KATALOG
PŘIHLÁŠENÝCH
KALENDÁŘŮ

SOUTĚŽ NA POMEZÍ
GRAFIKY, POLYGRAFIE
A VOLNÉ TVORBY
28 přihlášených kalendářů
7 členů poroty
1 předseda poroty
7 kategorií
22 ocenění
GRAND PRIX – absolutní vítěz
VOX POPULI – cena veřejnosti

KALENDÁŘ ROKU 2022
22. ročník soutěže
V letošním ročníku se do soutěže o nejkrásnější český kalendář přihlásilo celkem 28 kalendářů.
Porota, která se sešla 9. 2. 2022 v Brně, hodnotila kalendáře
v sedmi různých kategoriích, aby tak dokázala spravedlivě poukázat na různorodost nápadů, zpracování a pojetí. Kalendář,
který vynikal nade všemi, získal hlavní cenu GRAND PRIX.
Soutěž se již popáté uskutečnila v Brně v tradičních partnerských prostorách, kterými jsou Tiskárna Helbich a Galerie Práh. První jmenovaná hostila porotu při jejím zasedání,
v Café Práh se pak ve středu 2. 3. 2022 konalo slavnostní
vyhlášení výsledků za účasti zástupců přihlašovatelů kalendářů, partnerů soutěže, porotců a odborné i laické veřejnosti.

KATEGORIE

Design
Fotografie
Kvalita tisku a celkové zhotovení
Digitální tisk
Kreativní pojetí obsahu
Prezentace subjektu
Mladý tvůrce
VOX POPULI
GRAND PRIX

POROTA
ADÉLA SVOBODOVÁ / Design
grafická designérka / Hodnotí grafiku, kreativitu a pojetí
JAN JINDRA / Fotografie
fotograf, pedagog na UTB ve Zlíně / Hodnotí fenomén fotografie v kalendáři
PETR BREBURDA / Kvalita tisku a celkové zhotovení
polygraf, ředitel společnosti Igepa velkoobchod papírem
spol. s r.o. / Hodnotí polygrafické zpracování
BARBARA ZEMČÍK / Kreativní pojetí obsahu
grafička a designérka / Hodnotí kalendář jako prostor pro
kreativní prezentaci obsahu
DITA PEPE / Prezentace subjektu
fotografka, pedagožka na ITF v Opavě / Hodnotí kalendář
jako prezentaci firmy, značky, produktu
PETR VESELÝ / Mladý tvůrce
polygraf, Tiskárna Helbich, a.s. / Hodnotí výtvory studentů
SŠ a VŠ do 33 let
MARTIN NOVOTNÝ / Digitální tisk / Grand Prix /
předseda poroty
polygraf, GRAFIE CZ / Hodnotí polygrafické zpracování

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ KALENDÁŘE POHLEDEM POROTY
Kategorii Design, která hodnotí grafiku, kreativitu a pojetí,
měla na starosti grafická designérka a držitelka několika ocenění Adéla Svobodová.
Adélu Svobodovou zaujal z pohledu grafika kalendář Typografie v geometrii Vyšší odborné školy grafické a Střední průmyslové školy grafické.
„V porotě soutěže jsem letos poprvé, takže nemám možnost
srovnání s minulými ročníky. Jsem překvapená, kolik se přihlásilo škol. Zároveň se prokazuje, že studenti přistupují ke kalendářům kreativnějším způsobem než kalendáře komerčnějšího charakteru, které jsou v soutěži také hojně zastoupeny.“
Fenomén fotografie v kalendáři si vzal na starost fotograf
a pedagog na UTB ve Zlíně Jan Jindra, kterého nejvíce zaujal výpravný kalendář věnovaný dílu významného brněnského fotografa Jaroslava Pulicara, jenž se v loňském roce stal
Osobností české fotografie za rok 2020.
„Letošní ročník byl pro mě hodně napínavý, dlouho jsem zvažoval, který kalendář je nejlepší, a nakonec se mi nejvíc líbil
kalendář od Libuše Jarcovjákové. Tím, jak je postavený, jednoduchý. Samozřejmě se mi jako fotografovi také líbil kalendář Jaroslava Pulicara. Dost jsem váhal a přecházel z jednoho na druhý. Nakonec jsem se přiklonil k Libuši Jarcovjákové.
A myslím, že je to skvělá volba.“
Kvalita tisku a celkové zhotovení je víceméně oborová záležitost, proto ji hodnotil Petr Breburda, ředitel společnosti Igepa
CZ s.r.o. Toho jednoznačně zaujal kalendář FAUNTASTICO,
obrazová hříčka propojující faunu a flóru, dokonale fotograficky a řemeslně zpracovaná.
„Soutěž Kalendář roku 2022 byla pro mě osobně návratem
do tohoto prostředí. Mohu konstatovat, že i ta relativně dlouhá doba znamenala stále vysokou úroveň přihlášených prací.
Z téměř tří desítek pozoruhodných exponátů bylo těžké zvolit,
kdo je zajímavý, kdo je precizní, kdo atraktivní či jinak zajímavě designově zpracovaný. Díval jsem se na přihlášené kalendáře i emočním pohledem, podle toho, co mě oslovilo. Sledoval jsem, z jakého materiálu je kalendář vyroben, neunikly mi
zajímavé techniky jako parciální lak nebo slepotisk a hodnotil
jsem i celkový dojem. Měl jsem několik favoritů a velmi mě
oslovil kalendář Tiskárny Grafico FAUNTASTICO.“

