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Editorial

Po svûtovém veletrhu drupa 2012 zÛstává mnoho siln˘ch dojmÛ, probíhajících hlavami náv‰tûvníkÛ
je‰tû dlouho po uzavﬁení jeho bran. V‰ichni publicisté i odborníci se snaÏí vystihnout nové viditelné
zmûny a trendy, svûtodûjné novinky a v˘znamné události v oboru. od prostého zji‰tûní „a tiskne
se dál“ aÏ po oãekávané informace o nanografii, novém principu tisku, kter˘ s marketingovou
pompou a s vydaﬁenou reklamou pﬁedstavil Benny Landa. To v‰e ale jen potvrzovalo vût‰inové
oãekávání, Ïe se zas tak mnoho pﬁevratného nedûje a Ïe zmûny pﬁíli‰ bolet nebudou. A je to dobﬁe,
pohleìme jen, kolik se v posledních letech proinvestovalo a kolik se vybudovalo v˘robních
a tiskov˘ch kapacit, ty se pﬁece neodstaví a tisk „k ledu“ nepÛjde.
Poptávka po tisku dále roste a to mÛÏe vût‰inu podnikatelÛ i zamûstnancÛ tû‰it a uklidnit.
Mám dobr˘ znám˘ pocit, kdyÏ ráno otevírám schránku a beru do ruky papírové noviny. Stejnû dobr˘
pocit mám po otevﬁení webu, vÏdyÈ se ta dvû media neperou, ale doplÀují!
Vytváﬁí se zdravá novináﬁská konfrontace, obû média mají to své charakteristické vnitﬁní chvûní,
obû jsou vítaná. Bylo by ochuzující, kdyby nûkteré z aktuálních médií mûlo náhle zmizet ze scény,
prostû najednou neb˘t.
Na veletrhu samotném nebylo moÏné nevidût pokrok a novinky, ale stejnû tak ne‰lo nevnímat
pﬁirozené pokraãování osvûdãen˘ch procesních postupÛ a v˘robních prostﬁedkÛ, které za poslední
roky vykázaly velk˘ pokrok a v mnohém i dokonalost. A je dobﬁe, Ïe jiÏ není tak dÛleÏité, z které
zemû ãi z kterého kontinentu nové stroje a v˘robní celky pﬁicházejí. Podstatnûj‰ími faktory pro
uÏivatele, tedy tiskárny, je úroveÀ a stupeÀ vzdûlanosti lidí, úroveÀ vztahÛ se zadavateli tiskov˘ch
zakázek a spotﬁebiteli, do popﬁedí vstoupila úroveÀ informaãních technologií vãetnû jejich
zabezpeãení a ovládnutí nov˘ch prostﬁedkÛ moderní komunikace. Mluví opût více trh a design, nové
v˘robkové impulzy. Tam se bude rozhodovat o úspûchu nebo zaostávání.
Bez nov˘ch nápadÛ a bez kreativity nemohou vznikat nové v˘robky a nové pﬁíleÏitosti
pro podnikání, v˘robu a obchod.
Kvalita v˘robkÛ je pomûrnû vysoká, hor‰í je to stále je‰tû se skuteãnû dosahovanou stabilitou.
Standardizace pohlíÏí stále je‰tû o nûco v˘‰e, neÏ kam v praxi dosahujeme, konstatovali na drupû
pﬁítomní svûtoví experti a hned ﬁíkali proã. Strojní technika je o notn˘ kus dál a je preciznûj‰í,
neÏ procesní technologie, neÏ stabilita materiálÛ a neÏ pﬁipravenost lidí a jejich schopnost
bezchybné komunikace.
drupa si zakládá na skuteãnosti, Ïe v nejisté dobû probíhajících krizí ukázala smûry a dala impulzy
tiskaﬁskému a mediálnímu prÛmyslu.
Dotázaní experti zdÛrazÀovali po celou dobu dvout˘denního veletrhu neopadající poãet konkrétních
inovací a trhem ovlivnûn˘ch ﬁe‰ení po celém spektru tisku. Hned v poãátku, v prvních ãtyﬁech
dnech nav‰tívilo expozici v 19 halách pﬁes 85 tisíc lidí a zájem neutuchal po celé dva t˘dny.
