

A. R. Garamond s.r.o.

Tisk. technika

Ofsetový tisk

Druh papíru

300 g Munken Print Cream
+ 150 g Munken Print Cream

Povrch. úpr.
(jiné zušlecht.)

Ražba přes fólii

Tisk. stroj

Heidelberg

Záměr

Již pátým rokem představuje vydavatelství
PRESCO GROUP, a.s., 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. V roce 2018 podporuje
mladé české autory, kteří svou originalitou
a osobitým stylem přitahují pozornost. Mezi
takové autory bezesporu patří nápaditá
ilustrátorka Maria Makeeva se svými
dvanácti variacemi na téma báje a mýty.
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Přihlašovatel

PRESCO GROUP, a.s.

Název díla

PERSONAL BY ALŽBĚTA JUNGROVÁ –
JAN KAPLICKÝ 2018

Titulní strana

2018

Specifikace
Počet listů

14

Rozmery

480 × 330 mm

Náklad

1000 ks

Vydavatel

PRESCO GROUP, a.s.

Grafik

Alan Záruba

Fotograf

Alžběta Jungrová

Spoluautor

Lucie Skořepová

Tiskárna

A. R. Garamond s.r.o.

Tisk. technika

Ofsetový tisk

Tisk. barvy

Huber

Druh papíru

150 g křída

Povrch. úpr.
(jiné zušlecht.)

Strojní lak + modrá fólie + sítotisk + ražba
přes fólii

Tisk. stroj

Heidelberg

Záměr

Jan Kaplický 2018 – Personal by Alžběta
Jungrová završuje úspěšnou řadu
unikátních kalendářů mapujících tvorbu
tohoto významného architekta, designéra
a vizionáře. Ve spolupráci nakladatelství
PRESCO GROUP, a.s., Nadačního fondu
Kaplicky Centre a Elišky Kaplický Fuchsové
vznikl jedinečný umělecký počin, který
zachycuje na černobílých fotografiích
momenty ze života Jana Kaplického – jsou
zde chvíle setkávání, osobního štěstí
i jeho milované práce. Kalendář je opatřen
speciálním osobním kalendáriem, které Jan
Kaplický vytvořil, a které používal.

Přihlašovatel

PRESCO GROUP, a.s.

Název díla

TOMSKI&POLANSKI 2018
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Titulní strana

Specifikace
Počet listů

14

Rozmery

480 × 640 mm

Náklad

1000 ks

Vydavatel

PRESCO GROUP, a.s.

Grafik

Tomski&Polanski

Spoluautor

Dolynda

Tiskárna

A. R. Garamond s.r.o.

Tisk. technika

Ofsetový tisk

Tisk. barvy

Huber

Druh papíru

300 g Munken Print Cream
+ 150 g Munken Print Cream

Povrch. úpr.
(jiné zušlecht.)

Ražba přes fólii

Tisk. stroj

Heidelberg

Záměr

Již pátým rokem představuje vydavatelství
PRESCO GROUP, a.s., 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.
V roce 2018 podporuje mladé české autory,
kteří svou originalitou a osobitým stylem
přitahují pozornost. Kalendář Tomski&Polanski 2018 přináší průřez tvorbou tohoto dua
nekonformních výtvarníků.
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Přihlašovatel

Radek Jaroš

Název díla

CESTY K HORÁM 2018

Titulní strana

RADEK

JA ROŠ

CESTY K HORÁM
2018

Specifikace
Počet listů

14

Rozmery

330 × 460 mm (bez laše)

Náklad

3700 ks

Vydavatel

Radek Jaroš

Grafik

Jiří Mělnický

Fotograf

Radek Jaroš

Tiskárna

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

Tisk. technika

Ofsetový tisk

Tisk. barvy

Huber

Druh papíru

Křída mat 200 g

Povrch. úpr.
(jiné zušlecht.)

