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Pátek 29. května 2015 bude patřit obalovému designu. V prostorách pražského kina 
Aero se odehraje blok odborných přednášek na téma obalový a grafický design. 
Vzápětí následuje slavnostní vyhlášení vítězů mezinárodní soutěže obalového 
designu Mladý obal / Young Package. 
 
Na obal tradič ně  něbý va  nahlí ž ěno jako na prěstiž ní  děsigně rskou disčiplí nu, pr ěsto jě 
souč a stí  tě mě r  vs ěčh vý robku  na trhu. „Obal musí plnit ochranou funkci a to pokud možno 
atraktivní a nápaditou formou, aby přilákal pozornost zákazníka a srozumitelně s ním 
komunikoval,“ uvědl s ě fděsigně r žlí nskě  firmý Těsčoma Ladislav Škoda.  
 
BUDEME SLAVIT VE VELKÉM 
Lětos ní  jubilějní  20. roč ní k si ž a da  vělkou uda lost. Za rověn  výbí ží  k malě mu požastavění  
nad souč asný mi i budoučí mi vý žvami oboru děsign obalu  a s ní m vělmi u žčě souvisějí čí ho 
grafičkě ho děsignu. U tě to pr í lěž itosti jsmě výžvali odborní ký č ěskě ho i svě tově ho 
forma tu, abý sě podě lili o svě  na žorý na souč asný  vý voj i budoučnost tě čhto disčiplí n. Jak 
vidí  budoučnost obalu  a grafiký proslulý  obalový  děsigně r pu sobí čí  vě S vý čarsku Lars 
Wallentin něbo č ěskě  ikoný tě čhto oboru  Petr Babák, Jan Činčera a Fiala&Šebek?  
 
U pr í lěž itosti slavnostní ho výhla s ění  ví tě žu  jubilějní ho 20. roč ní ku měžina rodní  soutě ž ě 
Young Package, ktěrý m provědě moděra tor Tomáš Hanák, pr ipravil CZECHDESIGN 

http://www.czechdesign.cz/


rěflěxi čělě ho oboru v podobě  pr ědna s kově ho odpolědně, ktěra  sě uskutěč ní  v pátek 29. 
května v kině Aero: 
 

 16:30 pr ědna s kově  odpolědně Budoučnost děsignu 
 19:00 slavnostní  výhla s ění  vý slědku  měžina rodní  soutě ž ě Young Pačkagě 
 aftěrpartý v Kině  Aěro po výhla s ění  

 
O ŘEČNÍCÍCH 
Lars Wallentin 
Proslulý  obalový  děsigně r počha žějí čí  žě S vě dska, kdě ží skal vždě la ní  na thě Graphič 
Institutě vě Stočkholmu. V ročě 1964 sě pr ěmí stil do S vý čarska, odkud již  ví čě něž  40 lět 
rožví jí  krěativní čh r ěs ění  v oblasti obalu  pro žnač ký jako jě Něstlě , Něsčafě , Maggi, Buitoni, 
Něsquik něbo KitKat. Do Prahý pr ijědě pr ědstavit svoji viži obalu jako prostr ědku 
komunikačě ž požičě grafičkě ho děsigně ra a ěxpěrta v oblasti obalu .  
 
Jan Činčera 
Zna mý  č ěský  obalový  děsigně r sě podě lí  o svě  know-how. Na jakě m nějkurio žně js í  žada ní  
pračoval? Jak výpada  rěaližačě obalu i pro nějna roč ně js í  žaka žký? Co bý mě l grafik a 
obalový  děsigně r vě dě t, kdýž  potr ěbujě navrhnout obal, ať už  jdě o žabalění  luxusní ho 
da rku něbo tr ěba "jěn" použdro na knihu? 
 
Petr Babák 
Obal nění  jěn konstrukčě ž papí ru, alě i grafičký  děsign. Pětr Baba k jě sýnonýměm 
na paditý čh a ěxpěriměnta lní čh projěktu , sě ktěrý mi slaví  u spě čhý i u koměrč ní čh 
žadavatělu . Jak takova  spolupra čě výpada ? Jak si prosadit svu j na žor a pohlěd na vě č v 
konfrontači sě svě těm markětingu? 
 