K nûkter˘m akcím a informacím z drupy se vrátí i na‰e redakce. Hned v úvodu tohoto ãísla
pﬁiná‰íme dal‰í pﬁíspûvky v nové anketû mezi náv‰tûvníky z na‰í republiky. Budeme rádi, pﬁipojí-li
se dal‰í ãtenáﬁi se sv˘mi názory a poznatky.
V tomto ‰estém ãísle otiskujeme rozhovor s prezidentem spoleãnosti Agfa Graphics. Dále pﬁiná‰íme
zprávu z náv‰tûvy v tiskárnû Grafico v Opavû, která dále investovala a potvrdila trval˘ trend
ke zu‰lechÈování nároãn˘ch tiskovin. Design Studio ·ejdl ukazuje na dvou stranách nûkteré ze sv˘ch
grafick˘ch projektÛ a vytvoﬁilo obálku ãísla. Marta Sylvestrová z Bienále Brno pí‰e o v˘stavû
v˘znamné ãeské grafiãky Kvûty Pacovské, Ondﬁej Sedláãek pí‰e o reklamû, která nestárne
a Vladislav Najbrt pﬁiná‰í v seriálu Stránky MistrÛ dal‰í ukázky mistrovské kaligrafie. Otiskujeme
ohlas na novou anketu Marketing v polygrafii, téma, o nûÏ roste zájem. Pﬁejeme v‰em ãtenáﬁÛm
ãasopisu Typografia pﬁíjemn˘ ãas dovolené, aktivní odpoãinek, zdraví a obnovu sil do druhého
pololetí.
Vladislav Najbrt

Typografia je mediálním partnerem
25. mezinárodního Bienále grafického
designu Brno 2012.

Obálku ãervnové Typografie vytvoﬁil Petr ·ejdl
z Design Studia ·ejdl – jedná se o ukázku motivu
z lacobelov˘ch stûn pouÏit˘ch jako rastrové
ilustrace postav na vstupním patﬁe pro pacienty
v novû postavené budovû Proton Therapy Center
v areálu nemocnice Na Bulovce v Praze.
Petr ·ejdl (*1965, narozen v Kladnû)
Stﬁední umûleckoprÛmyslová ‰kola v Praze
(1980 – 1984, obor grafika)
Vysoká umûlecko-prÛmyslová ‰kola v Praze
(studium 1986 – 1993,
obor kniÏní kultura a písmo, prof. Jan Solpera,
studium nedokonãeno absolutoriem)
atr director Young & Rubicam (1991 – 1993)
spolumajitel grafického studia (Koncept Praha
1993 – 1997)
zaloÏil vlastní grafické studio Design Studio ·ejdl
(od 1997)
ãlen profesních sdruÏení:
ADC âeská republika (od 1993) a Typo Design
Clubu (od 1996)
v˘stavy: Lahti Bienale (1988), âesk˘ plakát (USA,
1990 – 1991)
uãást na v˘stavách TDC (1996, 1997, 1999, 2001,
2002, 2004)
Grafix! Design Studio ·ejdl (2005, 2006)
Ocenûní: Zlat˘ Louskáãek, Bronzov˘ Louskáãek
(1994, 1995, 1996)
Dobr˘ design (2004, 2005), Vynikající design roku
(2007)
www.studiosejdl.cz, www.grafixdesign.cz
design@studiosejdl.cz, T: +420 775 733 701

Omluva
Omlouváme se spoleãnosti Xerox, Ïe jsme
v minulém ãísle Typografie digitální na str. 4
uvedli, Ïe Xerox Ci-Press 500 je kotouãov˘
inkoustov˘ systém, kter˘ tiskne s inkousty
na vodní bázi. Správnû mûlo b˘t napsáno,
Ïe Xerox Ci-Press 500 je produkãní inkoustov˘
systém – jediné bezvodé vysokorychlostní
inkoustové tiskové zaﬁízení na svûtû, pﬁiãemÏ
bezvod˘m se rozumí tisk bez pouÏití nosné
kapaliny na bázi vody. Díky tomu nedochází
k namáãení papíru a odpadá nutnost následného
energeticky nároãného vysu‰ování.