Kategorie Digitální tisk se ujal předseda poroty Martin Novotný, který ze čtyř přihlášených kalendářů vybral dva: Posedy
a Kalendář MFF UK 2022 – 70. výročí fakulty. Zároveň apeloval na své kolegy, neboť skvělých věcí vytištěných digitálně
vzniká spousta a stačí na ně jenom upozornit a přihlásit je.
„Jsem velmi rád, že se Kalendář roku 2022 uskutečnil. Jsem
rád, že se sešla zajímavá porota a jsem velmi rád, že se přihlásily různorodé kalendáře, s čímž je spojená zajímavá diskuze.
Co se týká zpracování, určitě mezi kalendáři najdeme polygrafické skvosty – za zmínku stojí kalendář Tiskárny Grafico
FAUNTASTICO, který svým zpracováním překračuje všechny
technologické meze. Naštěstí se neřeší jenom technologické zpracování, porota to neměla rozhodně jednoduché, proto rozhodovala v několika kategoriích. Za mě byl příjemným
překvapením kalendář Typografie v geometrii, kalendář roku
22 jistě pestrý… vlastně pro mě zvítězili všichni, protože se
přihlásili a věnovali svůj čas a prostor, aby vytvořili zajímavé
dílo, ať už technicky, nebo kreativně. Už teď se těším na další
ročník a přeji všem šťastnou ruku na zajímavé kalendáře.“
Kalendář je ideálním prostorem pro kreativní pojetí obsahu,
ať už se jedná o luxusní zpracování (AUF LUSTREISE), které
je promyšlené až do posledního detailu, nebo kalendář pojatý
jako výstava fotografií (JAROSLAV PULICAR), případně kalendář-nekalendář, který působí jako ochranný amulet a má
vás chránit po celý rok (ANDĚLÉ). Grafička Barbara Zemčík
dokázala dokonale pojmout náročnost této kategorie.
„Jsem velmi ráda, že v letošním ročníku soutěže zavládl minimalismus jak v grafickém, tak v designovém pojetí, což potvrdil jak vítězný kalendář Činohry Národního divadla, tak několikrát oceněný kalendář Vyšší odborné školy grafické a Střední
průmyslové školy grafické svou jednoduchou a efektivní typografií.“

Dita Pepe, fotografka a pedagožka s přesahem do řady oborů, se dokázala výborně zorientovat v kategorii Prezentace
subjektu zaměřující se na firmy, značky a produkty.
Do oka jí padl kalendář The Beauty of Steel a samozřejmě hrdinové dnešní doby – zdravotníci a záchranáři (kalendář ZZS
JmK… o lidech a pro lidi). Sílu lásky a rodiny také skvěle vystihuje Rodinný kalendář TERIBEAR, který je nejen výborným
místem pro plánování času všech členů rodiny, ale zároveň
pomáhá opuštěným dětem najít nový domov, neboť je vydáván ve spolupráci s Nadací Terezy Maxové.
„Letošní ročník byl pro mě pozitivní. Opět se přihlásili organizace i tvůrci, které dlouhodobě sleduji a baví mě jejich vývoj. Za mě je letos nejkrásnějším kalendářem ten, který vznikl
pro Národní divadlo a jeho Činohru. Jeho koncept je úžasný
v tom, že v divadle dávají možnost jednomu tvůrci. Vyberou si
jednoho výtvarníka, tentokrát to byla Libuše Jarcovjáková. Její
fotky i tvorbu nesmírně oceňuji. Líbí se mi grafické zpracování
a formát kalendáře. Není až tak velký s ohledem na současný
stav, tak trochu šetří. Je menší a ideální do bytových prostor.“
Garanta kategorie Mladý tvůrce, zkušeného polygrafa a pedagoga Petra Veselého zaujaly hned tři kalendáře – Typografie v geometrii, 2022 a Antalis. Na základě návrhu poroty
se organizátoři rozhodli, že pro všechny mladé tvůrce, kteří
se letos do soutěže přihlásili, uspořádají exkurzi v provozech
partnerské Tiskárny Helbich.
„V letošním roce bylo vidět, že Střední průmyslová škola grafická v Praze vyrobila a poslala do soutěže zajímavý kalendář.
A já bych si přál, aby se hlásilo více mladých tvůrců z grafických a polygrafických škol.“
Celá porota se nakonec dohodla, že jednoznačným vítězem
pro rok 2022 se stane kalendář Činohry Národního divadla
fotografky Libuše Jarcovjákové. Kalendář, který nelítostným
objektivem dává nahlédnout do zákulisí zlaté kapličky, má
jedinečný design, netradiční technické zpracování a oproti
vítězům GRAND PRIX v minulých ročnících výrazně menší
formát.

CO JE SOUTĚŽ KALENDÁŘ ROKU 2022?
Soutěž o nejhezčí český kalendář, ve které se potkává grafika, polygrafie a volná tvorba v jednom objektu. Záměrem
soutěže je představit nejkrásnější české kalendáře, poukázat na kreativní zpracování a pojetí, tiskovou i grafickou úroveň, upozornit na novátorské počiny.
Soutěž KALENDÁŘ ROKU vznikla v roce 2000 v Praze se
záměrem prezentovat odbornému i laickému publiku nejkrásnější kalendáře. V roce 2018 se soutěž z organizačních
důvodů přesunula do Brna, kde působí už pátý rok. Vyhlášení výsledků a výstava všech přihlášených kalendářů se
pravidelně koná v březnu v Galerii Práh v Brně.

KALENDÁŘ ROKU 2022
Výsledky hlasování poroty
Umístění
v kategorii Název kalendáře
Design
1. místo

Typografie v geometrii

2. místo

Posedy 2022

3. místo

AUF LUSTREISE

Digitální tisk
1. místo

Posedy 2022

2. místo

Kalendář MFF UK 2022 –
70. výročí fakulty

3. místo

NEBYLO UDĚLENO

Prezentace subjektu

Přihlašovatel
Vyšší odborná škola grafická
a Střední průmyslová škola
grafická

2

FEDRIGONI Deutschland
GmbH

5

Ateliér Reklamní fotografie –
FMK UTB

2

Matematicko-fyzikální fakulta
Univerzity Karlovy

The Beauty of Steel

ZZS JmK ...o lidech a pro
lidi...

Formall CWS s.r.o.

3. místo

Rodinný kalendář
TERIBEAR 2022

Fotografie

27

Ateliér Reklamní fotografie –
FMK UTB

2. místo

1. místo

Poř.
č.

10

6

Nadační fond Zdravotnické
záchranné služby
Jihomoravského kraje

14

PRESCO GROUP, a.s.

17

24

JAROSLAV PULICAR

ZZS JmK ...o lidech a pro
lidi...

Tiskárna Helbich, a.s.

2. místo

3. místo

JAKUB

JAKUB a.s.

8

FEDRIGONI Deutschland
GmbH

5

1. místo

Kreativní pojetí obsahu
1. místo

AUF LUSTREISE

2. místo

JAROSLAV PULICAR

3. místo

2. místo
3. místo

14

Tiskárna Helbich, a.s.

24

FAUNTASTICO

Tiskárna Grafico s.r.o.

23

Madagaskar

Z STUDIO, spol. s r.o.

28

ANDĚLÉ – nekalendář

Kvalita tisku a celkové zhotovení
1. místo

Nadační fond Zdravotnické
záchranné služby
Jihomoravského kraje

Příběhy obalů

Mladý tvůrce
1. místo

Typografie v geometrii

2. místo

2022

3. místo

Kalendář Antalis 2022

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

TART, s.r.o.