1/0 disperzní lak

Tisk. stroj

Heidelberg CX 102

Záměr

Další z řady nástěnných kalendářů českého
krále Himálaje Radka Jaroše tentokrát
přibližuje jeho „Cestu k horám“. Díky své
cestovatelské vášni, kterou často spojuje
s aklimatizací a vydatným tréninkem, jsou
poté pro něj mnohé cesty ve vysokých
nadmořských výškách Himálají mnohem
schůdnější.

Přihlašovatel

RICOH Czech Republic s.r.o.

Název díla

RICOH THETA 2018 – ORIGINÁLNÍ
SFÉRICKÉ FOTOGRAFIE OKEM 360°
KAMERY RICOH THETA
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Titulní strana

2018
Limitovaná edice

Originální sférické fotograﬁe okem 360° kamery Ricoh Theta

Specifikace
Počet listů

13

Rozmery

420 × 420 mm

Náklad

350 ks

Vydavatel

RICOH Czech Republic s.r.o.

Grafik

Pavel Škoda, Studio 1

Tisk. technika

Ofsetový tisk

Tisk. barvy

Huber Group

Druh papíru

200 g křída matná + podložka 450 g GT1

Povrch. úpr.
(jiné zušlecht.)

1/0 tiskový lak mat

Tisk. stroj

Komori Lithrone LS 1040P

Záměr

Limitovaná edice kalendáře vznikla, aby
upozornila na nový rozměr snímkování
ve 360 stupňovém záběru, což nabízí nebývalý potenciál v kreativní tvorbě. Postprodukční úpravy, které byly využity při přípravě
fotografií do kalendáře, umožňují mobilní
aplikace a dávají tak i laikům spoustu
kreativních možností a otvírají jim tak dveře
do světa 360° fotografie.
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Přihlašovatel

Tisk Centrum s.r.o.

Název díla

STAŇTE SE SOUČÁSTÍ
SPORTOVNÍCH PŘÍBĚHŮ!

Titulní strana

2018
STAŇTE SE SOUČÁSTÍ SPORTOVNÍCH PŘÍBĚHŮ!

| by Tomáš Třeštík |

Specifikace
Počet listů

14

Rozmery

660 × 460 mm

Náklad

2000 ks

Vydavatel

SPORT INVEST International, a.s.

Grafik

J. Vince Pospíšil,
grafické studio Jan Mayen s.r.o.

Fotograf

Tomáš Třeštík

Tiskárna

Tisk Centrum s.r.o.

Tisk. technika

Kalendář – ofsetový tisk, distribuční obal –
sítotisk

Tisk. barvy

Huber

Druh papíru

250 g GALERIE ART

Povrch. úpr.
(jiné zušlecht.)

Disperzní lak / matné lamino na titulní straně

Tisk. stroj

Heidelberg Speedmaster CD 102-5+L

Záměr

Reprezentační kalendář společnosti
SPORT INVEST International, a.s., který
zastupuje Martinu Sáblíkovou, Petra
Čecha, Tomáše Hertla, Markétu Nausch
Slukovou, Barboru Hermannovou, Martina
Fuksu, Ondřeje Synka, Ester Ledeckou,
Petra Mrázka, Ondřeje Paláta a více než
350 dalších sportovců. Kalendář zachycuje
jednotlivé sportovce a jejich příběh. Součástí
kalendáře je transparentní ochranný obal
jako taška a celý kalendář je zabalen
v distribučním obalu doplněným potiskem
letopočtu 2018 a logem společnosti.

Přihlašovatel

TISKAP s.r.o.

Název díla

PROMĚNY
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Titulní strana

Specifikace
Počet listů

14

Rozmery

640 × 640 mm

Náklad

300 ks

Vydavatel

Nadace Archa Chantal

Grafik

Jakub Kaše

Fotograf

Petr Kurečka

Tiskárna

TISKAP s.r.o.

Tisk. technika

Ofsetový tisk

Tisk. barvy

Michael Huber CZ s.r.o.

Druh papíru

Garda Matt art 350 g

Povrch. úpr.
(jiné zušlecht.)

