CMYK

Kreativní
KreativníOlomouc
Olomouc
Kreativní
Jeseník
Šumperk

Kreativní
Olomouc
Jeseník
Šumperk

4
4
3

DESI G N
DESIGN

4
3
CreativeOlomouc
Olomouc
CreativeCreative
Jeseník
Šumperk

Creative
Creative
Creative
Jeseník
Šumperk
Olomouc
Olomouc

DE
SI
GN

Kreativní
Olomouc

4
Creative
Olomouc

Publikace byla realizována s finanční podporou
Statutárního města Olomouce.

The publication was realized with the financial support
of the Statutory City of Olomouc.

chnologies for sustainable development.

j.
Editoři katalogu: Petr Bilík, Michaela Jendřejková

Catalogue editors: Petr Bilík, Michaela Jendřejková

Autorka úvodu: Michaela Jendřejková

Author of the introduction: Michaela Jendřejková

Autorka editorialu: Magdaléna Petráková

Author of the editorial: Magdaléna Petráková

Proofreading a copywriting: Tomáš Franta

Proofreading and copywriting: Tomáš Franta

Odpovědná redaktorka: Tereza Vintrová

Inhouse editor: Tereza Vintrová

Překlad: David Livingstone

Translation: David Livingstone

Grafika a layout: Jiřina Vaclová

Graphics and layout: Jiřina Vaclová

Design obálky: Radim Měsíc

Cover Design: Radim Měsíc

Tisk: Profi-tisk group, s. r. o.

Print: Profi-tisk group, s. r. o.

© Univerzita Palackého v Olomouci, 2022

© Univerzita Palackého v Olomouci, 2022

ISBN 978-80-244-6138-0 (tisk)

ISBN 978-80-244-6138-0 (tisk)

ISBN 978-80-244-6139-7 (online: iPDF)

ISBN 978-80-244-6139-7 (online: iPDF)

Úvod

Introduction

Edice katalogů Kreativní Olomouc – DESIGN, jež vznikla
na Univerzitě Palackého v Olomouci jako jasné a hmatatelné vyjádření podpory jednotlivcům z kreativních
odvětví, pokračuje již čtvrtým dílem. Ten se po speciální
edici zaměřené na kreativní talenty z podhůří Jeseníků
vrací zpátky do hanácké metropole a představuje další
dvě desítky špičkových kreativců, jejichž aktivity spoluutvářejí genius loci města a pomáhají nastavovat vysoké
kvalitativní standardy nejen po vizuální stránce. Právě
demonstrace této kreativní úrovně, kterou by Olomouc
v zájmu budování image moderního a kreativního centra měla udržovat ve všech aspektech svého počínání, je
jedním ze silných impulzů a motivů, proč série katalogů
vzniká. Univerzita Palackého jejich prostřednictvím poskytuje symbolický spotlight aktivitám, které mají být dle její
dlouhodobé vize vlajkovou lodí sebeprezentace Olomouce a celého regionu.
S radostí můžeme konstatovat, že tuto vizi sdílí i nové
vedení univerzity, díky jehož podpoře čtvrté pokračování
edice DESIGN vychází. Všechny kreativce zahrnuté v tomto výběru spojuje vysoká vizuální úroveň aktivit a originální přístup k tvorbě. Jejich působení je přitom rozkročeno
mezi odvětví produktového designu, módy, marketingu,

The editions of the catalogues Creative Olomouc – DESIGN,
which came about at Palacký University in Olomouc as a clear
and tangible expression of support for individuals from the
creative sector, has continued with a fourth volume. After the
special edition focused on creative talent from the foothills
of the Jeseník mountains, it has returned back to the Haná
metropolis and presents another twenty first-rate creatives,
whose activities help create the genius loci of the city and
contribute to establishing the high qualitative standards, from
the visual side amongst other things. The demonstration of
this creative level, which Olomouc should maintain in all the
aspects of its activities in the interest of building the image of
a modern and creative centre, is one of the powerful impulses
and motives behind the emergence of the catalogues. Palacký
University is the symbolic spotlight of the activities, which
should be the flagship, in accordance with its long-term vision,
for the self-representation of Olomouc and the entire region.
It is with great pleasure that the new management of the
university also shares this vision, thanks to whose support
the fourth volume of DESIGN could come about. All of the
creatives included in this selection are linked by a high visual
level of activity and an original approach to their work. Their
activity is actually spread between the areas of product de3

fotografie, ale i audiovize, architektury, výtvarného umění,
ilustrace nebo proměny vizáže. Svou pestrostí je katalog
opět unikátní a my se těšíme, že jej bude moci obdivovat
co největší možné publikum, které se s katalogy v roli
potenciálního zákazníka či partnera bude potkávat při
nejrůznějších prezentacích a jednáních nebo zcela náhodně při pohybu ve městě – v kavárnách, galeriích nebo třeba v čekárně u zubaře. Inspirací má být také pro stávající
či budoucí studenty Univerzity Palackého, kteří si cestu
ke své profesi teprve vybírají.
Inspirace nabídky a stimulace poptávky po aktivitách
kreativních odvětví je primárním cílem celé edice katalogů. Jejím prostřednictvím univerzita usiluje o rozvoj města
v souladu s aktuálními trendy a ve snaze udržet v regionu
talenty a progresivní potenciál. Zejména na tom univer
zita dlouhodobě spolupracuje s iniciativou Kreativní
Olomouc. Její předsedkyni Magdalénu Petrákovou, která
se aktivně podílí na tvorbě podmínek pro pozitivní vývoj
kulturní a kreativní sféry města, jsme poprosili o stručný
editorial.
Michaela Jendřejková

sign, fashion, marketing, photography, as well as audiovisuals,
architecture, the visual arts, illustrations or transformations in
appearance. The variety of the catalogue is once again unique
and we can look forward to the fact that it will be admired by
the widest possible public, whether these be potential customers or partners of the catalogue at various kinds of presentations or dealings, or merely people randomly moving through
the city – in cafes, galleries or for example in a waiting room
at the dentist. It should also serve as an inspiration for current
or future students of Palacký University, who are still contemplating their future professions.
The primary goals for the entire series of catalogues is to
provide inspiration for supplying and stimulation for demand
for activities in the creative sector. The university thereby
contributes to the development of the city in accordance with
current trends and in an attempt to maintain talent and progressive potential in the region. The university is working over
the long-term in particular with the initiative Creative Olomouc. We have asked its chairperson Magdaléna Petráková,
who contributed actively to the creation of conditions for the
positive development of the cultural and creative spheres of
the city, to provide a brief editorial.
Michaela Jendřejková

Editorial

Editorial

Od vydání třetího katalogu uběhlo několik měsíců
a další tuhá covidová zima. Omezené možnosti prezentovat svou tvorbu „naživo“ (zákaz provozu vánočních
trhů byl jen špičkou ledovce) potvrdily, že je potřebné
hledat alternativní možnosti, jak vybraně upomínat
na činorodost našich spoluobčanů, na trendy, jež ani
Olomouc nemíjí, a konkrétní produkty a služby s vysokou přidanou hodnotou, které nezřídka vyvolávají
zájem daleko za hranicemi obce, a de facto tak formují