Fiala & Šebek 
Něju spě s ně js í  č ěska  firma spěčialižují čí  sě na vý voj žnač ěk a obalový  děsign pro koměrč ní  
trh pr ědstaví  pročěs vžniku obalu  vě spolupra či s kliěntěm. Jak v tak na roč ně m pročěsu 
dojí t k uspokojivě mu vý slědku a jakou roli v ně m hrajě děsigně r? 
 
SLAVNOSTNÍ VEČER VÍTĚZŮ SOUTĚŽE YOUNG PACKAGE 
Po pr ědna s kově m odpolědni budě na slědovat slavnostní  výhla s ění  ví tě žu  měžina rodní  
soutě ž ě Young Pačkagě. Ktěr í  u č astní či sě v konkurěnči ví čě něž  700 pračí  ž čělě ho svě ta 
stanou ví tě ži. Kdo si odněsě čěný v čělkově  hodnotě  pr ěs 70 000 Kč ?  
 
O OCENĚNÝCH ROZHODNE ODBORNÁ POROTA I VEŘEJNOST 
Tradič ně  budě udě lěna čěna porotý a čěna CZECHDESIGN. Vu běč poprvě  budě udě lěna 
spěčia lní  čěna výhlas ovatělě soutě ž ě spolěč nosti Moděl Obalý. O jědnom ž očěně ný čh lětos 
rožhodujě takě  s iroka  věr ějnost, ktěra  mu ž ě nýní  hlasovat na nas ičh fačěbookový čh 
stra nka čh. Obal, ktěrý  do 20. května 2015 23:59 hod. obdrž í  nějvě ts í  poč ět tžv. „lajku “, 
ží ska  čěnu věr ějnosti. 
 
TOMÁŠ HANÁK ODHALÍ VÝSTAVU VÍTĚZNÝCH PRACÍ 
Slavnostní m věč ěrěm va s provědě hěrěč Tomáš Hanák. Jako kaž dý  rok na va s takě  č ěka  
jědnora žova  vý stava v prostoru Kino Aěro nějlěps í čh pračí  navrž ěna děsigně rěm 
Romanem Kvitou, ktěrý  něda vno ží skal svě tově  očěně ní  Rěd Dot Děsign Award. Vý stava 
pak budě k vidě ní  od 2. července 2015 vě Vě ž i Novomě stskě  radničě na Pražě 2. 
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Tě matěm jubilějní ho roč ní ku soutě ž ě býlo „Vs ěčhno nějlěps í !“. Věč ěr žakonč í  aftěrpartý 
v pr ědsa lí  kina. 
 
Hlědali jsmě obalý, ktěrě  budou spojěný nějěn s narožěninami, alě i vý roč ní  ědičě něbo 
limitovaně  jubilějní  kolěkčě. Soutě ž ní  pra čě, ktěrě  porota těnto rok hodnotila, býlý vě 
vě ts ině  pr í padu  souč a stí  jakě si akčě, ktěra  sě va ž ě k oslava m. ,,Obecně se více pohnuly od 
konstrukce obalů ke konstruování samotného dárku. Mnoho ze zaslaných prací mělo také 
sekundární použití. Porota preferovala konstrukčně zvládnuté obalů s dotaženou grafikou. 
Právě u oceněných prací můžeme říct, že grafika plně koresponduje s formou a myšlenkou 
zadání,“ výsvě tlujě manaž ěrka soutě ž ě Young Pačkagě Radka Machalická. 
 
Těšíme se na vás 29. května 2015 v Kině Aero, Biskupcova 1733/31, Praha 3. 
 
Vstup zdarma. 
 

Vý stava jě podpor ěna Magistra těm hlavní ho mě sta Prahý. 
 
Projekt Budoucnost designu je podpořen Fondem EHP  

grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. 

 

 

 

 

Organizátor:  

 

 

Partneři projektu: 

  

   

 
Partneři projektu: MODEL OBALY, Fond EHP,  UMPRUM, UTB Zlí n, Astěn hotěls, Studio 
C inč ěra, Papělotě, C ěska  čěntra, Antalis, Lindt, Pond5, Slověnskě  čěntrum dýžajnu, 
Novomě stska  radničě 
 
Mediální partneři: DěsignMagažin.čž, Děsign porta l, č asopis Font, DESIGNEAST.EU, 
děsignbý.sk, č asopis Pačkaging, Děsign Cabinět CZ, č asopis Děsignum 
 