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

7

19

27
11

1

Umístění
v kategorii Název kalendáře

Přihlašovatel

GRAND PRIX

Kalendář Činohry ND
Národní divadlo – Činohra
Libuše Jarcovjáková 2022

VOX POPULI

The Beauty of Steel

Formall CWS s.r.o.

Poř.
č.
15

6

Všem oceněným kalendářům gratulujeme!

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme vám všem, kteří jste se přihlásili, protože soutěž
stojí právě na vašich kalendářích, do nichž jste vložili spoustu
energie.
Rádi bychom vyjádřili dík také partnerům soutěže, bez jejichž
finanční podpory a nadšení by soutěž nebylo možné uskutečnit.
Děkujeme za váš čas a přízeň a těšíme se na Kalendář roku
2023!

PŘIHLÁŠENÉ KALENDÁŘE

ANTALIS s.r.o.
Kalendář Antalis 2022

1

Ateliér Reklamní fotografie – FMK UTB
Posedy 2022

2

AVE ART Ostrava
Příběh kovárny

3

EMBA, spol. s r. o.
Pasecká papírna ve světle světových historických
událostí
				

4

FEDRIGONI Deutschland GmbH
AUF LUSTREISE

5

Formall CWS s.r.o.
THE BEAUTY OF STEEL

6

H.R.G. spol. s r.o.
ANDĚLÉ – nekalendář

7

JAKUB a.s.
JAKUB

8

KURZ Czech & Slovak s.r.o.
KURZ – nástěnný kalendář 2022

9

Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Kalendář MFF UK 2022 – 70. výročí fakulty

10

Michael a Vysoká škola kreativní komunikace s.r.o.
2022

11

Michael
ŠKOLA MICHAEL 2022

12

Milan Dědek
Tam za železniční tratí spatříš město, jezero, hory

13

Nadační fond Zdravotnické záchranné služby JmK
ZZS JmK ...o lidech a pro lidi

14

Národní divadlo – Činohra
Kalendář Činohry ND Libuše Jarcovjáková 2022

15

PRESCO GROUP, a.s.
ENERGY 2022

16

PRESCO GROUP, a.s.
Rodinný kalendář TERIBEAR 2022

17

RAP GROUP s.r.o.
It´s time for 2022

18

TART, s.r.o.
Příběhy obalů

19

Tiskap s.r.o.
Proměny

20

Tiskap s.r.o.
Rohde Schwarz 		

21

Tiskárna Grafico s.r.o.
Beáta Rajská – CARPE DIEM 22

22

Tiskárna Grafico s.r.o.
FAUNTASTICO		

23

Tiskárna Helbich, a.s.
JAROSLAV PULICAR				

24

Vydavatelství Jiří Říha
MUŽI A KOLO – reklamní cyklistické plakáty
z 19. a 20. století
				

25

Vydavatelství Jiří Říha
ŽENY A KOLO – reklamní cyklistické plakáty
z 19. a 20. století 				

26

Vyšší odborná škola grafická a Střední průmyslová
škola grafická
Typografie v geometrii 2022

27

Z STUDIO, spol. s r.o.
Madagaskar

28

Přihlašovatel

ANTALIS s.r.o.

Název díla

Kalendář Antalis 2022

1

Titulní strana

Specifikace
Počet listů

14

Rozměry

700 × 1000 mm

Náklad

150 ks

Vydavatel

ANTALIS s.r.o.

Grafik

Nikola Špejtková

Tiskárna

Tiskárna Helbich, a.s.

Tisk. technika

UV ofset

Druh papíru

Olin Origins

Tiskový stroj

Heidelberg CD 102-5

Letošním tématem kalendáře Antalis 2022 byla udržitelnost. Cílem bylo vytvoření jednoduchého, ale k přírodě
šetrného kalendáře. Z toho důvodu byl zvolený recyklovaný papír Olin Origins, který je hitem roku 2021. Zákazníci
společnosti chválí zejména pracné ruční kresby, velikost
nástěnného kalendáře a vhodně zvolené papíry, které
svými barvami podporují téma udržitelnosti. Toto téma bylo
zvoleno na základě nepříjemné situace v posledních třech
letech, abychom všem připomněli, že je důležité chovat se
k přírodě tak, jak je potřeba.

Záměr

Přihlašovatel

Ateliér Reklamní fotografie - FMK UTB

Název díla

Posedy 2022

2

Titulní strana

Specifikace
Počet listů

14

Rozměry

240 × 421 mm

Náklad

50 ks

Vydavatel

FMK UTB ve Zlíně

Grafik

Milan Nedvěd

Fotograf

Jan Smolík

Tiskárna

Proxima tisk s.r.o.

Tisk. technika

Digitální tisk

Druh papíru

Recyklovaný papír Colotech silk /
170 g matná křída

Tiskový stroj

Xerox - Iridesse

Záměr

Nástěnný kalendář Posedy 2022 prezentuje autorský soubor fotografií Jana Smolíka, studenta ateliéru Reklamní fotografie
Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Netradiční
formou experimentuje se žánrem krajinářské
fotografie a tomuto záměru je přizpůsobený
také formát kalendáře. Cílem kalendáře je
vzdát hold nejen české přírodě, ale také
všem myslivcům i lovcům záběrů. Kalendář
vznikl pod vedením pedagogů Jana Jindry
a Evžena Sobka, úvodní text a báseň napsal
Matej Chrenka.

Přihlašovatel

AVE ART Ostrava

Název díla

Příběh kovárny

3

KA

LE

ND

ÁŘ

20

22

Titulní strana

FOTOGRAFIE: JAN ZAVADIL

Specifikace
Počet listů

14

Rozměry

420 × 297 mm

Náklad

300 ks

Vydavatel

AVE ART Ostrava

Grafik

MgA. Alice Zelníčková Brůnová

Fotograf

Jan Zavadil

Tiskárna

VIDAPRINT

Záměr

Kalendář vznikl jako prezentace oboru
Umělecké kovářství střední umělecké školy
AVE ART Ostrava. Fotografiemi jsme chtěli
zachytit atmosféru kovárny v průběhu výuky studentů tohoto oboru. Ten je zaměřen
nejen na umělecké kovářství, ale také
na stavební kování, výrobu nářadí a různých
nástrojů. Vše od vlastních návrhů až po samotnou realizaci a instalaci. V kalendáři se
také můžete dočíst, jak kovárna postupně
vznikala (od roku 1930) a měnila se až
do dnešní podoby.