Several months have gone by and another difficult period
of Covid since the publication of the third catalogue. The
limited opportunities to present one’s work ‘live’ (the ban on
the operations of the Christmas market was only the tip of
the iceberg) confirmed the fact that there is a need to seek
out alternative ways of selectively drawing attention to the
creativeness of our fellow citizens, to the trends which have
impacted Olomouc and the concrete products with a high
added value which frequently meet with interest far from
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tvář města navenek. Zároveň je tato série katalogů pomyslným symbolem spojenectví místní kreativní sféry,
jejich společná prezentace oprávněně potvrzuje dojem
soudržnosti.
Tento díl svou pozorností opět sklouzává k centru
dění – Olomouci. Různé průzkumy (mezi nimi i ten
„náš“ z roku 2021) prokazují, že nikoliv velikost městské aglomerace, ale kvalita života v daném městě
je tím, co rozhoduje, zda bude v daném místě velká
koncentrace podniků s vysokou přidanou hodnotou,
kvalifikovanými pracovníky a inovačním potenciálem.
Otázka, kde žít a užívat kvalitního života, může tedy
hrát ve finálním lokalizačním rozhodnutí větší roli než
jen faktor dostupnosti práce. Katalogy Kreativní Olomouc – DESIGN jsou důkazem toho, že i stotisícová
Olomouc přitahuje a koncentruje podnikavé, kreativní
a talentované jedince. Nepochybně je to (mimo jiné)
i proto, že Olomouc umožňuje neformální setkávání
stimulující komunikaci a interakci (mimo osobní a pracovní prostor – kavárny, restaurace a další veřejné
prostory). Setkávání je klíčové (stejně jako elementy
nejistoty, nepředvídatelnosti a překvapení) a je základním předpokladem k výměně informací, znalostí,
generování idejí a hledání inovací. Samotná koncentrace lidí v určité lokalitě je sice důležitá, ovšem ne
samospásná. Pro vznik a zejména udržitelné fungování
kreativního milieu je zapotřebí vhodných rámcových
podmínek pro tvorbu, vzdělávání, rozvoj, spolupráci,
prezentaci nebo vlastní seberealizaci. Města, jež chtějí
získat přízeň kreativců a investory kreativního průmyslu, musí nabídnout vysoce kulturní zázemí a nekorupční prostředí, kde se jedinec bude cítit provokován
a inspirován k tvorbě a kde jeho uplatnění bude záležet především na jeho tvořivých schopnostech. Právě
proto je v současnosti globálně měkká infrastruktura
města – „software“ – považována za přinejmenším
stejně tak důležitou jako „hardware“ (infrastruktura
apod.).

the borders of our home and actually shape the face of the
city from the outside. This series of catalogues also serve
as a kind of symbol of cooperation amongst local creative
spheres, with the shared presentation rightly confirming the
impression of solidarity.
This volume is once again dedicated to the centre of
activity, the city of Olomouc. Various surveys (amongst others even ‘our’ one from 2021) demonstrate that it is not the
size of the city agglomeration, but the quality of life in the
given city, which is decisive as to whether there will be a high
concentration of companies with high added value, qualified
employees and innovation potential in the given city. The question of where to live and enjoy a quality life can play a greater
role than the factor of job accessibility when making a final
decision about localization. The catalogues Creative Olomouc
– DESIGN are evidence that Olomouc, with its population of
one-hundred-thousand, attracts and brings together entrepreneurial, creative and talented individuals. This is also undoubtedly (among other things) due to the fact that Olomouc makes
possible informal meetings which stimulate communication
and interaction (outside the personal and work space – cafes,
restaurants and additional public spaces). Meetings are key
(along with elements of uncertainty, unexpected events and
surprises) and are the basic condition for exchanging information, knowledge, generating ideas and seeking out innovation.
Although the actual concentration of people in the given locality is important, it is not sufficient in and of itself. In order for
the creative milieu to emerge and be functionally maintained,
there is a need for suitable framework conditions for creation,
education, development, cooperation, presentation or self-realization. Cities, which are interested in obtaining the sympathy
of creatives and investors in the creative industry, have to able
to offer a high-level and corruption-free cultural environment,
where individuals will feel both encouraged and inspired to create and where their success will primarily depend on their creative abilities. This is why the globally soft infrastructure of the
city – ‘the software’ – is currently considered just as important,
if not more, than ‘the hardware’ (infrastructure, etc.).
5

Popřejme tedy Olomouci, aby i nadále poskytovala
svým kreativcům dostatek příležitostí pro živá setkávání,
dynamizaci odvětví a navazování hlubší spolupráce.
Nastavení správného směru vývoje kreativního
a kulturního prostředí v regionu je více než aktuální.
Na konci roku 2021 měl fakticky kdokoli z nás, občanů olomouckého regionu, možnost aktivně vstoupit
do tvorby městské a krajské kulturní politiky, která má
pomoci nasměrovat její další vývoj a vylepšit podmínky
pro její rozvoj po dlouhá další léta. Průlomem na poli
kulturních a kreativních průmyslů (KKP) v Olomouci se
stává nová Strategie rozvoje kultury a kreativních průmyslů města Olomouce na období 2022–2027, po které
kulturní veřejnost dlouhá léta volala. Kéž bude jejím
výstupem otevřený a živý dokument, který poslouží
ke sdílení kulturní vize města, k jejímuž naplňování se může přihlásit každý. Strategii rozvoje kultury
a kreativních průmyslů města Olomouce na období
2022–2027 zpracovávala společnost ONplan. Je to
15 let, kdy poprvé vzešla koncepce kultury z iniciativy
tehdejší kulturní komise, bohužel však nebyla schválena vládnoucí garniturou. Snad nyní čas dozrál a nová
– historicky první samostatná – kulturní koncepce bude
úspěšně přijata. Cestou participace veřejnosti na zásadním strategickém dokumentu pro kulturní a kreativní odvětví se vydal i Olomoucký kraj, v červnu 2022
schválil Koncepci kultury, kreativity a památkové péče
pro období 2022–2029.
Jedním z hlasů veřejnosti se stali i přizvaní zástupci
iniciativy Kreativní Olomouc. Iniciativa (od roku 2020
jakožto zapsaný spolek) zkoumá, informuje a propaguje
kulturní a kreativní scénu na Olomoucku a usiluje o její
koncepční uchopení. Vizí Kreativní Olomouce je, aby
se kulturní a kreativní odvětví rozvíjela, spolupracovala
a stala se respektovanou a profilovou oblastí podnikání,
image města a společenského života v Olomouci. Archiv
aktivit najdete na stránkách Kreativní Olomouce:
www.kreativniolomouc.cz/aktivity.
6

We would therefore hope that Olomouc would continue
to provide its creatives with opportunities for living meetings,
dynamic branches of industry and the building of deeper cooperation.
Establishing the right direction for the development of the
creative and cultural environment in the region is very much
relevant. Almost all of us, the citizens of the Olomouc region,
had the opportunity at the end of the year 2021, to actively
participate in the formation of the city and regional cultural
policies, which should help direct its further progress and
improve the conditions for its development for many more
years to come. The new Strategy for development of culture
and the creative industries of the city of Olomouc for the period
2022–2027, which had been called upon for many years by
the cultural public, was a break-through in the field of cultural
and creative industries in Olomouc. The hope is that it will
serve as an open and living document, which will serve to
communicate the cultural vision of the city, and which anyone can participate in. The strategy for the development of
culture and the creative industries of the city of Olomouc for
the period 2022–2027 was prepared by the Onplan company.
It has been fifteen years since the cultural concept was first
launched at the initiative of the cultural commission at the
time. It was not approved, however, by the governing body.
It would now seem to finally be the time and a new, historically first independent, cultural concept has been successfully
accepted. The Olomouc region has also taken the path of
participation of the public in creating the essential strategic
document for the cultural and creative branches and approved Concepts of Culture, Creativity and Monument Care
for the period 2022–2029 in June 2022.
The invited representatives of the initiative Creative Olomouc were also one of the voices of the public. The initiative
(a registered association as of the year 2020) examines, informs and propagates the cultural and creative scene in the
Olomouc micro-region and works on its conceptual understanding. The vision of Creative Olomouc is to help the cultural
and creative branches develop, cooperate and become

V březnu roku 2021 výzkumníci z Univerzity Palackého představili výsledky své práce, které shrnuli do publikace Motivace aktérů kreativních průmyslů v olomoucké
aglomeraci: Strategie a doporučení pro posílení segmentu.
Ve výzkumu se ptají: Podle čeho volí své působiště lidé,
kteří pracují či podnikají v kulturních a kreativních odvětvích? Co kreativcům v jejich práci pomáhá a co je
naopak brzdí? A jak může město či kraj zabránit odchodu talentů a mozků z regionu?
V červnu 2021 proběhla panelová diskuze s odbor
níky a zástupci dobré praxe na téma Umění a veřejný
prostor v sérii architektonicko-urbanistických debat Re-vize, pořádaných Muzeem umění Olomouc.
Nadále platforma Kreativní Olomouc provozuje a zásobuje v prostorách Divadla na cucky veřejnou čítárnu –
jakousi tematickou knihovnu s publikacemi i periodiky
z oblasti umění a kultury, které jsou zde volně a zdarma
k dispozici s cílem rozšiřovat obzory a udržovat přehled
olomouckého publika v kontextu současného umění
a kultury.
Podobný cíl jako katalogy – a sice prezentovat tvorbu zdejších kreativců – si klade i nová událost pořádaná
spolkem Kreativní Olomouc, jež zahájila svou tradici
v roce 2021: Open Studios Olomouc. V Olomouci
se nachází řada studií, ateliérů a dílen, do kterých se
běžně člověk nemůže podívat. V rámci této události
do nich má nicméně veřejnost možnost celé odpoledne
nahlédnout a zúčastnit se v nich různých workshopů
a dalších aktivit. Open Studios nabízí prostor pro osobní
setkání a vytvoření nových vazeb mezi kreativci i veřejností.
Magdaléna Petráková