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Zakonãení v˘stavy drupa 2012 Podle vyjádﬁení
poﬁádající spoleãnosti „Messe Düsseldorf“ to byl
veletrh inovací a investic. NejdÛleÏitûj‰ím
signálem je bezesporu to zji‰tûní, Ïe tisk
disponuje i nadále siln˘m potenciálem,
a Ïe branÏe i nadále investuje. Vzhledem
k celkov˘m 1850 vystavovatelÛm, kteﬁí jistû
uzavﬁeli bûhem dvou t˘dnÛ veletrhu ﬁadu
obchodních dohod, nebo alespoÀ nov˘ch
kontaktÛ, které mohou k obchodu vést, otevírá
se dal‰í úspû‰né období celého odvûtví.
Ov‰em i pﬁes 314 500 náv‰tûvníkÛ veletrhu z více
neÏ 130 zemí, to bylo o 75 500 náv‰tûvníkÛ ménû,
neÏ tomu bylo na v˘stavû drupa v roce 2008. Jak
uvádí poﬁádající spoleãnost, v samotném Nûmecku
bylo v oblasti tiskového prÛmyslu v letech 2000
aÏ 2011 uzavﬁeno cca 3900 závodÛ s více neÏ 61000
zamûstnanci. V USA bylo ve stejném období
uzavﬁeno 7700 tiskáren, jak uvedl pﬁedseda
pﬁedstavenstva Düsseldorfsk˘ch veletrhÛ. Dále
uvedl, Ïe proto nebylo Ïádn˘m pﬁekvapením,
Ïe se sníÏil poãet náv‰tûvníkÛ. Ov‰em, jak se vÏdy
v podobn˘ch propadech uvádí, nebyly to delegace,
jako minule, ale zástupci top managementu, kter˘
rozhoduje o investicích. Proto zÛstává drupa
místem pro business.
Tím se snad drupa i nadále udrÏí jako B2B veletrh
branÏe tisku. Podíl top manaÏerÛ na veletrhu
se zv˘‰il (2012: 50,8 procenta; 2008: 44,4 procenta).
S více neÏ 190 000 náv‰tûvníky ze zahraniãí
se drupa i nadále udrÏuje, co se t˘ãe
internacionality, na vysoké úrovni. Nápadn˘ byl
vysok˘ poãet náv‰tûvníkÛ z Indie (15 000).
Z Nûmecka to bylo 123 000 náv‰tûvníkÛ,
na dal‰ích místech následovala Belgie, Francie,
Nizozemí, Velká Británie, USA, ·v˘carsko a Itálie.
Zvlá‰tû stoupl poãet náv‰tûvníkÛ z JiÏní a Stﬁední
Ameriky (2012: 8,8 procent, 2008: 7,0 procent) –
a to pﬁedev‰ím z Brazílie. Vysok˘ byl i poãet
ÏurnalistÛ (2 400 ze 75 zemí).
Jako dominující témata se uvádûjí automatizace,
obalov˘ tisk, digitální tisk, hybridní technologie,
web to print obchodní postupy a ekologick˘ tisk.

âtyﬁicet procent náv‰tûvníkÛ se zab˘valo pﬁedev‰ím
digitálními tiskov˘mi stroji a systémy digitálního
tisku. Tématem byl i tisk elektroniky, coÏ bylo
tématem inovaãního parku, v rámci drupa cube,
dále i na ﬁadû stánkÛ vystavovatelÛ. Ofset a digitální
tisk se ãasto doplÀoval, místo aby si konkuroval.
Zajímav˘m místem byl i 13 denní program
kongresu s více neÏ 80 referenty, zamûﬁen˘
na nákupãí tiskovin (novoãesky printbuyer),
odborníky pro multimediální marketing,
nakladatele a kreativce. Tematicky byly pﬁedná‰ky
zamûﬁeny na cross-mediální kampanû, neboli
kampanû, které vyuÏívají postupnû, nebo zároveÀ,
více médií, corporátní komunikaci, kulturu
a design, trendy v oblasti produkce novin, knih
a ãasopisÛ, aÏ po outdoorovou reklamu (neboli
také out-of-home reklamu), dialogov˘ marketing,
obaly, tisk elektroniky nebo mediální produkci.
Jak vidût, Ïivot jde dále, krize – nekrize, tiskne
se dál a tisknout se nadále bude.
Pﬁí‰tí drupa se má konat od 2. do 15. ãervna 2016.