Přihlašovatel

EMBA, spol. s r. o.

Název díla

Pasecká papírna ve světle světových
historických událostí

4

Titulní strana

Specifikace
Počet listů

14

Rozměry

420 × 594 mm

Náklad

600 ks

Vydavatel

EMBA, spol. s r. o.

Grafik

Otakar Pohořalý

Spoluautor

Miroslav Vomáčka

Druh papíru

Křída mat 200 g

Povrch. úpr.
(jiné zušlecht.)

Matný lak

Záměr

Nástěnný kalendář vydaný ke 140. výročí
založení papírny v Pasekách nad Jizerou.
Záměrem vydavatele bylo propojit historické
dějinné milníky s klíčovými událostmi papírny.
Každý rok je okomentován souvisejícím textem. Pro komplexní celistvost díla je použita
zadní podkladová deska, vyrobená z materiálu, který se v papírně vyrábí nyní. Kalendář je
vydán ve dvou jazykových mutacích.

Přihlašovatel

FEDRIGONI Deutschland GmbH

Název díla

AUF LUSTREISE

5

Titulní strana

Specifikace
Počet listů

28

Rozměry

480 × 680 mm

Náklad

500 ks

Vydavatel

designhouse, Deutschland + FEDRIGONI
Deutschland GmbH

Grafik

Wolfgang Judas (návrh, koncepce, text),
Christian Koch (grafika)

Tiskárna

Schmidt + Buchta, Helmbrechts, DE

Tiskové barvy

HUBER Inkredible Quickfast Cofree
Skalenfarben

Tisk. technika

Konvenční ofsetový tisk

Druh papíru

Constellation Jade E33 Raster 90 g,
Pergamenata Bianco 90 g, Arena White
Rough 170/300 g, Corolla Pentagram
PW120/160 g, Symbol Matt Plus PW 150 g,
Freelife Vellum Cream 100 g, Corolla
Pentagram Ivory 160 g – FEDRIGONI
Papers

Tiskový stroj

Koenig & Bauer Rapida 76-5+L FAPC ALV2

Přihlašovatel

Formall CWS s.r.o.

Název díla

THE BEAUTY OF STEEL

6

Titulní strana

THE BEAUTY OF STEEL
Viktor Mácha

2022

Specifikace
Počet listů

14

Rozměry

420 × 600 mm

Náklad

400 ks

Vydavatel

Viktor Mácha

Grafik

Jan Forejt

Fotograf

Viktor Mácha

Tiskárna

PB tisk

Tisk. technika

Ofsetový tisk

Tisk. barvy

Huber

Druh papíru

GalerieArt Silk 200 g

Povrch. úpr.
(jiné zušlecht.)

Parciální tiskový lak

Tisk. stroj

Heidelberg Speedmaster XL 105-5+L

Záměr

Viktor Mácha (1984) se rozhodl svůj život
zasvětit dokumentaci těžkého průmyslu
a za posledních 14 let na své vlastní náklady navštívil více než 30 oceláren, sléváren,
kováren, válcoven a železáren ve 32 zemích.
Projekt Viktora Máchy The Beauty of Steel si
za cíl klade jediné – objektivní dokumentaci
krásy těžkého průmyslu a nenávratně mizejících technologických procesů spjatých s výrobou a zpracováním kovů. Je totiž možné, že
naše generace bude jednou z posledních,
která tento fascinující svět temně dunících
továrních hal na vlastní kůži pocítí.

Přihlašovatel

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

Název díla

ANDĚLÉ – nekalendář

7

Titulní strana

Specifikace
Počet listů

13

Rozměry

330 × 390 mm

Náklad

400 ks

Vydavatel

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

Grafik

Autor ilustrací – Miluše Gloserová, grafik –
Pavel Šmerda

Fotograf

František Renza

Spoluautor

Miluše Gloserová

Tiskárna

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

Tisk. technika

Tisk HUV

Druh papíru

BO 250 g

Tisk. stroj

GL-840P H-U

Záměr

Nechť nás všechny Andělé ochraňují nejen
v roce 2022.
Tento rok jsme chtěli být odlišní, rozhodli
jsme se udělat tzv. nekalendář se Strážnými
anděly. Těmto krásným obrázkům vděčíme autorce Miluši Gloserové z Litomyšle.
Nekalendář obsahuje 13 andělských listů
– bez kalendária. Každý si tak může vybrat
dle svého vlastního uvážení, který Anděl
ho bude v určitý měsíc provázet. A protože
jsme nechtěli klasickou kroužkovou vazbu,
nekalendář nám zdobí dřevěná lišta, díky níž
si nastavíte jakéhokoliv Anděla, kterého si
přejete, aby Vás ochraňoval :).

Přihlašovatel

JAKUB a.s.

Název díla

JAKUB

8

Titulní strana

Specifikace
Počet listů

13

Rozměry

690 × 470 mm

Náklad

1 000 ks

Vydavatel

JAKUB a.s.

Grafik

MgA. Jan Šimsa

Fotograf

Tomáš Třeštík

Spoluautor

MA. Filip Heyduk, MgA. Martin Strnad

Tiskárna

Tiskárna Daniel s.r.o.

Tisk. technika

Ofsetový tisk CMYK + metal. barva s lakem

Tisk. barvy

HUBER

Druh papíru

Mutiart Silk 250 g

Povrch. úpr.
(jiné zušlecht.)

Disperzní lak matný

Tisk. stroj

Heidelberg

Záměr

V letošním kalendáři na všech stranách září
jediná hvězda - Hana Vagnerová. Fotograf
Tomáš Třeštík prozradil: „Herečku Hanku
Vagnerovou jsem se pro letošní kalendář
firmy JAKUB rozhodl nafotit co nejcivilněji,
v jen jemně stylizovaných situacích. Záměrně jsem zvolil černobílé pojetí a určité
bezčasí, aby se divák mohl plně soustředit
na Hančinu krásu a neuvěřitelné charisma“.

Přihlašovatel

KURZ Czech & Slovak s.r.o.

Název díla

KURZ - nástěnný kalendář 2022

9

Titulní strana

Specifikace
Počet listů

1

Rozměry

594 × 841 mm

Náklad

18 000 ks

Vydavatel

LEONHARD KURZ Stiftung & Co. KG

Grafik

g.a.s. unternehmenskommunikation GmbH

Tiskárna

Gräfe Druckveredelung GmbH, Bielefeld,
Německo

Tisk. technika

Ofsetový tisk

Tisk. barvy

Jänecke + Schneemann

Druh papíru

Algro Design Advanced 220 g

Povrch. úpr.
(jiné zušlecht.)