Lamino Soft Touch, parciální UV lak lesk

Tisk. stroj

Heidelberg CD 102

Záměr

Výtěžek z prodeje a dražby kalendáře
používá Nadace Archa Chantal k vylepšení
prostředí dětských nemocnic a léčeben
formou rekonstrukce těchto objektů.

Přihlašovatel

TISKAP s.r.o.

Název díla

REGULOVČÍCI DOPRAVNÍ SLUŽBY

Titulní strana

Specifikace
Počet listů

14

Rozmery

594 × 420 mm

Náklad

110 ks

Vydavatel

Krajské ředitelství hl. města Prahy

Grafik

Jozef Skácal

Fotograf

Archiv Policie České republiky

Tiskárna

TISKAP s.r.o.

Tisk. technika

Ofsetový tisk

Tisk. barvy

Michael Huber CZ s.r.o.

Druh papíru

Titul 300 g mat, listy 200 g mat
+ laš 350 Arktica

Povrch. úpr.
(jiné zušlecht.)

Disperzní lak

Tisk. stroj

Heidelberg CD 102

Záměr

Kalendář vznikl jako vzpomínka na práci
dopravních policistů v dobách minulých.
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Přihlašovatel

Tiskárna Grafico s.r.o.

Název díla

ERBORETUM

31

Titulní strana

NCEPCE: KANTORS CREATIVE CLUB, FOTO: PETR VANĚK

Specifikace
Počet listů

14

Rozmery

680 × 480 mm

Náklad

3200 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

250 g smartboard duo

Povrch. úpr.
(jiné zušlecht.)

Slepotisk, ražba, PUV, DRIP OFF

Tisk. stroj

Heidelberg CX 102-6+LX , KOMORI GL

Záměr

Každá generace chce za sebou zanechat nesmazatelnou stopu, a předat tak potomkům svědectví určité doby
a zkušenosti, stejně jako pokolení před nimi. Navázat
na to nejlepší, posunout danou profesi zase o něco dále,
blíže dokonalosti. Vždy bylo velkou ctí a hrdostí svůj cech
nebo řemeslo zvěčnit ve znamení, znaku či erbu. Symboly
každého oboru tak nejlépe vyjádřit vlastní kvintesenci. Erb,
podobně jako novodobé logo, chce výmluvnou zkratkou
co nejvěrohodněji zobrazit krásu, smysl a pravou podstatu
sdělení. Nám se tak skýtá možnost alespoň na chvíli proniknout do tajů řemesel, která žijí dále v rukou skutečných
mistrů, užívajíc si jejich výjimečnosti, okázalosti a naturální
poctivosti. Vlastnosti erbu nejsou jen jeho dědičnost a stálost, ale také umělecké ztvárnění a grafická hodnota.

Přihlašovatel

Tiskárna Helbich, a.s.

Název díla

KAREL OTTO HRUBÝ

32

Titulní strana

Specifikace
Počet listů

15

Rozmery

440 × 880 mm

Náklad

400 ks

Vydavatel

Tiskárna Helbich, a.s.

Grafik

Petr Cabalka

Fotograf

Karel Otto Hrubý

Tiskárna

Tiskárna Helbich, a.s.

Tisk. technika

UV CMYK

Tisk. barvy

Huber

Druh papíru

Pergraphica Classic Smooth 240 g

Povrch. úpr.
(jiné zušlecht.)

Drip-off lak

Tisk. stroj

Heidelberg Speedmaster CD 102-5-LX UV

Záměr

K příležitosti výstavy celoživotního díla
nestora brněnské fotografie K. O. Hrubého
se letos podařilo vydat exkluzivní kalendář
dosud nepublikovaných fotografií z autorova
soukromého archívu v přímé grafické úpravě
Petra Cabalky. Tvorba Karla Otty Hrubého je
prezentována na výstavě Karel Otto Hrubý
– fotograf, pedagog, teoretik, kterou pořádá
do 4. března 2018 Dům umění města Brna.
K výstavě vyšla stejnojmenná publikace.