a respected and high-profile area of business, the image of the
city and the social life in Olomouc. An archive of the activities
is located on the pages of Creative Olomouc: www.kreativniolomouc.cz/aktivity.
Researchers from Palacký University presented the results
of their work in March 2021, which were summarised in the
publication The Motivation of Participants in Creative Industries in the Olomouc Agglomeration: Strategies and Recommendations for Strengthening the Segment. In the research,
they asked the following: How do people working or doing
business in cultural and creative branches choose their workplace? What helps creatives in their work and what, in contrast, slows them down? How can a city or region prevent the
departure of talents and brains from the region?
A panel discussion with specialists and representatives of
quality practice took place in June 2021 on the theme Art and
Public Space in the series of architectural-city-planning debates
Re-vision, organised by the Olomouc Museum of Art.
The platform Creative Olomouc continues to operate
a public reading room in the spaces of the theatre group Divadlo na cucky. It is a kind of thematic library with publications
and periodicals from the areas of art and culture, which are
freely available here with the goal of expanding horizons and
providing an overview of contemporary art and culture to the
Olomouc public.
A new event organised by the association Creative Olomouc, which launched its tradition in the year 2021: Open
Studios Olomouc, has a similar goal to the catalogues, this
being presenting the work of local creatives. Olomouc contains
a range of studios and workshops which ordinary visitors do
not have access to. As part of this event, the public has the
opportunity to peek into and participate in various workshops
and further activities for an entire afternoon. Open Studios
provides space for personal meetings and for the creation of
new links between creatives and the public.
Magdaléna Petráková
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Martin Cenkl

Nezaměnitelná atmosféra
audiovizuálního světa
The Unmistakable Atmosphere
of an Audiovisual World
Ostružnická 331
779 00 Olomouc

E

martincenkl@gmail.com

T

+ 420 776 355 163

W

www.martincenkl.com
www.facebook.com/cenklmartin
www.instagram.com/martincenkl
www.vimeo.com/martincenkl
www.cenklweddingvideo.com

#

atmosfericke_video | atmospheric_video
hudebni_video | music_video
svatebni_video | wedding_video
atmosfericke_foto | atmospheric_photo
graficky_design | graphic_design
audiovizualni_produkce | audiovisual_production
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„ Má tvorba je v současnosti rozkročena hned do několika

směrů od videa přes fotografii až po grafický design. Nejvíce
se přitom věnuji videu a focení. Pro každý svůj projekt
se snažím vytvářet nezaměnitelnou atmosféru na míru
a rád nechávám diváka nahlédnout do svého specifického
vnímání světa, plného melancholie a smyslu pro detail. To
vše – spolu se silným konceptuálním přesahem – přitom
rád využívám nejen ve svých experimentálních pracích, ale
i v těch komerčních, jako jsou produktová, hudební nebo
svatební videa.

“

creative work is currently embarked in several direc“tionsMyfrom
video to photography up to graphic design.
However, video dominates the most, followed by photography. I attempt to create a unique unmistakable tailor-made
atmosphere for each of my projects. I enjoy allowing viewers to observe my specific perception of the world, full of
melancholy and a sense for detail. I like to make use of all
of this – along with a powerful conceptual overlapping –
not only in my experimental work, but also in my commercial activity, such as product, music or wedding videos.

”

Martin Cenkl
1

← ← ← Videoklip 4 082 pro multimediálního elektronického hudebníka

←←
←
↓

10

Aid Kida Video clip 4 082 for the multi-media electronic musician
Aid Kida
BONELESS – produkt video pro značku PLAYBAG, kolekce Boneless
BONELESS – product video for the PLAYBAG brand, Boneless collection
HOODIEMONKS – fashion video pro Michaelu Čapkovou
HOODIEMONKS – fashion video for Michaela Čapková
F
 UNGUS – produkt video pro sklářskou značku David Valner
FUNGUS – product video for the David Valner glassware brand

2

3

4

BLACK_fashion video pro Michaelu Čapkovou BLACK_fashion video
for Michaela Čapkova
Structured by nature_produkt video pro sklářskou značku David
Valner Structured by nature_product video for the David Valner
glassware brand
Videoklip Inner Strength pro elektronického hudebníka a komponistu
Karla Havlíčka (člen kapely Southpaw) Video clip Inner Strength for the
electronic musician and composer Karel Havlíček (member of the band
Southpaw)
Videoklip Circles pro elektropopové duo Sunday on Clarendon Road
Video clip Circles for the electro-pop duo Sunday on Clarendon Road

1
2|3
4
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EVENPRO

„Něžný“ marketing
v záři prime-time
“Tender” marketing
in the light of prime-time
L&P PRO Invest s.r.o.
Hynaisova 554/11
779 00 Olomouc

E

info@evenpro.cz

T

+420 602 806 311

W

www.evenpro.cz

#

online_marketing | online_marketing
socialni_site | social_networks
eventy | events
marketing | marketing
grafika | graphics
produkce | production
foto | photo
video | video
tv_spot| tv_spot

L
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„ Jsme marketingová agentura s esencí #womenpower.

Máme v týmu profesionálky z celé země a v portfoliu
úspěšné lokální i světové značky. Klienty posilujeme
v online i offline světě. Dodáváme jim strategie, obsah,
sociální sítě, videa i fotoprodukci. Aktivujeme značky
na českém i zahraničním trhu a máme za sebou i produkci TV spotu v prime-timu. Naší srdcovkou je pořádání
zářivých eventů na míru. ‚Něžný‘ marketing má skvělé
výsledky. A sídlo v Olomouci!

“

← ← Kompletní správa sociálních sítí pro klienty – od strategie až po grafi-

←
↓
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ku a community management Complete social media management
for clients – from strategy to graphics and community management
| Foto Evenpro | Photograph Evenpro |
U
 kázka gridu pro klienta Angelité Sample grid for Angelité client
| Foto Evenpro | Photograph Evenpro |
T
 ým agentury Evenpro, který se neustále rozrůstá o interní i externí
specialisty Evenpro’s team, which is constantly growing with internal and external specialists | Foto Andrea Simperová | Photograph
Andrea Simperová |

We are a marketing agency with the essence of
“#womenpower.
We have professionals from throughout
the country in our team and successful local and world
brands in our portfolio. We assist our clients in both the
online and offline worlds. We provide them with a strategy, content, social network, videos and photo-production.
We activate brands on both the Czech and foreign markets and even have experience with TV spot productions
in prime-time. The organisation of tailor-made shining
events is closest to our hearts. ‘Tender’ marketing has
excellent results. And its seat is in Olomouc!

”Jana Lébrová

1

2

2

Evenpro jako hlavní pořadatel několika ročníků
akce Business ples Business ples Evenpro as
the main organizer of several Business ples events
| Foto Business ples | Photograph Business ples |
Backstage z natáčení TV reklamy pro klienta Backstage
from shooting a TV commercial for a client
| Foto Tomáš Mikule | Photograph Tomáš Mikule |
Backstage z focení pro klienta Backstage from a photo
shoot for a client | Foto Evenpro | Photograph Evenpro |

1|2
3
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Jana Grešáková

Tvůrčím přetlakem k denním
radostem a volné tvorbě
From creative pressure
to daily joy and free-lance
creative work
Politických vězňů 1A
779 00 Olomouc

E

gresakova.jana@hotmail.com

T

W

www.gresakovajana.cz
www.gresakova.blogspot.com
www.instagram.com/gresakovajana
www.facebook.com/gresakovajana

#

jana_sije | jana_sews
jgbags | jgbags
kabelky | handbags
siti_na_zakazku | bespoke_sewing
popruh_na_fotak | camera_strap
toaletka | toiletry_bag

L
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„ Od dějin umění jsem z tvůrčího přetlaku utekla ke ka-

belkám a volné tvorbě. Píšu si blog a šiji pro svůj maličký
e-shop se vším, co mě těší a napadá. Od kabelek přes
toaletky a pouzdra až po popruhy na foťáky. Mezi látkami dokážu zapomenout na čas a svět okolo… A žiji si
svou aspoň jednu radost denně.