Ohlasy vystavovatelÛ na drupu 2012
Po zakonãení veletrhu je vÏdy zajímavé seznámit
se s názory jednotliv˘ch vybran˘ch vystavovatelÛ
na to, co pro konkrétní firmu, která se aktivnû
zúãastnila akce jako vystavovatel, drupa pﬁinesla.
Pochopitelnû, Ïe jsou to pouze pozitivní názory,
ale souãasnû napﬁíã nabízen˘mi technologiemi
a v˘robními zaﬁízeními.
Atlantic Zeiser
Marcus Geigle, manaÏer komunikace
„Co se t˘ká poãtu náv‰tûvníkÛ, nemûli jsme Ïádné
velké oãekávání. Ale ti, kteﬁí pﬁi‰li, pﬁedstavovali
velmi kvalitní v˘bûr – coÏ je pro nás velmi
dÛleÏité. To nás staví do takové pozice, aby bylo
moÏno skuteãnû zjistit, zda na‰e nabídka
produktÛ, pro na‰e cílové zákazníky – co se t˘ãe
dosahu nabídky balení pro farmaceutick˘ prÛmysl
a kosmetiku – je správná. A to se nám podaﬁilo.
Druhou v˘znamnou oblastí je hybridní tisk,
pﬁedvedli jsme poprvé ﬁe‰ení s KBA Rapida 105
s pomocí na‰eho Delta systému. To je dÛkaz,
Ïe digitální tisková ﬁe‰ení nyní pracují se stejnou
rychlostí a kvalitou jako ofset.“
CIP4 organizace
Jim Harvey, v˘konn˘ ﬁeditel
„Za jeden den na veletrhu drupa lze obsáhnout
více, neÏ za mûsíc v institutu. Nav‰tívil jsem
vût‰inu z na‰ich více neÏ 90 ãlenÛ organizace,
na veletrhu drupa, pﬁiãemÏ v‰ichni hlásí velké
mnoÏství náv‰tûvníkÛ s velk˘m zájmem o práci
organizace. Vzhledem k tomu, co ovlivnila
nedávná recese v prÛbûhu posledních let, bylo
dobré vidût tady, na veletrhu drupa, dobrou
náladu obchodních zástupcÛ a vidût na celém
veletrhu drupa obrat k pozitivnímu postoji.“
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DirectSmile
Harry Raaphorst, v˘konn˘ ﬁeditel
„Na drupû to bylo poprvé, kdy jsem byl v nové
roli v˘konného ﬁeditele pro DirectSmile – a byl
to nádhern˘ zaãátek! Byl to obrovsk˘ úspûch.
drupa innovation park (dip) byl velkolepou
platformou, pro demonstrování proveditelnosti
personalizovan˘ch marketingov˘ch kampaní.
Tiskaﬁi z celého svûta se zajímali o nové vlastnosti
DirectSmile Cross Media (jde o kompletní ﬁe‰ení
pro vytváﬁení, pﬁizpÛsobení, správu
a vyhodnocování databází ﬁízen˘ch interaktivních
kampaní). Bylo fantastické sly‰et od na‰ich
zákazníkÛ, jak efektivní nasazení realizovali
v rámci CrossMedia marketingov˘ch akcí. Chtûl
bych také podûkovat partnersk˘m firmám za jejich
podporu a spolupráci bûhem v˘stavy drupa.“
Esko
Jeff Stoffels, ﬁeditel korporátního marketingu
Pro Esko byla drupa velkolepou událostí. Dosáhli
jsme na‰ich cílÛ v oblasti prodeje a navazování
nov˘ch kontaktÛ. Také jsme se ale ujistili, Ïe na‰e
dlouhodobá strategie v oblasti integrovan˘ch
ﬁe‰ení v rámci integrace s dal‰ími podnikov˘mi
systémy, je správná. S touto kompletnû „digitální“
drupou se ná‰ prÛmysl stává efektivní,
konzistentní a vysoce produktivní. Náv‰tûvníci
na‰eho stánku reagovali velmi pozitivnû
na podniková ﬁe‰ení od firmy Esko a pochopili,
jak to pomÛÏe zlep‰it pracovní postupy pro
design pﬁed tiskem a vlastní v˘robou.“
Heidelberger Druckmaschinen AG
Bernhard Schreier, pﬁedseda pﬁedstavenstva
drupa i tentokrát prokázala svou prioritu ve formû
vynikající veletrhu. Pro Heidelberg se oãekávání
z veletrhu více neÏ splnilo. Vyplatilo se, Ïe jsme
v uplynul˘ch letech, a nebylo to vÏdy snadné,
setrvali na realizaci na‰ich v˘vojov˘ch projektÛ.