Přihlašovatel

Veletrhy Brno, a.s.

Název díla

STVOŘENO PRO ZÁŽITKY
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Titulní strana
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Specifikace
Počet listů

7

Rozmery

420 × 580 mm

Náklad

400 ks

Vydavatel

ADVERTISING WAY s.r.o.

Grafik

Barbora Hamzová a Eva Ležovičová

Fotograf

Milan Hruška + archiv BVV

Spoluautor

Libuše Parolková – ideamaking

Tiskárna

NOVATISK, a.s.

Tisk. technika

Ofsetový tisk

Druh papíru

200 g křída lesk

Povrch. úpr.
(jiné zušlecht.)

Metalické barvy

Záměr

Autorské skici a fotografie okem umělce.
Krása, jednoduchost a ladnost křivek
technických budov. Detaily výstaviště jak ho
lidé neznají. Technické budovy zachycené
nevšedním uměleckým způsobem.
Malované skici zachycující emoce z akcí
v jednotlivých pavilonech.

Přihlašovatel

VOŠG a SPŠG Hellichova

Název díla

PÍSMAŘI 2018
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Titulní strana

Štorm

Brousil
Preissig
Týfa

Specifikace
Počet listů

8

Rozmery

320 × 450 mm

Náklad

50 ks

Vydavatel

VOŠG a SPŠG Hellichova

Grafik

Lucie Pangrácová (studentka 4. ročníku SPŠG)

Tiskárna

VOŠG a SPŠG Hellichova

Tisk. technika

Digitální tisk

Druh papíru

Olin regular natural white 250 g

Tisk. stroj

Konica Minolta bizhub PRO C65hc

Záměr

Kalendář je každoročním projektem studentů
Vyšší odborné školy grafické a Střední
průmyslové školy grafické Hellichova.
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Přihlašovatel

VOŠG a SPŠG Hellichova

Název díla

PREISSIG 2018
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Titulní strana

2018

Specifikace

35

Počet listů

8

Rozmery

320 × 450 mm

Náklad

50 ks

Vydavatel

VOŠG a SPŠG Hellichova

Grafik

Emma Kabešová (studentka 4. ročníku SPŠG)

Tiskárna

VOŠG a SPŠG Hellichova

Tisk. technika

Digitální tisk

Druh papíru

Olin regular natural white 250 g

Tisk. stroj

Konica Minolta bizhub PRO C65hc

Záměr

Kalendář je každoročním projektem studentů
Vyšší odborné školy grafické a Střední
průmyslové školy grafické Hellichova.

Přihlašovatel

VOŠG a SPŠG Hellichova

Název díla

TYPOPORTRÉTY 2018

36

Titulní strana
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typoportréty 2018

3DYHO7HLPHU5RVWLVODY9DQʒN)UDQWLåHNäWRUP
Specifikace
Počet listů

8

Rozmery

320 × 450 mm

Náklad

100 ks

Vydavatel

VOŠG a SPŠG Hellichova

Grafik

Johana Hnízdilová (studentka 4. ročníku SPŠG)

Tiskárna

VOŠG a SPŠG Hellichova

Tisk. technika

Digitální tisk

Druh papíru

Olin regular natural white 250 g

Tisk. stroj

Konica Minolta bizhub PRO C65hc

Záměr

Kalendář je každoročním projektem studentů
Vyšší odborné školy grafické a Střední
průmyslové školy grafické Hellichova.

Přihlašovatel

Z STUDIO, spol. s r.o.

Název díla

ICELAND 2018
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Titulní strana

Specifikace
Počet listů

14

Rozmery

660 × 400 mm

Náklad

900 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.)