Studená ražba, horká ražba, sleporažba

Tisk. stroj

Heidelberg XL 105

Záměr

Nástěnný kalendář KURZ má dlouholetou tradici. Již několik
desetiletí se každý rok díky našim ražebním dekorativním
materiálům představuje nová země. Tématem roku 2022
je Nový Zéland. Ostrovní stát je pestrou směsicí různých
kultur a jeho krajina nabývá velmi odlišných rozměrů: Nový
Zéland má co nabídnout, od velkolepých ledovců po sopečné náhorní plošiny. Typické symboly krajiny, flóra a fauna,
jsou interpretovány vizuálně přitažlivým způsobem prostřednictvím našich produktů a procesů. Domorodí obyvatelé
Nového Zélandu, Maorové, byli první, kdo překročili moře
z Hawaiki před více než 1000 lety. Maorské mýty a legendy
nadále hrají důležitou roli v historii Nového Zélandu a to se
odráží v motivech kalendáře. Kalendář se zaměřuje na hory
v pozadí. V popředí vidíte jezero obklopené nedotčeným
lesem. V maorské kultuře byly hory Nového Zélandu kdysi
bohy a válečníky, jejichž divoké bitvy utvářely krajinu. I dnes
je Maorové považují za posvátná místa.

10

Přihlašovatel

Matematicko-fyzikální fakulta UK

Název díla

Kalendář MFF UK 2022 – 70. výročí
fakulty

Titulní strana

2022

MFF_kalendar_2022_listy.indd 1

12.11.2021 12:03

Specifikace
Počet listů

15 + podkladový karton

Rozměry

420 × 300 mm

Náklad

1000 ks

Vydavatel

Matematicko-fyzikální fakulta UK

Grafik

Miloš Homola

Fotograf

Různí

Spoluautor

Jiří Dolejší, Jan Valenta, Luboš Veverka

Tiskárna

KAREL MRÁZ – REPROM

Záměr

Kalendář MFF UK na rok 2022 připomíná
70. výročí fakulty prostřednictvím výběrů
snímků různých autorů, převážně
amatérských fotografů, napříč časem,
od založení v roce 1952 do současnosti.
Popisky fotografií jsou dostupné v rozšířené
realitě, kterou zobrazuje na míru vyvinutá
mobilní aplikace pro systémy Android a iOS.

Přihlašovatel

Michael - Střední škola a Vyšší odborná 11
škola reklamní a umělecké tvorby, s.r.o.
a Vysoká škola kreativní komunikace s.r.o.

Název díla

2022

Titulní strana

2022

VYSOKÁ
ŠKOLA
KREATIVNÍ
KOMUNIKACE

@grib_ova

Specifikace
Počet listů

14

Rozměry

410 × 550 mm

Náklad

500 ks

Vydavatel

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

Grafik

MgA. Michaela Obrová

Fotograf

Studenti škol: Michael - Střední škola
a Vyšší odborná škola reklamní a umělecké
tvorby a Vysoká škola kreativní komunikace

Tiskárna

Ottova tiskárna, spol. s r.o.

Tisk. technika

Ofsetový tisk

Tisk. barvy

Michael Huber

Druh papíru

Matná křída 300 g

Povrch. úpr.
(jiné zušlecht.)

Tiskový matný lak

Tisk. stroj

KBA Performa 66-4

Záměr

Značka Michael zastřešuje tři stupně uměleckého
vzdělávání – střední, vyšší odborné a vysokoškolské.
Střední škola reklamní a umělecké tvorby Michael
působí na našem trhu od roku 1994. Za tu dobu se z ní
stal renomovaný brand, ke kterému v roce 2011 přibyla
Vyšší odborná škola – Akademie Michael. Kompletní
nabídku moderně koncipovaného vzdělání doplnila v roce
2016 Vysoká škola kreativní komunikace. V kalendáři
každou z těchto tří škol symbolicky reprezentuje několik
studentských fotografií a grafických prací.

Přihlašovatel

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

Název díla

ŠKOLA MICHAEL 2022

12

Titulní strana

Specifikace
Počet listů

16

Rozměry

320 × 135 mm

Náklad

1000 ks

Vydavatel

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

Grafik

MgA. et Mgr. Markéta Horáková

Fotograf

Studenti Michael - Střední školy a Vyšší
odborné školy reklamní a umělecké tvorby

Tiskárna

Ottova tiskárna, spol. s r.o.

Tisk. technika

Ofsetový tisk

Tisk. barvy

Michael Huber

Druh papíru

Matná křída 130 g

Tisk. stroj

KBA Performa 66-4

Záměr

MICHAEL – Střední škola a Vyšší odborná škola
reklamní a umělecké tvorby je škola s dlouholetou tradicí.
Byla založena již v roce 1994. Poskytuje vzdělávání
v oborech management a produkce a také v uměleckých
specializacích, zaměřených na fotografickou a filmovou
tvorbu, grafický design či design interiéru. Od září 2011
bylo vzdělávání rozšířeno o vyšší odbornou školu –
Akademii Michael, která dále prohlubuje a zdokonaluje
umělecké zaměření studentů. Škola tak vzdělává
kreativní a samostatné osobnosti s tvůrčími schopnostmi
a s předpoklady pro další úspěšné studium a profesní
růst. Škola Michael jako jediná v České republice nabízí
kompletní edukaci a odbornou přípravu v oblasti reklamy.
Ve škole učí řada oborových profesionálů a osobností
české umělecké scény. Pedagogové jsou erudovaní
a zapálení pro věc a toto nadšení přenáší i na své
studenty. Kalendář školy Michael 2022 obsahuje práce
studentů střední i vyšší odborné školy oborů Fotografie
a nová média, Grafický design a Design interiéru.

Přihlašovatel

Milan Dědek

Název díla

Tam za železniční tratí spatříš město,
jezero, hory

13

Titulní strana

2022
Tam za železniční tratí spatříš
město, jezero, hory
Milan Dědek

kalendar-chlapecek_vybrane.indd 2

29.10.2021 17:00:04

Specifikace
Počet listů

7

Rozměry

420 × 594 mm

Náklad

300 ks

Vydavatel

EPLcond, a.s.