Nyní mÛÏeme b˘t optimisticky naladûni
do budoucnosti.“
Highcon
Aviv Ratzman, generální ﬁeditel
„drupa byla vynikající platformou pro start
Highcon Euclid, direkt-to-pack koncept, v rámci
‰irokého partnerství firem s na‰ím podnikem.
Vysoká náv‰tûvnost stánku a tisková konference,
na které byla jen místa k stání, ukázala, Ïe drupa
je prostû místo, kde musíte b˘t. Dosáhli jsme
dohody v oblasti rozhodujících distribuãních
kanálÛ, poptávky pﬁi‰ly z celého svûta,
a realizovaly jsme znaãn˘ poãet obchodních
transakcí, které pﬁedãily nejlep‰í odhady
a oãekávání. Bylo to zcela mimoﬁádné, vzhledem
k uvedení nov˘ch produktÛ na trh. Chtûli bychom
podûkovat v‰em firmám, které ná‰ stánek
nav‰tívily.“

HP Graphic Solutions Business
Francois Martin, globální marketingov˘ ﬁeditel
„drupa 2012 byla pro HP prostû neuvûﬁitelnû
úspû‰ná. Na v˘stavu jsme pﬁi‰li se skvûl˘mi
inovacemi, a zákazníci reagovali velmi pozitivnû,
coÏ nám umoÏnilo velmi brzy dosáhnout na‰ich
obchodních cílÛ. Sledovali jsme vynikající úspûchy
jednotliv˘ch v˘robkÛ, zejména nového digitálního
tiskového stroje HP Indigo 10000 ve formátu B2,
kter˘ zajistil zdvojnásobení na‰ich obchodních cílÛ.
Nové HP Indigo 5600 a HP Indigo 7600 se prodává
ve velk˘ch poãtech. I na‰e etiketovací a balicí stroje
byly také velmi úspû‰né. Také na‰e HP Inkjet série
kotouãov˘ch strojÛ byla velmi úspû‰ná, protoÏe
klade dÛraz na probíhající zmûny v oblasti
vydavatelství a transakãního tisku. Také ná‰
velkoformátov˘ tisk byl v˘jimeãnû úspû‰n˘.
Na v‰ech svûtov˘ch kontinentech bylo dosaÏeno
velkého objemu prodeje latexov˘ch tiskov˘ch
zaﬁízení od HP, dále i v oblasti nov˘ch HP Scitex
FB7600. drupa 2012 se tak letos prokázala tím,
Ïe byla v˘stavou pro v‰echny „tiskové trhy“, kde
pﬁicházejí náv‰tûvníci za tím úãelem, aby uzavﬁeli
objednávky v rámci v‰ech komerãnû nabízen˘ch
ﬁe‰ení. HP jasnû prokázala na‰e úsilí a na‰e
investice pro tyto trhy. Chtûl bych podûkovat v‰em
zákazníkÛm HP a dscoop ãlenÛm za dÛvûru
a podporu a také za obrovskou podporu t˘mu HP
na veletrhu drupa, kter˘ usnadnil tento úspûch.“
(Poznámka: S více neÏ 7000 ãleny je „HP“ dscoop
nejvût‰í nezávislou uÏivatelskou komunitou
v prÛmyslu tisku)
Kodak
Antonio Perez, pﬁedseda pﬁedstavenstva
a generální ﬁeditel
„drupa byla na mnoha frontách nûco zcela
neobvyklého – pro ná‰ prÛmysl, pro na‰e
zákazníky a pro Kodak. Jsem velmi nad‰en, jak
se na‰i zákazníci pﬁizpÛsobili probíhající zmûnû
a realizují nová ﬁe‰ení pro vytvoﬁení stránek
s vy‰‰í pﬁidanou hodnotu pro své zákazníky.