UV lak

Tisk. stroj

Heidelberg Speedmaster SM74-8-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 2018 nese název ISLAND
2018 a obsahuje 13 neuvěřitelných a kouzelných pohledů na tuto zemi. Fotografie
jsou totiž pořízeny z letadla a ptačí perspektiva tak umožňuje vnímat krajinu jinak, než
obvykle. Kalendář je již tradičně vytištěn
vlastní unikátní technologií ofsetového tisku
Hi-Fi tisk©, která umožňuje tisknout fotografie v mimořádné kvalitě s prokreslenějšími
detaily a výrazně živějšími barvami. A 13
fotografií kalendáře ISLAND 2018 si to jistě
zaslouží.

Přihlašovatel

Západoslovenské tlačiarne Skalica, s.r.o.

Název díla

STROJ ČASU – TEMPUS MACHINA
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Titulní strana

Specifikace
Počet listů

13

Rozmery

470 × 640 mm

Náklad

500 ks

Vydavatel

Západoslovenské tlačiarne Skalica, s.r.o.

Spoluautor

Stano Bellan

Tiskárna

Západoslovenské tlačiarne Skalica, s.r.o.

Povrch. úpr.
(jiné zušlecht.)

UV lak, lamino, výsek

Záměr

Originálne dielo s vysokou úrovňou prezentácie pôvodnej
vlastnej témy a polygrafického prevedenia narába popri
tlači s výsekom a parciálnym UV lakom pre podporenie
a zdôraznenie myšlienok. Luxus je v tomto prípade výsledkom synergie všetkých prvkov na nosnej ploche veľkej témy
Stroja času. Jednou z úloh kalendára je byť po celý rok
súčasťou interiéru s dní jeho majiteľa. Tomu zodpovedá aj
prístup k téme a spracovaniu kalendára vydavateľa, ktorým
je Západotlač Skalica. Je schopný byť súčasne vynikajúcou
prezentáciou vydavateľa i exkluzívnym darčekom na dvanásť mesiacov. Kalendár vznikol ako umelecká výpoveď
a súčasne prezentácia kreatívnych a polygrafických možností tlačiarne, ktorá je jeho vydavateľom. Využitie ďalších
techník polygrafického spracovania a ich prevedenie nie
sú samoúčelné, ale podriaďujú sa funkčnosti dosiahnutých
efektov. Originálna koncepcia a myšlienkové súvislosti
pokrývajú jednotnú tému, ktorú alegoricky predstavuje Stroj
času. Trinásť listov predstavuje trinásť pohľadov na čas ako
neoddeliteľnú súčasť našich životov a ako fenomén, ovplyvňujúci nie len našu históriu, ale aj vnímanie sveta a vesmíru.
Výsek je použitý ako trinásť častí hodinového stroja, ktoré
sa skladajú na seba a spolu vytvárajú hĺbku ako tretí rozmer
kalendára.

Přihlašovatel

Zoologická zahrada hl. m. Prahy

Název díla

HVĚZDY PRAŽSKÉ ZOO OBJEKTIVEM
VÁCLAVA ŠILHY

39

Titulní strana

Specifikace
Počet listů

14

Rozmery

620 × 420 mm

Náklad

3500 ks

Vydavatel

Zoologická zahrada hl. m. Prahy

Grafik

OPTIO CZ

Fotograf

Václav Šilha

Spoluautor

Mgr. Miroslav Bobek, Václav Šilha,
Ing. Vít Kahle

Tiskárna

Tiskárna Grafico s.r.o.

Tisk. technika

Ofsetový tisk

Tisk. barvy

FLINT Group – Novavit F 700 Speed plus

Druh papíru

Křída lesklá 300 g typ Novatech – Antalis

Povrch. úpr.
(jiné zušlecht.)

Disperzní lak – lesklý

Tisk. stroj

Heidelberg CX102-6

Záměr

Exkluzivní kalendář pro rok 2018 s názvem
„Hvězdy pražské zoo“ je publikací s unikátními portréty zvířat ze Zoo Praha zachycenými objektivem fotografa Václava Šilhy.
V kalendáři se nachází třináct působivých
foto–obrazů formátu 620 × 420 mm. Tímto
jedinečným autorským dílem bychom rádi
oslovili všechny milovníky našich zvířecích
osobností. Ti se mohou těšit na slavné i méně
známé osobnosti pražské zoologické zahrady
– například na stříbrohřbetého samce gorily
nížinné Richarda, mláďata slona indického
Maxmiliána a Rudolfa, ale i na výjimečného
člunozobce afrického či krásně zbarveného
chřestýšovce mangšanského.