“

“

Due to excessive creative pressure, I abandoned art
history for handbags and artwork. I write a blog and
sew for my tiny e-shop anything which I enjoy and which
I come up with. From handbags to toiletry bags and
pouches up to straps for cameras. I am able to lose track
of time and the world around among my fabrics… And
I experience at least one joy per day.

”

Jana Grešáková

↑	
Čelenka Headbands | Foto Jana Grešáková | Photograph Jana
Grešáková |

← ← Kříže Crosses | Foto Jana Grešáková | Photograph Jana Grešáková |
←	
Toaletky Purses | Foto Jana Grešáková | Photograph Jana Grešáková |
↓ 	
Na stole On the table | Foto Jana Grešáková | Photograph
Jana Grešáková |
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Menší kabelky Smaller handbags
| Foto Jana Grešáková | Photograph
Jana Grešáková |
Ptáčci Birds | Foto Jana
Grešáková | Photograph Jana
Grešáková |

1
−
2
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Design Herynek
Viditelné hodnoty
Visible Values

Design Herynek
Mlýnská 938/4
779 00 Olomouc

E

jan@herynek.com

T

+420 777 550 506

W

www. herynek.com

#

design_herynek | design_herynek
brand | brand
identita | identity
packaging | packaging
graficky_design | graphic_design
logo_design | logo_design
knizni_design | book_design

L
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„ Jsme studio specializované na vývoj značky, vizuální

identity a stylu. Naší snahou je už od roku 2002 oslovit
každého, jehož cílem je prosadit se pomocí kvalitního
a promyšleného designu. Mnoho našich realizovaných
projektů již má svou dlouhou historii. Některé z nich jsou
natolik úspěšné, že se proměnily z původně virtuálního
pojmu ve skutečné, často měřitelné a viditelné hodnoty.

“

We are a studio specialised in the development of
“brands,
visual identity and style. We have been involved,
as of the year 2002, in anyone interested in establishing themselves by means of a quality and thought-out
design. Many of our already accomplished projects
already had a long history. A number of them have been
so successful that they have been transformed from the
originally virtual concept into genuine, often measurable
and visible values

← 	
Kampaň „Jsem také černý baron“ Campaign “I’m also a Black Baron” | Vizualizace Design Herynek |
Visualisation Design Herynek |

↓ 	
O ficiální foto z předávání German Design Award 2019, Jan Herynek (vlevo) společně s klientem
Official photo from the awarding of the German Design Award 2019, Jan Herynek (on the left)
along with the client | Zdroj German Design Council | Foto Lutz Sternstein | Source German
Design Council | Photograph Lutz Sternstein |
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”

Jan Herynek

1
1|2
3|4

2
3
4

Obálka knihy Glosy k losu Člověka v době prokurátorů Cover of the book Glosy k losu Člověka v době prokurátorů (Glosses on the Lot
of Man in the Time of the Prosecutors) | Foto Jan Herynek | Photograph Jan Herynek |
Logotyp Masarykova demokratická akademie Logotype for the Masaryk Democratic Academy
| Vizualizace Design Herynek | Visualisation Design Herynek |
Etiketa Black Stamp Rum Label for Black Stamp Rum | Foto Tereza Valnerová | Photograph Tereza Valnerová |
Austrian Empire Navy Rum Austrian Empire Navy Rum | Foto Markéta Lehečková | Photograph Markéta Lehečková |

23

24

Vít Hradil

Přenášet atmosféru
na svítící plochu
Providing atmosphere
for a lit-up surface
MANOPU
Na Bukovci 141
790 84 Mikulovice

E

vitekdirected@gmail.com

T

+420 731 477 972

W

www. vimeo.com/user5597773

#

rezie | filming
strih | editing
hudebni_videoklipy | music_video
reklamni_video | commercial_video
experiment | experiment

L
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„ Pohyblivé obrázky jsem chtěl dělat už jako kluk. Přená-

šet atmosféru i všednost na mou oblíbenou svítící plochu
a možná tím někoho zaujmout. Stále jsem nepřekročil
startovní čáru a neustále se učím. Dlouhá cesta za mnou,
dlouhá cesta přede mnou.

“

I wanted to make moving pictures ever since I was
“a boy.
Introducing an atmosphere and ordinariness to my
favourite lit-up surface and possibly thereby interesting
someone. I still have not passed the starting line, and
continue to learn. I have a long path ahead of me, and
a long path behind me.

”

Vít Hradil
← 	David Koller – Planeta bez paměti David Koller – Planet
without memory | Kamera Radim Střelka | Camera
Radim Střelka |
↑ 	
Dny Evropského a kulturního dědictví Olomouc Days
of European and Cultural Heritage Olomouc
| Kamera Vít Hradil | Camera Vít Hradil |
↓ 	AFO AFO | Kamera Vít Hradil | Camera Vít Hradil |
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Marlboro – Meet the Giants Marlboro
– Meet the Giants | Kamera Vít Hradil |
Camera Vít Hradil |
Svátky města Olomouce Holidays
of the City of Olomouc | Kamera Vít Hradil |
Camera Vít Hradil |
Vít Hradil Vít Hradil
| Foto František Ortmann | Photograph
František Ortmann |

27

28

Burgundy
Bear Guitars

Housle a kytary
ze svébytné dílny
Violins and guitars from
a distinct workshop
Jakub Hubáček
Kopecká 7
779 00 Samotišky

E

burgundybear@gmail.com

T

+420 604 358 231

W

www.burgundybearguitars.com

#

houslarstvi | violin_making
kytararstvi | guitar_making
kytara_na_zakazku | custom_guitar
baskytara_na_zakazku | custom_bass
loutnarstvi | luthier

L
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„ Jako stále aktivní muzikant mám k hudebním nástro-

jům velmi blízko. Svou první baskytaru jsem si postavil
ve dvaceti letech a poté jsem tento koníček dále rozvíjel. Studoval jsem houslařskou literaturu, sháněl staré
vzácné knihy, vybavoval dílnu a při tom neustále stavěl
nástroje, vymýšlel a experimentoval. To vše proto, abych
si po deseti letech založil vlastní houslařskou a kytarářskou dílnu, kde se věnuji jak servisu, tak tvorbě nových
nástrojů.

“

As a still active musician, I have a great affinity for
“musical
instruments. I built my first bass guitar at the
age of twenty and consequently further developed that
hobby. I studied violin-related literature, sought out old
rare books, equipped a workshop and continued to build
instruments, invent and experiment. I did all of this and,
after ten years, founded my own violin and guitar workshop, where I not only repair instruments, but also create
new instruments.

”

Jakub Hubáček

←	Elektrická kytara Electric Guitar | Foto Jakub Hubáček | Photograph
Jakub Hubáček |

↓	
Z dílny Workshops | Foto Jakub Hubáček | Photograph
Jakub Hubáček |

→	
Elektrická kytara Electric Guitar | Foto Jakub Hubáček | Photograph
Jakub Hubáček |
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Archtopová kytara Archtop Guitar | Foto Jakub Hubáček |
Photograph Jakub Hubáček |
Krátká baskytara Shorscale Bass | Foto Jakub Hubáček |
Photograph Jakub Hubáček |

1|2
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Truhlářství Kohn
Osobitý dřevěný nábytek
od srdce a „od píky“
Distinct Wood Furniture from
the Heart and “from scratch”

E

jak.kohn@gmail.com

T

+420 775 100 591

W

www.jakubkohn.cz
www.facebook.com/kohn.truhlarstvi
www.instagram.com/truhlarstvi_kohn

#

drevo | wood
truhlarstvi | carpentry
design | design
remeslo | craft
zakazkova_vyroba | custom_manufacturing
handmade | handmade

L
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„ Když jsem se v patnácti rozhodoval, co dál dělat, netu-

šil jsem, co je to dřevo. Studoval jsem hudbu. Pak jsem si
jedno léto mezi semestry – to mi bylo dvacet pět – chtěl
koupit postel. Žádná se mi nelíbila. Tak jsem si ji vyrobil
sám a pochlubil se s ní na Facebooku. Od té doby jsem se
nezastavil. Za svou velikou výhodu považuji to, že jsem
začal úplně od nuly. YouTube, Google, pokus/omyl. Na
tričku mám Masaryka, znamením jsem beran, a tak taky
pracuji. Srdcem, hlava nehlava a hlavně poctivě.