MODEL OBALY, a.s., jě iničia tor a výhlas ovatěl soutě ž ě, patr í  měži nějvě ts í  firmý v C ěskě  
rěpubličě spěčialižují čí  sě na vý robu obalu . Jě souč a stí  s vý čarskě  skupiný Moděl Holding 
a svě  vý robní  ža vodý a občhodní  žastoupění  ma  v osmi ěvropský čh žěmí čh. Soutě ž  Mladý  
obal výhlas ujě firma Moděl Obalý a.s. kaž dý  rok už  od roku 1996. 
> více http://www.modělgroup.čom/čs  
 
CZECHDESIGN jě organižačě, ktěra  dlouhodobě  prosažujě uplatn ova ní  děsignu v praxi. 
Provožujě wěbový  porta l o č ěskě m děsignu, podporujě a propagujě č ěskě  děsigně rý, v 
ra mči poraděnský čh služ ěb poskýtujě konžultačě, por a da  děsigně rskě  soutě ž ě, těndrý a 
mědia lní  kampaně .  
> více www.čžěčhděsign.čž    
 

http://www.modelgroup.com/cs
http://www.czechdesign.cz/


BUDOUCNOST DESIGNU jě roč ní  čýklus pr ědna s ěk a workshopu  pr ědní čh žahranič ní čh 
děsigně ru  a těorětiku , ktěrý  CZECHDESIGN vě spolupra či sě žahranič ní mi institučěmi 
por a da . Projěkt jě podpor ěn Fonděm EHP grantěm ž Islandu, Ličhtěns tějnska a Norska.  
> více www.čžěčhděsign.čž/dlouhodobě-projěktý/budoučnost-děsignu/  
 
MLADÝ OBAL / YOUNG PACKAGE jě soutě ž  v obalově m děsignu urč ěna mladý m tvu rču m 
do 30 lět. Od roku 1996 si výdobýla měžina rodní  rěputači a vý ražně  postavění . 
Kaž doroč ně  sě tě s í  vělkě mu ža jmu. 
> více http://mladý-obal.čž/  
 

Počet přihlášených prací: 711 
 
Ocenění: 

- Katěgoriě Studěnti výsoký čh s kol a děsigně r i do 30 lět 
- Katěgoriě Studěnti str ědní čh a výs s í čh odborný čh s kol 
- Cěna CZECHDESIGN 
- Cěna výhlas ovatělě Moděl Obalý 
- Cěna pr ědsědý porotý 
- Cěna věr ějnosti  

 
Odměny: 
Studěnti výsoký čh s kol a děsigně r i do 30 lět 

- 1. místo 30 000 Kč  
- 2. místo 10 000 Kč  
- 3. místo 7 000 Kč  

Studěnti str ědní čh a výs s í čh odborný čh s kol 
- 1. místo 20 000 Kč  
- 2. místo 5 000 Kč  
- 3. místo 3 000 Kč  

 
Porota: 

- Jan C inč ěra 
- Ladislav S koda 
- Karěl Vra něk 
- Jaroslav Jur iča 
- Jan C tvrtní k 

 
Přednáškové odpoledne: 

- KDY: 29. 5. 2015, od 16:30 hod 
- KDE: Kino Aěro, Biskupčova 1733/31, Praha 3 
- ŘEČNÍCI: Lars Wallěntin, Fiala&S ěběk, Pětr Baba k, Jan C inč ěra 
- VSTUP: ždarma 

 
Slavnostní vyhlášení: 

- KDY: 29. 5. 2015, od 19:00 hod 
- KDE: Kino Aěro, Biskupčova 1733/31, Praha 3 
- VSTUP: ždarma 

 
Výstava: 

http://www.czechdesign.cz/dlouhodobe-projekty/budoucnost-designu/
http://mlady-obal.cz/


- KDY: 02/07–07/09 2015 
- KDE: Vě ž  Novomě stskě  radničě, Karlovo na m. 1/23, Praha 2 
- VSTUP: ždarma 

 

Kontakt pro média: Aněž ka Adamí kova , +420 733 755 959, 
aněžka.adamikova@čžěčhděsign.čž  
 
Užitečné odkazy: 

- Požva nka: https://www.facebook.com/events/1445013832459739/   
- Ke stažení (TZ, obrazový materiál): http://www.čžěčhděsign.čž/prěss  
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