OBSAH

Aliance žen s rakovinou prsu, o.p.s.
Bellis 2018 – mladé ženy s rakovinou prsu

1

ANTALIS s.r.o.
Zvěroruce 2018

2

BastArt.cz s.r.o.
Bad Light Stories

3

DEBRA ČR, z.ú.
Kalendář DEBRA ČR 2018

4

Démos trade, a.s.
Metal women

5

Explosia a.s.
Jsme flexibilní

6

FMK UTB – Ateliér Reklamní fotografie
Ruce a tiskové barvy Huber

7

Formall CWS s.r.o.
Typographicus 2018

8

FUJIFILM Europe GmbH, o.s.
Svět, který bere dech

9

GRAFIE CZ, s.r.o.
Jak jsem potkal ticho

10

IPODEC – Čisté město
Trhací kalendář Aleše Lamra

11

JAKUB a.s.
Řím Dolce Vita

12

KBA CEE Sp. z o.o.
Tera MoveXtreme

13

Komerční slévárna šedé a tvárné litiny Turnov a.s.
MATERIAL

14

Městská správa sociálních služeb v Mostě – p.o.
Šťastné stáří

15

Metrostav a.s.
Kalendář Metrostav 2018

16

Michael – SŠ a VOŠ reklamní a umělecké tvorby, s.r.o.
Michael 3x4

17

Národní divadlo
Národní divadlo – činohra

18

O2 Czech Republic a.s.
O2 galerie 2018

19

OTTOVA TISKÁRNA, spol. s r.o.
Ottův poznámkový kalendář

20

Pepa Středa
Krajiny trochu vyšší

21

PRESCO GROUP, a.s.
Filip Hodas 2018

22

PRESCO GROUP, a.s.
Maria Makeeva 2018

23

PRESCO GROUP, a.s.
Personal by Alžběta Jungrová – Jan Kaplický 2018

24

PRESCO GROUP, a.s.
Tomski&Polanski 2018

25

Radek Jaroš
Cesty k horám 2018

26

RICOH Czech Republic s.r.o.
RICOH THETA 2018

27

Tisk Centrum s.r.o.
Staňte se součástí sportovních příběhů!

28

TISKAP s.r.o.
PROMĚNY

29

TISKAP s.r.o.
Regulovčíci dopravní služby

30

Tiskárna Grafico s.r.o.
ERBORETUM

31

Tiskárna Helbich, a.s.
Karel Otto Hrubý

32

Veletrhy Brno, a.s.
Stvořeno pro zážitky

33

VOŠG a SPŠG Hellichova
Písmaři 2018

34

VOŠG a SPŠG Hellichova
Preissig 2018

35

VOŠG a SPŠG Hellichova
Typoportréty 2018

36

Z STUDIO, spol. s r.o.
ICELAND 2018

37

Západoslovenské tlačiarne Skalica, s.r.o.
Stroj času – Tempus machina

38

Zoologická zahrada hl. m. Prahy
Hvězdy pražské ZOO objektivem Václava Šilhy

39

Společnost
Digirama s.r.o.
vyhlašuje
18. ročník soutěže

Partneři:
Veletrhy Brno
Heidelberg Praha
Konica Minolta
Europapier Bohemia
Formica CZ
GRAFIE CZ
Tiskárna HELBICH
Tisk do 1000
Mediální partneři:
Noviny pro grafický průmysl
Heidelberg Info

EXPO DATA spol. s r.o.
Výstaviště 1, CZ – 648 03 Brno
e-mail: hrubes@expodata.cz, www.expodata.cz
www.kalendarroku2018.cz

www.kalendarroku2018.cz