“

I decided about my future at the age of fifteen,
“I didWhen
not know a thing about wood. I was studying music.
Then one summer between semesters, I was twenty five
and I wanted to buy a bed. I could not find any which I liked.
So I ended up building my own and boasted about it on
Facebook. I have not been able to stop since then. I view
the fact that I began from the scratch as an advantage.
YouTube, Google, hit or miss. I am wearing Masaryk on my
shirt, my star sign is Aries, and that’s also the way I work.
With my heart, with everything I’ve got, and first and foremost with honesty.

”

34

Jakub Kohn

← ←	Ložnicový set Bedroom set | Foto Jiří Směšný | Photograph
Jiří Směšný |

←	Vaříme s dubem a kovem Cooking with oak and metal
| Foto Jakub Kohn | Photograph Jakub Kohn |

↑	
Relax s kovem a živou hranou Relax with metal and live edge
| Foto Tomáš Rozman | Photograph Tomáš Rozman |

↓	
KOHN KOHN | Foto Petr Šimůnek | Photograph Petr Šimůnek |

1
2
3

Elektrická kejtra ze zebrána Zebrano electric guitar
| Foto Petr Šimůnek | Photograph Petr Šimůnek |
Protřepat, nemíchat Shaken, not stirred | Foto Jiří Směšný |
Photograph Jiří Směšný |
Kazetová klasika na spodky Coffered classic for underpants
| Foto Petr Šimůnek | Photograph Petr Šimůnek |

1|2
3
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Little Books

Malé knihy na velké věci
Small books for big things

Jan Adámek

E

jan@littlebooks.cz

T

+420 733 422 974

W

www.littlebooks.cz
www.facebook.com/littlebookscz
www.instagram.com/littlebooks_cz

#

ilustrace | illustration
papir | paper
kniharina | bookbinding
rucni_vyroba | handmade
design | design

L
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„ Jsme mladý rodinný projekt s ručně vázanými papíro-

vými produkty. Tvoříme upcyklací z odřezků nebo z výběrových papírů. Fandíme autorské ilustraci a posíláme ji
do světa na limitovaných kolekcích. Sem tam se na nich
podílí i naše pětiletá dcera, která jim dodává kouzlo, jež
už spousta z nás zapomněla. Little Books jsou k dostání
v Praze, Brně, Plzni nebo online na e-shopu. Makáme
na tom, abyste si je brzy prolistovali i na pultech doma –
v Olomouci.

“

We are a small family project involving making paper
“products
bound by hand. We create upcycling from cuttings or from selected paper. We are particularly interested in authorial illustrations, which we send out into the
world in limited collections. Our five-year-old daughter
even helps us at times, providing us with the magic which
many of us have forgotten. Little Books can be purchased in Prague, Brno, Plzeň or online in our e-shop. We
are currently working on making it possible to turn the
pages of our books on counters at home, in Olomouc.

”

Jan Adámek

←	
Kresba Kryštofa Netolického na skicák Hand-bound Little Books, format
| Foto Eliška Mikšová | Photograph Eliška Mikšová |

↓ 	
Momentka z workshopu Ušij si sešit s Little Books, Muzejní noc Brno, Fait Gallery
Moment from the workshop Sewing a Notebook with Little Books, Museum
Night Brno, Fait Gallery | Foto Eliška Mikšová | Photograph Eliška Mikšová |
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Ručně vázané Little Books, formát 4,5 × 6 cm Hand-bound Little Books, format 4.5 × 6 cm | Foto Eliška Mikšová |
Photograph Eliška Mikšová |
Kolekce triček Sad Boys Collection of Sad Boys shirts | Foto Eliška Mikšová | Photograph Eliška Mikšová |
Kolekce Little Books pro Artmat. 10 motivů, 100 knížek o formátu 4 × 3 cm Collections of Little Books for
Artmat. 10 motifs, 100 books in a format 4 × 3 cm | Foto Ondřej Hruška | Photograph Ondřej Hruška |
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LLUKAS

objekt – produkt – prostor
object – product – space

Lukáš Bureš
k Posluchovu 532
783 65 Hlubočky – 3

E

LLukas@LLukas.cz

T

+420 776 161 621

W

www.LLUKAS.cz

#

objekt | object
produkt | product
prostor | space

L
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„ Objekt jako produkt v prostoru míst(a), kde se produkt

stává objektem. Stěžejním bodem mé práce je zájem
o objekt. Ten tvořím buď ze dřeva jako solitérní kus, nebo
s jeho abstrahovanou formou pracuji na ploše papíru
jako s autorskou grafikou či kresbou. Hledání správného
řešení objektu je pro mě hledání specifické identity nebo
individuality. Objekt jako produkt vnímám vždy v kontextu místa – prostřednictvím své tvorby se k prostoru vztahuji a hledám v něm to, co zatím zůstává neobjevené.

“

← ←	Chlupatý anděl Hairy angel | Foto Ondřej Hruška | Photograph
Ondřej Hruška |

←	Zámek je zamčen s klíčemi bez klíče, kresba z výstavy ABY BÍLÁ BÍLÁ
BYLA The chateau is locked with key without a key, drawing from the
exhibition FOR WHITE TO BE WHITE | Foto Ondřej Hruška | Photograph
Ondřej Hruška |
↓ 	Instalace výstavy k autorské knize, kavárna Muzea umění Olomouc
Installation of an exhibition for an author’s book, cafe Olomouc
Museum of Art | Foto Zdeněk Sodoma | Photograph Zdeněk Sodoma |
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An object as a product in a space where the product
“becomes
an object. The central point of my work is my
interest in the object, which I create either from wood
as a solitary piece or on paper as an authorial graphic
or drawing in an abstract form. Seeking out the suitable design for an object involves looking for the specific
identity or individuality. I always perceive an object as
a product in the context of the place – I find a connection
through my work with the space and seek out in it what
has remain undiscovered up until now.

”

Lukáš Bureš
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Piďalka podzimní, mat. ořech Autumn geometrid, mat.
walnut | Foto Jaro Dufek | Photograph Jaro Dufek |
Kostka k kostce, mat. jasan Block in a block, mat. ash
| Foto Jaro Dufek | Photograph Jaro Dufek |
Lam, mat. ořech Lam, mat. walnut
| Foto Ondřej Hruška | Photograph Ondřej Hruška |
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Studio Marteena

Proměna vizáže jako cesta
k seberozvoji
Transforming appearances
as a path toward self-development
Martina Odstrčilová
Zahradní 505
789 69 Postřelmov

E

kadernicemartina@gmail.com

T

+420 605 154 254

W

www.studiomarteena.cz

#

promena | transformation
zmena_vizaze | change_of_look
kadernictvi | hairdresser
make-up | make-up
studio_marteena | studio_marteena

L
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„ Proměnám vizáže se věnuji od prvního dne, kdy jsem

začala podnikat. Baví mě propojení kreativity, módy,
řemesla a psychologie. Moje proměny mají hlubší dosah,
protože při nich skrze zevnějšek dochází i k vnitřnímu
seberozvoji klientky. Mým cílem je zvednout ženám sebevědomí v každé oblasti jejich života. Chtěla bych napsat
interaktivní knihu zaměřenou na pochopení toho, jak
může zevnějšek změnit kvalitu života jedince.

“

I have been involved in transforming people’s appear“ances
from the first day I went into business. I enjoy linking creativity, fashion, craft and psychology. My transformations have a deep impact, as through the exterior
they lead toward the internal self-development of the
client. My goal is to raise confidence among women in
each aspect of their lives. I would like to write an interactive book focused on understanding how our exterior can
change the quality of life of an individual.