Grafik

Milan Dědek

Fotograf

Milan Dědek

Tiskárna

Tiskárny Maestro

Tisk. technika

Ofsetový tisk

Druh papíru

Křída matná 200 g

Záměr

Co je za horizontem ubíhajících kolejí? Věčná touha člověka vydat se na cestu za poznáním tentokrát vede do nejmenovaného
města ležícího u nejmenovaného jezera,
na jehož hladině se zrcadlí nejmenované
hory.

Přihlašovatel

Nadační fond Zdravotnické záchranné
služby Jihomoravského kraje

Název díla

ZZS JmK ...o lidech a pro lidi

14

Titulní strana

Specifikace
Počet listů

14

Rozměry

420 × 295 mm

Náklad

500 ks

Vydavatel

Gill s.r.o.

Grafik

Rastislav Belan

Fotograf

Rastislav Belan

Spoluautor

Rastislav Belan

Tiskárna

Tiskárna Gill, s.r.o.

Druh papíru

Listy – křídový papír 200 g, zadní strana –
GC1 360 g

Povrch. úpr.
(jiné zušlecht.)

Ofsetový lak

Tisk. stroj

Heidelberg Printmaster PM 74-4

Záměr

Náš již 4. charitativní kalendář zachycuje „každodenní
chléb“ zdravotníků záchranné služby, nabízí různé situace
a události. Dovolili jsme si pojmout je tak trochu s nadsázkou a zároveň jsme se inspirovali kultovním filmem
SIN CITY. Výtěžek z prodeje tentokrát poputuje neziskové nestátní organizaci Domov pro mne, která podporuje
rozvoj chráněného bydlení a komunitních služeb pro těžce
handicapované.

Přihlašovatel

Národní divadlo – Činohra

Název díla

Kalendář Činohry ND Libuše
Jarcovjáková 2022

15

Titulní strana

Specifikace
Počet listů

14

Rozměry

225 × 415 mm

Náklad

300 ks

Vydavatel

Činohra Národního divadla

Grafik

Markéta Kudláčová

Fotograf

Libuše Jarcovjáková

Spoluautor

Lucie Černá

Tiskárna

Tiskárna Helbich a.s.

Tisk. technika

UV ofset

Tisk. barvy

Huber

Druh papíru

Munken Lynx Rough a Colorplan Black

Povrch. úpr.
(jiné zušlecht.)

Sítotisk

Tisk. stroj

Heidelberg CD102-5 UV a sítotisk SPS

Záměr

Kalendář Činohry Národního divadla propojuje funkčnost
a umělecké zpracování. Fotografie Libuše Jarcovjákové
vytištěné na kvalitním papíru vyšší gramáže, minimalistické kalendárium v horní části jednotlivých listů a snadná
manipulace s kalendářem v průběhu roku ukazují, že lze
v oblasti tvorby kalendáře pracovat s produktem i jinak.
Jednotlivé listy kalendáře se snadno odtrhávají a po odstřižení kalendária zůstává samotná fotografie vytištěná
ve vysoké tiskové kvalitě. Celkový formát je zvolen tak,
aby se kalendář mohl posílat v obálce A3 a zároveň se
využil arch papíru a nedocházelo ke zbytečně nadměrnému odpadu. Technické zpracování: Kalendář je lepený
disperzním lepidlem jako blok, vrtaný pro zavěšení a má
obarvenou černou ořízku.

Přihlašovatel

PRESCO GROUP, a.s.

Název díla

ENERGY 2022

16

Titulní strana

Specifikace
Počet listů

12

Rozměry

480 × 560 mm

Náklad

3000 ks

Vydavatel

PRESCO GROUP, a.s.

Grafik

Vojtěch Maudr

Tiskárna

Tiskárna Grafico

Tisk. technika

Ofsetový tisk

Tiskové barvy

Huber

Druh papíru

Křída lesk

Tiskový stroj

Heidelberg

Záměr

Nástěnný kalendář Energy byl připraven
v edici Silver Collection, kterou Presco
Group vydává již několik let. Tato kolekce
obsahuje exkluzivní fotografické kalendáře s ojedinělými tématy. Koncept tohoto
kalendáře spočívá v objevení nečekaných
přírodních úkazů nebo míst. Kalendář
obsahuje 12 výběrových fotek z celého
světa, ze kterých energie přímo srší. Je tak
dokonalým doplňkem do každé místnosti
pro všechny, kteří se rádi nechávají unášet
krásami našeho světa. Fotografie doplňuje
univerzální kalendárium na černém pozadí
a popisky míst v několika jazycích. Kalendář
je vytištěný na papíře s certifikátem FSC,
který označuje výrobky vzniklé v souladu se
zásadami udržitelného lesního hospodaření.

Přihlašovatel

PRESCO GROUP, a.s.

Název díla

Rodinný kalendář TERIBEAR 2022

17

Titulní strana

Specifikace
Počet listů

12

Rozměry

300 × 300 mm

Náklad

2000 ks

Vydavatel

PRESCO GROUP, a.s.

Grafik

Lucie Jenčíková

Tiskárna

Tiskárna Triangl

Tisk. technika

Ofsetový tisk

Tisk. barvy

Huber

Druh papíru

Bezdřevý ofset

Tisk. stroj

Heidelberg

Záměr

Rodinný plánovací kalendář z edice Teribear je vydáván
ve spolupráci s Nadací Terezy Maxové dětem. Hravé ilustrace s medvídkem hrdinou tematicky doplňují každý měsíc.
Kalendárium je uzpůsobeno pro pětičlennou rodinu, která
si takto jednoduše a přehledně naplánuje veškeré aktivity.
Zakoupením produktů s logem Teribear přispíváte na pomoc opuštěným dětem.

Přihlašovatel

RAP GROUP s.r.o.

Název díla

It´s time for 2022

18

Titulní strana

Specifikace
Počet listů

27

Rozměry

310 × 180 mm

Náklad

1300 ks (CZ + AJ mutace)

Vydavatel

ROBE lighting s.r.o.

Grafik

Karolína Helisková – RAP GROUP s.r.o.

Fotograf

Nathan Wan

Spoluautor

Team RAP GROUP s.r.o.

Tiskárna

Tiskárna PRINTO Ostrava

Tisk. technika

Kalendárium – ofsetový tisk, stojánek –
sítotisk

Druh papíru

Materiál stojánku – FUEGO stone Coal
700 g, první listy kalendáře – FUEGO stone
Coal 400 g, vnitřní listy kalendáře – Magno
gloss 130 g

Povrch. úpr.
(jiné zušlecht.)