”

Martina Odstrčilová

← ←	
Proměna
← ↑	
Proměna
← ↓ 	Proměna
↓ 	
Při práci
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Transformation | Foto Martina Odstrčilová | Photograph Martina Odstrčilová |
Transformation | Foto Martina Odstrčilová | Photograph Martina Odstrčilová |
Transformation | Foto Martina Odstrčilová | Photograph Martina Odstrčilová |
At work | Foto Martina Odstrčilová | Photograph Martina Odstrčilová |
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Proměna Transformation | Foto Martina
Odstrčilová | Photograph Martina Odstrčilová |
Proměna Transformation | Foto Martina
Odstrčilová | Photograph Martina Odstrčilová |
Proměna Transformation | Foto Martina
Odstrčilová | Photograph Martina Odstrčilová |

1
2|3
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Tomáš Motal

Bizarnost a mysterióznost
ukrytá v komiksové estetice
The bizarreness and mystery
hidden in comics aesthetics

E

motal.tomas@gmail.com

T

+420 730 544 922

W

www.instagram.com/motal_tomas

#

umeni | art
ilustrace | illustration
komiks | comics
graficky_roman | graphic_novel
underground_komiks | underground_comics
moda | fashion
hudba | music
punk | punk

L
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„ Jsem vystudovaný umělecký řezbář a paranoidní

schizofrenik se sklonem k návykovým látkám, náchylný
k emocionálním výkyvům, se silnou sociální fóbií a smyslem pro nespolečenský humor. Píšu texty a jsem frontman
kapely Schwarzprior, příležitostný herec a komiksový
tvůrce. Komiks je přitom mým primárním výtvarným
prostředkem. Z jeho estetiky vycházejí i mé kresby a ilustrace. Mou tvorbu charakterizuje spletitý myšlenkový
narativ, ponurá a mysteriózní atmosféra, černý humor,
ironie, špína a industriál. Chovám v sobě posedlost bizarností lidského pokolení, brakovým pojetím, ironií, body
hororem a white trash estetikou. Hrdiny mých komiksů
jsou ztroskotanci, lidé na okraji společnosti a zbloudilé
charaktery bez perspektivy.

“

II originally studied artistic woodcarving. I am also
“a paranoid
schizophrenic with a weakness for narcotics, tending toward emotional swings, with strong social
phobias and a sense for asocial humour. I write texts and
am also the frontman for the group Schwarzprior, as well
as being an occasional actor and comics artist. Comics
are my primary artistic means of expression. My drawings and illustrations are also based on the aesthetics of
comics. My work is characterised by an intricate mental
narrative, a gloomy and mysterious atmosphere, black
humour, irony, dirty and industry. I have an obsession
with the bizarreness of human generation, a pulp concept, irony, points of horror and a white trash aesthetics.
The heroes of my comics are castaways, people on the
edge of society and stray characters without a future.

”

Tomáš Motal

← ←	
Komiksová série TRAUM – photoshoot TRAUM comics series photo
shoot

| Foto Filip Kartousek | Photograph Filip Kartousek |

←	
Komiksová série TRAUM – ukázková strana TRAUM comics series
sample page | Foto Filip Kartousek | Photograph Filip Kartousek |

→ ↑ 	Komiksová série TRAUM, obal hudební desky TULPA Cemetery
| Foto Filip Kartousek | Photograph Filip Kartousek |

→ 	
Tomáš Motal Tomáš Motal | Foto Filip Kartousek | Photograph Filip
Kartousek |
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 omiksová série TRAUM – photoshoot TRAUM comics series
K
photo shoot | Foto Filip Kartousek | Photograph Filip Kartousek |
Spolupráce na sérii batohů pro značku KRAS Cooperation on
a series of rucksacks for the KRAS brand | Foto Kristýna Vacková |
Photograph Kristýna Vacková |
TRAUM MULTIVERSE, TRAUM vs WATCHMEN TRAUM
MULTIVERSE, TRAUM vs WATCHMEN | Foto Filip Kartousek |
Photograph Filip Kartousek |
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Lukáš Navara
Zvěčněné okamžiky
svatebních radostí
Immortalized moments
of wedding joy
Lukáš Navara – Navarafoto.cz
Pasteurova 8a
779 00 Olomouc

E

info@navarafoto.cz

T

+420 603 188 136

W

www.navarafoto.cz
www.lukasnavara.cz

#

fotograf | photographer
svatby | weddings
reklama | advertisement
architektura | architecture

L
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„ Srdcem jsem především svatební fotograf. Už 20 let

zvěčňuji radostné okamžiky a životní příběhy novomanželů. Nechci přitom jen dokumentovat jejich svatební dny,
ale snažím se zachytit skutečné pocity štěstí a všechny klíčové momenty, aby si všichni při prohlížení fotek
vybavili každý okamžik; každý vtípek, který padl třeba při
slavnostním projevu.
Celý tento proces mě nesmírně nabíjí pozitivní energií
a dovolím si tvrdit, že na výsledku je to vždy znát. S foťákem v ruce jsem prožil už tolik svateb, a přesto se na nich
vždy naučím něco nového. Ze zkušenosti s sebou například nosím kapesní sadu na šití, protože už se mi několikrát stalo, že nevěstě někdo přišlápl šaty.

“

I am essentially a marriage photographer. I have been
“immortalizing
joyful moments and the life stories of newlyweds for twenty years now. I am not only interested in
documenting their wedding days, but also try to capture
the genuine feelings of happiness and all of the key moments, so that everyone would remember each moment
when they look at the photographs; each joke, which was
told during, for example, the wedding speech.
This entire process powerfully charges me with positive energy and I would dare to claim that this is always
apparent in the result. I have experienced many weddings
with a camera in my hands and I always still learn something new. My experience has taught me, for example, to
always have with me a pocket sewing kit, as a number of
times someone has stepped on the bride’s dress.

”

Lukáš Navara

← ← Thajsko Thailand | Foto Lukáš Navara | Photograph Lukáš Navara |
← 	Thajsko Thailand | Foto Lukáš Navara | Photograph Lukáš Navara |
↓
Stodola Suška Stodola Suška | Foto Lukáš Navara | Photograph Lukáš Navara |
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Seychely Seychely
| Foto Lukáš Navara | Photograph
Lukáš Navara |
Resort Cattaleya Resort Cattaleya
| Foto Lukáš Navara | Photograph
Lukáš Navara |
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něha z hané

Když se krása nasuší
When beauty dries up

Markéta Baletková
Na Vozovce 19
779 00 Olomouc

E

k.marki@email.cz

T

+420 776 289 250

W

www.instagram.com/neha.z.hane

#

susene_kvetiny | dried_flowers
prirodni_dekorace | natural_decoration
jednoduchost | simplicity
rucni_tvorba | handmade
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„ Haná. Krásný kus naší země, kde jsem se narodila

a kde žiji. Jsem žena citlivá na krásu a harmonii. Dělat
svět krásnější mi dává velký smysl. Krásu potřebuji vnímat,
mít ji kolem sebe, a především ji vytvářet. Proto ve své
malé dílně v Olomouci tvořím dekorace ze sušených květin.
Zaměřuji se hlavně na pletení věnců. Materiál si sama
sbírám a suším, něco nakupuji na květinové farmě u nás
na Hané. Práce, kterou dělám, spojuje přírodu a mou celoživotní potřebu tvořit. Dvě věci, které mě dělají šťastnou.
Něha z Hané je můj malý osobní projekt, miminko v plenkách... sama jsem zvědavá, co z něj vyroste.

“

“

The Haná region. A lovely piece of this country, where
I was born and where I live. I am a woman sensitive to
beauty and harmony. It makes a lot of sense to make
the world more beautiful. I need to sense beauty, have
it around me and most importantly create it. I therefore create decorations from dried flowers in my small
workshop in Olomouc. I am mainly focused on weaving
wreaths. I choose the material on my own and dry it.
I buy some things at a flower farm here in Haná. I combine in the work I do nature and my life-long need to
create. These are two things which make me happy.
Tenderness from Haná is my small personal project,
a baby in nappies...I am personally curious as to what
comes of it.

”

← ←	Koš plný heřmánku

Markéta Baletková

Basket full of chamomile
| Foto Markéta Baletková | Photograph Markéta Baletková |
← 	Věneček z chmýří Wreath of flue | Foto Markéta Baletková |
Photograph Markéta Baletková |
↑ →	Věneček s chrpou Wreath with cornflower
| Foto Markéta Baletková | Photograph Markéta Baletková |
→	Věneček s chrpou Wreath with cornflower
| Foto Markéta Baletková | Photograph Markéta Baletková |
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1	
Věneček z chmýří Wreath of flue
| Foto Markéta Baletková | Photograph
Markéta Baletková |
2
Věneček v podzimních barvách
Wreath in autumn colours
| Foto Markéta Baletková | Photograph
Markéta Baletková |
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OKKO Fashion

Pomalá móda inspirovaná
křivkami ženského těla
Slow fashion inspired by
the curves of the female body

E

okko@okkofashion.cz

T

+420 608 978 132

W

www.okkofashion.cz
www.facebook.com/OKKOFASHION.cz
www.instagram.com/okko.fashion

#

ceska_znacka | czech_brand
autorska_moda | designer_fashion
siti_na_zakazku | bespoke_sewing
pomala_moda | slow_fashion
udrzitelnost | sustainability
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„ Značka OKKO fashion vznikla jako protipól konzum-

ního způsobu nakupování. Mým záměrem je vytvářet
kousky, které jsou precizně zpracované, nadčasové,
a mohou tak tvořit základ šatníku. Inspiruji se křivkami ženského těla, které se snažím vyzdvihnout oproti
nedostatkům. Zvláštní a důležité místo v mé tvorbě má
spolupráce s výtvarníky a fotografy. Potiskem jejích
nádherných děl na látku se snažíme podělit o radost
z jejich tvorby.

“

fashion brand came about as a counter“pointThetoOKKO
the consumer approach to shopping. I am interested in creating pieces which are precisely designed,
eternal and which can make up the basis of a woman’s
wardrobe. I am inspired by the curves of the female
body, which I try to elevate in contrast to its shortcomings. Cooperation with artists and photographers has
a special and important place in my artwork. Through
printing their work on fabric, I try to communicate the
joy arising from their artwork.

”

Oksana Gottwaldová

← ←	Šaty Old town dress s potiskem obrazu výtvarnice Oksany Chopyk
Old Town dress with a print of a picture by the artist Oksana Chopyk
| Foto Michaela Petřek Linhartová | Photograph Michaela Petřek
Linhartová |
← 	
Šaty Florencie s potiskem motivu od Anny Gottwaldové Florencie dress
with a print of a motif by Anna Gottwaldová | Foto Anna Gottwaldová |
Photograph Anna Gottwaldová |
→ 	
Halenka designového střihu wave Blouse of the design cut wave
| Foto Anna Gottwaldová | Photograph Anna Gottwaldová |
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Šaty z limitované kolekce Vše do sebe zapadá Dress from the limited
collection Everything Falls into Place | Foto Michaela Petřek Linhartová |
Photograph Michaela Petřek Linhartová |
Šaty Under water s potiskem motivu od Anny Gottwaldové Underwater
dress with a print of a motif by Anna Gottwaldová
| Foto Anna Gottwaldová | Photograph Anna Gottwaldová |
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Omlouvámesepardón

Multioboroví scénotvůrci
Multi-genre stage creators

E

omlouvamesepardon@gmail.com

T

W

www.omlouvamesepardon.com

#

architektura | architecture
audiovize | AV
instalace | installation
cista_prace | excellent_job

L
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„ Jsme kolektiv scénografů, techniků, výtvarníků, ředite-

lů, performerů, programátorů, a hlavně vášnivých kutilů,
kteří se zabývají především architekturou, instalacemi
a jejich realizací se vším všudy. Spolupracujeme například
s Academia film Olomouc, Galerií XY, Galerií PAF, Atriem
Žižkov, Meetfactory, Galerií Villa Pellé a mnoha dalšími.

“

← 	Atrium Žižkov, Zachraň jídlo Atrium Žižkov, Save Food | Foto Petr
Machan | Photograph Petr Machan |

↓ 	AFO, Labyrint AFO, Labyrinth | Foto Adam Mráček | Photograph
Adam Mráček |
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We are a collective of stage designers, technicians,
“artists,
performers, programmers and first and foremost
passionate amateurs, who are interested first and foremost in architecture, installations and their realisation
with everything involved. We cooperate with, for example, Academia Film Olomouc, Gallery XY, Gallery PAF,
Studio Žižkov, Meetfactory, Gallery Villa Pellé and many
others.

”

Omlouvámesepardón

1
2

GASK, Tvář baroka GASK, Baroque Face | Foto Petr Klapper |
Photograph Petr Klapper |
Meetfactory, AI: All Idiots Meetfactory, AI: All Idiots | Foto Richard
Hodonický | Photograph
Richard Hodonický |
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punto verde

Za život bez odpadu
Toward a Life without Waste

Hana Mikesková
Dvořákova 8
779 00 Olomouc

E

ahoj@puntoverde.cz

T

+420 775 451 445

W

www.puntoverde.cz

#

zerowaste | zerowaste
udrzitelnost | sustainability
handmade | handmade

L
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„ Značku punto verde jsem založila v roce 2019 s cílem

rozšířit mezi českými domácnostmi povědomí o zerowaste filozofii. Všechno začalo síťovaným pytlíkem na ovoce
a zeleninu, v současnosti už však nabízím více než 20
různých pomocníků pro život bez odpadu. Používám
zejména přírodní materiály od českých a evropských
výrobců a vše tvořím ručně v mé olomoucké dílně. Punto
verde vzniká lokálně, ekologicky, s nadšením pro dobrou
věc a ve veselých barvách, protože zerowaste nemusí být
nuda!

“

← ←	
Eko houbičky Eco sponges | Foto Jan Vogl | Photograph Jan Vogl |
←	
Eko houbičky Eco sponges | Foto Jan Vogl | Photograph Jan Vogl |
↓
Dílna Workshop | Foto Jan Vogl | Photograph Jan Vogl |
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founded the punto verde brand in 2019 with the aim
“of Iexpanding
an awareness of the zero waste philosophy among Czech households. Everything began with
net bags for fruit and vegetables, while at present I offer more than 20 different aids for life without waste.
I make particular use of natural materials from Czech
and European producers and make everything by hand in
my Olomouc workshop. Punto verde came about locally,
ecologically, with an enthusiasm for good things and in
happy colours, because zero waste does not have to be
boring!

”

Hana Mikesková

1

2
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Zerowaste sada Zero waste set
| Foto Hana Mikesková | Photograph
Hana Mikesková |
Odličovací tamponky v pytlíku
Make-up removal pads | Foto Hana
Mikesková | Photograph Hana
Mikesková |
Svačinová kapsa Snack pocket
| Foto Hana Mikesková | Photograph
Hana Mikesková |
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Veronika
Švábeníková

Keramika v nových
souvislostech
Ceramics in New Contexts

E

veronika@svabenikova.com

T

+420 605 352 446

W

svabenikova.com

#

keramika | ceramics
dekor | decor
design | design
technologie | technology
technika | technics

L
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„ Jsem designérka keramiky a porcelánu a zabývám

se experimentální tvorbou dekorů a struktur keramiky.
Díky řadě pokusů a vytrvalému zkoumání dekorování
keramiky, hledání jeho hranic i jejich možného překračování jsem se propracovala až ke své unikátní metodě
mramorového dekoru. Reprezentuje ji především kolekce
váz Mramor, v níž je každý kus abstraktním originálem.
Snažím se nad keramikou uvažovat ve zcela nových
souvislostech a tento způsob uvažování pak promítat
do svých kolekcí. Mým cílem je přicházet s novými možnostmi tvorby s daným materiálem a posouvat technologii vytváření a dekorování keramiky dále.

“

I am a designer of ceramics and porcelain and am
“involved
in experimental work on decors and the structure of ceramics. Thanks to a range of experiments and
ongoing exploration of decorating ceramics, seeking
out its borders and its possible transcendence, I have
achieved a unique method in marble décor. This is represented, first and foremost, by the Marble collection of
vases, where each piece is an abstract original. I attempt
to ponder ceramics in completely new connections and
consequently introduce this kind of thinking into my collections. My goal is to come up with new possibilities of
working with the given material and thereby push forward
the technology of creating and decorating ceramics.