Na stojánku 3D parciální lak, na prvním listě
je text vybrán laserem

Tisk. stroj

KBA RAPIDA 106-5+L

Záměr

Byli jsme osloveni firmou ROBE, ať vytvoříme úplně nový
grafický koncept stolního kalendáře.
Zadání bylo: „Chceme změnu a ať je to zajímavé“. A přesně
toho jsme se drželi!
Černá je pro firmu ROBE naprosto typická, proto jsme ji
použili v takovém rozsahu. Slogan, který byl použit pro
kalendář, se nakonec tak „uchytil“, že je používán i v jiných
marketingových materiálech. Pod úvodní stranou je fotka
nasvícená světly ROBE. Dohromady měly tyto dvě strany
naznačit „konec temna a světlo na konci tunelu… a konec
doby covidové.“

Přihlašovatel

TART, s.r.o.

Název díla

Příběhy obalů

19

Titulní strana

Příběhy obalů

Specifikace
Počet listů

19

Rozměry

597 × 420 mm

Náklad

1200 ks

Vydavatel

TART, s.r.o.

Grafik

Martin Černý – Studio PORT

Fotograf

různí

Tiskárna

Tiskárna Helbich, a.s.

Tisk. technika

Ofsetový tisk

Tisk. barvy

Huber Group

Druh papíru

Novatech mat 250 g

Povrch. úpr.
(jiné zušlecht.)

Drip off lak

Tisk. stroj

Heidelberg Speedmaster CD 102-5-LX UV

Záměr

Kalendář Příběhy obalů vznikl při příležitosti 30. narozenin
společnosti TART, s.r.o. Vzhledem k tomu, že naše narozeniny připadly na červen, zvolili jsme netradiční rozsah
18 listů (rok a půl) od července 2021 do prosince 2022.
Cílem kalendáře bylo ukázat, kde všude pomáhají naše
obaly chránit konkrétní produkty. Oslovili jsme některé naše
obchodní partnery, představili jim projekt a získali od nich
image fotografie výrobků, které jim pomáháme chránit.
Poté jsme doplnili ještě reportážní fotografie z výrobního/
balicího procesu a krátké texty. Pro vizuální jednotu jsme
zvolili černobílé provedení s přidáním červené barvy – barvy
naší společnosti. Balené výrobky či jejich součásti jsme
vedle červené linky navíc zvýraznili odlišným lakováním.
Výsledkem je kalendář, který nejen potěší svým designem
a zpracováním, ale také přibližuje naše „umění balit“.

Přihlašovatel

Tiskap s.r.o.

Název díla

Proměny
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Titulní strana

Specifikace
Počet listů

14

Rozměry

640 × 640 mm

Náklad

500 ks

Vydavatel

Tiskap s.r.o.

Grafik

Matěj Bošina

Fotograf

Petr Kurečka

Tiskárna

Tiskap s.r.o.

Tisk. technika

Ofsetový tisk

Tisk. barvy

Heidelberg Saphira Eco-Classic 400

Druh papíru

MultiArt Silk 350 g

Povrch. úpr.
(jiné zušlecht.)

Vnitřek – disperzní lak mat, obálka –
sametové lamino + 3D UV lak

Tisk. stroj

Heidelberg CX102

Záměr

Kalendář představující naše herecké a pěvecké osobnosti tentokrát jinak, bez proměn.
Každý sám za sebe. Výtěžek z prodeje již
mnoho let podporuje úspěšné projekty v nemocnicích po celé republice.

Přihlašovatel

Tiskap s.r.o.

Název díla

Rohde Schwarz

Titulní strana

Specifikace
Počet listů

7

Rozměry

640 × 460 mm

Náklad

740 ks

Vydavatel

Tiskap s.r.o.

Grafik

Jakub Kubů

Fotograf

Václav Šilha

Tiskárna

Tiskap s.r.o.

Tisk. technika

Ofsetový tisk

Tisk. barvy

Heidelberg Saphira Eco-Classic 400

Druh papíru

MultiArt Silk 250 g

Povrch. úpr.
(jiné zušlecht.)

Disperzní lak mat + UV lak

Tisk. stroj

Heidelberg CX102

Záměr

Kalendář nám na nádherných fotografiích
připomíná krásu lidových krojů.
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Přihlašovatel

Tiskárna Grafico s.r.o.

Název díla

Beáta Rajská – CARPE DIEM 22

22

Titulní strana
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Specifikace
Počet listů

17

Rozměry

326 × 241 mm

Náklad

3000 ks

Vydavatel

Beata Rajská – design, s.r.o.

Grafik

Dočkal design, s.r.o.

Fotograf

Artur Koff

Tiskárna

Tiskárna Grafico s.r.o.

Tisk. technika

Ofsetový tisk

Tisk. barvy

Flint Novavit F 1000 Win Bio, SunChemical
Pantone barvy

Druh papíru

Matná křída 300 g

Povrch. úpr.
(jiné zušlecht.)

Matný disperzní lak, konvenční Drip-off,
zlatá termoražba, matné lamino na obálce

Tisk. stroj

Heidelberg Speedmaster CX102-6-L

Záměr

Jsme opravdu rádi, že naše dlouhodobá spolupráce se
světoznámou módní návrhářkou Beátou Rajskou pokračuje
i v letošním roce. Opět je předmětem výroby její reprezentativní stolní kalendář. Její osobní přítomnost během výroby
je již standardem. Spolupráce byla jako vždy výborná napříč
celým výrobním procesem. Pevně věříme, že se i v příštím
roce budeme opět na kalendáři podílet a na spolupráci se již
teď těšíme.

Přihlašovatel

Tiskárna Grafico s.r.o.

Název díla

FAUNTASTICO
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Titulní strana

Specifikace
Počet listů

14

Rozměry

680 × 480 mm

Náklad

2500 ks

Vydavatel

Tiskárna Grafico s.r.o.

Grafik

Grafické studio Kantors Creative Club

Fotograf

Petr Vaněk

Tiskárna

Tiskárna Grafico s.r.o.

Tisk. technika

Ofsetový tisk (konvenční + HUV)

Tisk. barvy

Flint Novavit F 1000 Win Bio + TOYO LED
EU S5

Druh papíru

Aegle White 245 g

Povrch. úpr.
(jiné zušlecht.)