”

Veronika Švábeníková

← 	
Prezentační foto Presentation photo | Foto Adam Dvořák | Photograph
Adam Dvořák |

↓	
Výroba Production | Foto Alena Křepelková | Photograph Alena
Křepelková |

→	
Z átiší s instalací

Still-life with installation | Foto Alena Křepelková |
Photograph Alena Křepelková |
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Prezentační foto Presentation photo | Foto Adam Dvořák | Photograph
Adam Dvořák |
Zátiší Still-life | Foto Alena Křepelková | Photograph Alena Křepelková |
Váza z kolekce Mramor Vase from the Marble collection | Foto Alena
Křepelková | Photograph Alena Křepelková |
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Tereza
Tomáštíková
Teryll ART

Malbou k destigmatizaci
psychických poruch
Paintings for destigmatizing
psychological disorders
E

tereza.tomastikova@email.cz

T

W

www.instagram.com/teryllart
www.youtube.com/teryllart
www.facebook.com/teryllweb

#

teryllart | teryllart
ze_zivota_bipolarky | from_the_life_of_bipolar

L

77

„ Jsem olomoucká malířka a kreslířka s chaosem v duši

a akrylem ve vlasech. Mimo své komiksové kresby
a malbu interiérů (v Olomouci např. Naše Café, Axiom
Pub, Citadela a U Magora) se věnuji primárně akrylovým
malbám, které popisují můj život s bipolární afektivní
poruchou. Mým cílem je nejen tvořit kvalitní umělecké
práce na zakázku, ale také přispět k destigmatizaci psychických poruch, a to pomocí přednášek, videí a výstav
na toto téma.
O bipolární afektivní poruše se často říká, že v lidech
probouzí kreativitu a podnikavého ducha. Život s touto
duševní nemocí je pro mou tvorbu tou největší inspirací,
která mi zároveň pomáhá vyrovnat se se svými démony,
ale také si uvědomit vlastní sílu.

“

am an Olomouc painter and illustrator with chaos in
“myI soul
and watercolours in my hair. Apart from comics
drawing and painting of interiors (in Olomouc, for example, Naše Café, Axiom Pub, Citadela and U Magora), I am
mainly involved in watercolour paintings, which describe
my life with a bipolar affective disorder. My goal is not
only to create quality art work on commission, but also
to contribute to the destigmatization of psychological
disorders, and this by means of lectures, videos and exhibitions on this theme.
One often hears that bipolar affective disorder awakens creativity and an entrepreneurial spirit in people.
My life with this mental illness serves as the greatest
inspiration for my creative work and also helps me come
to terms with my demons, and even helps me understand
my own strength.

”

← ←	Malba interiéru Axiom Pub na Panské ulici v Olomouci Painting the
interior of the Axiom Pub on Panská Street in Olomouc | Foto Teryll
ART | Photograph Teryll ART |
←	
Akrylová malba na plátně „Vzestupy a pády“ Watercolour painting on
canvas “Rises and Falls” | Foto Teryll ART | Photograph Teryll ART |
↓	
Akrylové malby „Deprese“ a „Mánie“ Watercolour paintings
“Depression” and “Mania” | Foto Teryll ART | Photograph Teryll ART |
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Tereza Tomáštíková
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Akrylová malba na plátně „Mezi dvěma světy“ Watercolour painting on
canvas “Between Two Worlds” | Foto Teryll ART | Photograph Teryll ART |
Akrylová malba na plátně „Equilibrium“ Watercolour painting on canvas
“Equilibrium” | Foto Teryll ART | Photograph Teryll ART |
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Fota nejsou
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Tereza a David
Valnerovi
Vizuální hodnoty,
které přetrvávají
Visual values which last
Tereza a David Valnerovi
Pekařská 12
779 00 Olomouc

E

tereza@valner.cz
david@valner.cz

T

+420 585 226 427

W

www.terezavalner.com
www.valner.cz
www.terezadavid.com

#

fotografie | photography
vizualni_obsah | visual_content
design | design
sklo | glass
umeni | art
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„ Fotografka a designér. Náplní naší práce je tvorba

hodnot, které přetrvají. Každý zvlášť, a zároveň často
dohromady stojíme za rozvojem několika značek, které
se realizují v mnoha oblastech od produktové fotografie
přes svatební fotografii, tvorbu komplexního vizuálního
obsahu pro firmy až po skleněné funkční objekty a site
specific instalace. Propojujícím prvkem zdánlivě nesouvisejícího je přání zachytit moment nebo vytvořit objekt
přetrvávající pro další generaci.

“

A photographer and a designer. Our work consists of
“creating
values which last. We are involved, sometimes
separately and often together, in developing several
brands in various areas from product photography to
wedding photographs, creation of a comprehensive visual
content for companies and even glass functional objects
and site-specific installations. The linking element, in
these seemingly unrelated areas, is the desire to capture
a moment or create an object which lasts for the following generation.

”

Tereza a David Valnerovi

← ← ← Vázy z kolekce Fungus, autor David Valner

←←

↑

←
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Vases from the Fungus
collection, author David Valner | Foto Tereza Valnerová | Photograph
Tereza Valnerová |
V
 ýroba skleněné vázy Structured by Nature Production of a glass
vase Structured by Nature | Foto Tereza Valnerová | Photograph Tereza
Valnerová |
V
 áza a mísa z kolekce Structured by Nature, autor David Valner Vase
and dish from the Structured by Nature collection, author David Valner
| Foto Tereza Valnerová | Photograph Tereza Valnerová |
Váza z kolekce Fungus, autor David Valner Vase from the Fungus
collection, author David Valner | Foto Tereza Valnerová | Photograph
Tereza Valnerová |

1, 2 Ukázky svatebních fotografií Examples
of wedding photography | Foto Tereza
a David Valnerovi | Photograph Tereza
and David Valnerovi
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Kreativní Olomouc
Databáze subjektů
Creative Olomouc
Database of bodies

DIZAJNTRH
DIZAJNTRH

Konvikt
Umělecké centrum Univerzity Palackého v Olomouci
Arts Centre of Palacký University Olomouc
Univerzitní 3
771 47 Olomouc

E databaze@kreativniolomouc.cz

E

ahoj@dizajntrh.cz

T +420 775 143 791

T

+420 720 183 841

W www.databaze.kreativniolomouc.cz

W

www.dizajntrh.cz

Vítejte v Olomouci – ve světě kultury a kreativity! Ve městě, kde jedinečnou tvůrčí atmosféru vytváří stovky jednotlivců a organizací, kteří jsou špičkami ve svém oboru.

Nákupy. Dílny. Workshopy. Přednášky. Filmy. Hudba.
Dobrá káva. Výběrové občerstvení…

Přesvědčte se o tom sami. Nahlédněte do naší databáze
kreativců a vybírejte si „na míru“: nakupujte, rozvíjejte
svůj talent, tvořte a podporujte kreativní Olomouc!
Welcome to Olomouc – to a world of culture and creativity! To a city where the unique creative atmosphere is
made up of hundreds of individuals and organisations,
who and which are of the highest quality in their fields.
Come see for yourself. Take a look into our database
of creatives and choose a “tailor-made” design: buy, develop your talent, create and support Creative Olomouc!
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Vytváříme ojedinělou akci, která spojuje kvalitní autorský design a hravý doprovodný program v unikátních
výstavních prostorách Uměleckého centra Univerzity
Palackého v Olomouci.
Purchasing. Workshops. Lectures. Films. Music. Good
Cafe. Selected food offerings…
We organise special events which combine a quality
authorial design and a playful accompanying programme
in the unique exhibition spaces of the Arts Centre
of Palacký University in Olomouc.

spolek Kreativní Olomouc
Creative Olomouc Association
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Creative
Creative
Creative
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Šumperk
Olomouc
Olomouc

E

magdalena.petrakova@kreativniolomouc.cz

E

michaela.jendrejkova@kreativniolomouc.cz

T

+420 728 967 220

T

+420 775 143 791

W

www.kreativniolomouc.cz

W

www.kreativniolomouc.cz/aktivity/katalog-design/

Kreativní Olomouc zkoumá, informuje a propaguje kulturní a kreativní scénu na Olomoucku a usiluje o její
koncepční uchopení. Vizí Kreativní Olomouce je, aby se
kulturní a kreativní odvětví rozvíjela, spolupracovala a stala se respektovanou a profilovou oblastí podnikání, image
města a společenského života v Olomouci.

Kvalitní vizuální prezentace elitních kreativců a pobídka
veřejnosti ke zohlednění lokální produkce s vysokou
přidanou hodnotou. V tištěné podobě k dispozici v informačním centru UPoint (Horní náměstí, Olomouc),
online verze k dispozici na webových stránkách Kreativní
Olomouce.

Creative Olomouc explores, informs and propagates
the cultural and creative scene in the Olomouc microregion and focuses on its conceptual understanding.
The vision of Creative Olomouc involves development
and cooperation within the cultural and creative branches
and has become a respected and visible area of business,
the image of the city and the social life of Olomouc.

The quality of the visual presentation of the elite creative
artists and the incitement for the public to take into account local production with a high added value. Available
in a printed form at the Upoint Information Centre (Upper
Square, Olomouc), while the online version is available on
the web pages of Creative Olomouc.

Kreativní Olomouc
Creative Olomouc
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