Studená ražba – Foilstar, lakování
disperzním lakem, lakování HUV lakem,
reliéfní slepotisk, termoražba, laminace,
parciální UV lak

Tisk. stroj

Heidelberg CX102-6-L, KOMORI Lithrone
GL540

Záměr

Cílem našeho kalendáře pro tento rok bylo přiblížit se
co nejvíce přírodě, její rozmanitosti a nápaditosti. FAUNTASTICO je propojením čarokrásné říše zvířat a dechberoucího světa rostlin. Díky čistě ruční práci, velké dávce
trpělivosti a důrazu, který byl kladen na věrnost a detaily
každého tvora, bylo dosaženo výsledku, který je co nejvěrnější originální podobě. Po dlouhých hodinách a dnech
lepení a jemného osázení květinami, lístek po lístku, kvítek
po kvítku, vznikl kalendář, díky kterému si můžete po celý
rok 2022 užívat pohled na zvířecí říši v plném rozkvětu.
Bez nadsázky můžeme říci, že se nikdy předtím fauna
a flora nepotkaly tak zblízka!

Přihlašovatel

Tiskárna Helbich, a.s.

Název díla

JAROSLAV PULICAR
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Specifikace
Počet listů

14

Rozměry

930 × 670 mm

Náklad

400 ks

Vydavatel

Tiskárna Helbich, a.s.

Grafik

Martin Pulicar, Richard Procházka

Fotograf

Jaroslav Pulicar

Tiskárna

Tiskárna Helbich, a.s.

Tisk. technika

Ofsetový tisk

Tisk. barvy

Huber Pantone UV

Druh papíru

Pergraphica Classic Smooth 240 g

Povrch. úpr.
(jiné zušlecht.)

3D parciální UV lak s glittry

Tisk. stroj

Heidelberg Speedmaster CD 102-5-LX UV

Záměr

Kalendář Tiskárny Helbich představuje soubor černobílých
fotografií Jaroslava Pulicara, fotografa, jenž bez nároku
na zisk či popularitu a tak trochu v ústraní donkichotsky
vytváří svými díly jakýsi „prostor k usebrání a sebezdokonalování“. Jeho fotografie jsou prodchnuté elementární
důvěrou v člověka a v to, že žít se dá ledasjak, ale může
to být plné a tím i krásné. V každém snímku je až s akupunkturní přesností zachycen náboj a emoce dané situace.
Jeho fotografiím nemusíme zcela rozumět, máme alespoň
co poznávat a rozšiřovat tím svoji citlivost.
Kalendář je ozvláštněn 3D parciálním lakem na titulní straně a má speciální kovovou závěsnou lištu.

Přihlašovatel

Vydavatelství Jiří Říha

Název díla

MUŽI A KOLO – reklamní cyklistické
plakáty z 19. a 20. století
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Titulní strana

Specifikace
Počet listů

14

Rozměry

320 × 600 mm

Náklad

300 ks

Vydavatel

Vydavatelství Jiří Říha

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

Po loňském úspěchu v této soutěži, kdy kalendář s touto
tematikou získal krásné 3. místo, vychází Muži a kolo
podruhé. I pánská varianta je sestavená z nejkrásnějších
dobových reklamních plakátů, které v 19. a 20. století
propagovaly jízdní kolo a jejichž ústředním motivem je tentokrát muž. Nejstarším uměleckým dílem je dubnový plakát
z roku 1895. Je možno obdivovat tehdejší tiskové techniky,
které obstojí při hodnocení i v dnešní době. Oba titulní plakáty Muži i Ženy byly vybrány záměrně od stejné firmy, aby
kalendáře vedle sebe působily dojmem příbuznosti.

Přihlašovatel

Vydavatelství Jiří Říha

Název díla

ŽENY A KOLO – reklamní cyklistické
plakáty z 19. a 20. století
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Titulní strana

Specifikace
Počet listů

14

Rozměry

320 × 600 mm

Náklad

300 ks

Vydavatel

Vydavatelství Jiří Říha

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

Desátý kalendář v řadě s touto tematikou je opět sestaven
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. Nejstarším uměleckým dílem je zářijový plakát
z roku 1898. Je možno obdivovat tehdejší tiskové techniky, které obstojí při hodnocení i v dnešní době. Oba titulní
plakáty Ženy a Muži byly vybrány záměrně od stejné firmy,
aby kalendáře vedle sebe působily dojmem příbuznosti.

Přihlašovatel

Vyšší odborná škola grafická a Střední
průmyslová škola grafická

Název díla

Typografie v geometrii 2022
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Specifikace
Počet listů

14

Rozměry

297 × 420 mm

Náklad

70 ks

Vydavatel

Nakladatelství grafické školy

Grafik

Bednářová, Bouřilová, Kubešová,
Adamcová, Lánová, Drozdová, Withersová,
Vodrážková, Hausdorf, Fialová

Spoluautor

Martin Hlubuček, Jan Berka

Tiskárna

VOŠG a SPŠG, tiskové středisko

Tisk. technika

Digitální tisk

Druh papíru

Více druhů (Stardream, Notturno a další)

Tisk. stroj

Konica Minolta C85 hc, Mimaki UCJV 300-160

Záměr

Kalendář 2022 vznikl na téma tvorby grafické kompozice ze zvoleného písmene, které
výtvarně a technicky řešili žáci 1. ročníku
oboru Grafický design školního vzdělávacího programu Design obalů. Přidanou hodnotou tohoto kalendáře je druhotné využití
papíru s možností složení vánočních ozdob
s originálním typografickým potiskem.

Přihlašovatel

Z STUDIO, spol. s r.o.

Název díla

Madagaskar
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Specifikace
Počet listů

14

Rozměry

660 × 450 mm

Náklad

800 ks

Vydavatel

Z STUDIO, spol. s r. o.

Grafik

Zdeněk Žilinský

Fotograf

Ing. Ondřej Záruba

Tiskárna

Z STUDIO, spol. s r.o.

Tisk. technika

Ofsetový tisk Hi-Fi tisk®

Druh papíru

Křída mat 250 g + 1250 g lepenka

Povrch. úpr.
(jiné zušlecht.)

Celoplošný UV lak lesk 1/0

Tisk. stroj

Heidelberg CX 102-5+L

Záměr

Kalendář pro rok 2022 nese název Madagaskar a obsahuje 12 unikátních snímků cestovatele Ondřeje Záruby, který
je zároveň jednatelem společnosti Z STUDIO, spol. s r. o.
Společnost každoročně vytváří kalendář jako dárek pro
své obchodní partnery, zákazníky a zaměstnance, který je
distribuován po celém světě. Fotografie zachycují zážitky,
zajímavosti i informace z cestování po exotickém Madagaskaru. Nástěnný kalendář je vytištěn unikátní technologií ofsetového tisku Hi-Fi tisk® doplněnou o celoplošný
UV lak.
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