Informovali mne o mnoha pﬁíkladech, které
prokazují, Ïe hybridní tiskové produkty od firmy
Kodak a vhodná ﬁe‰ení tuto zmûnu podnûcují.“
Kuka Roboter GmbH
Peter Fornoff, manaÏer pro tisk a papírensk˘
prÛmysl
„drupa innovation park je vynikající platformou pro
vytváﬁení nov˘ch obchodních kontaktÛ a moÏností
reagovat na otázky potenciálních zákazníkÛ.“
Koenig & Bauer AG
Claus Bolza-Schünemann, pﬁedseda pﬁedstavenstva
Hodnota zakázek podepsan˘ch v Düsseldorfu
pﬁedãila v˘raznû na‰e oãekávání. Se zákazníky
ze 30 zemí bylo uzavﬁeno v prÛbûhu
14 v˘stavních dnÛ mnoho zakázek pro archové

ofsetové stroje KBA ve v‰ech tiskov˘ch formátech.
Na ‰pici dosaÏeného obratu je âína, Rusko,
Nûmecko, Polsko a Francie. Za nimi následovaly
tradiãní trhy z USA, Velké Británie, Itálie
a Skandinávie. Ale také z Beneluxu, âeské
republiky, Brazílie, JiÏní Afriky, Turecka, severní
Afriky, jihov˘chodní Asie, Austrálie a relativnû
mal˘ch zemí jako je Bulharsko, Chorvatsko
a Libanon. Tam v‰ude zaznamenala KBA,
ve vztahu k poãtu obyvatel, vysok˘ objem
objednávek. K tomu se ﬁadí také nûkolik
objednávek na kotouãové ofsetové stroje, mimo
jiné z Nûmecka a Francie. KBA poprvé pﬁedstavila
na veletrhu drupa digitální tiskov˘ systém RotaJet
76, o kter˘ byl také velmi znaãn˘ zájem. První
smlouvy na InkJet kotouãov˘ stroj jsou oãekávány
v nejbliÏ‰í dobû. Claus Bolza-Schünemann:
„Podepsali jsme s nov˘mi i stávajícím zákazníky,
mnoho smluv. Seriózní bilanci veletrhu drupa
2012 ale mÛÏeme, tak jako ostatní vystavovatelé,
pﬁedloÏit teprve aÏ za nûkolik t˘dnÛ nebo mûsícÛ,
aÏ budou pﬁijaté zálohy na na‰em úãtu.“
Kolbus
Kai Büntemeyer, pﬁedseda pﬁedstavenstva
„drupa 2012 je jednou z nejlep‰ích v historii
úãasti firmy Kolbus. Pokud jde o konkrétní
transakce, tak jsme byli opatrnû optimistiãtí pﬁi
na‰em startu na veletrhu – a mohu ﬁíci, Ïe na‰e
oãekávání bylo znaãnû pﬁekroãeno. Byli jsme
pﬁekvapeni pﬁedev‰ím vysok˘m zájmem z Brazílie
a Indie. Ale konkrétní transakce se zákazníky
z Francie a Velké Británie jsme v této formû
neoãekávali. V m˘ch oãích prokázala drupa 2012
zcela zﬁejmû: inteligentní a produktivitu zvy‰ující
investice jsou nezbytn˘m pﬁedpokladem pro
úspûch v podnikání. Pro nás, jako v˘robce strojÛ,
to nemohlo b˘t lep‰í.“
Landa
Benny Landa, zakladatel, pﬁedseda pﬁedstavenstva
a generální ﬁeditel
„âekal jsem znaãné dopady na ná‰ podnik. Tím,
ãím jsem byl opravdu ohromen, bylo to, jak
fantasticky zákazníci reagovali na na‰e poselství
a strategie, zvlá‰tû, co se t˘ãe partnerství s lídry
v oboru. Reakce na ‰ance, které nabízí Landa
Nanographic Printing™ s potenciálem
v˘znamn˘ch zmûn v oblasti komerãního tisku,
stejnû jako i na trhu s obaly a vydavatelsk˘mi
produkty, byla ohromující. Nikdy jsme dosud
nedosáhli tolik vyjádﬁení z hlediska zájmu a smluv
(Prohlá‰ení o zámûru se zaplacenou zálohou) pro
na‰e ﬁady archov˘ch a kotouãov˘ch tiskov˘ch
strojÛ, pﬁiãemÏ je Landa S10 Nanographic
Printing™ Press, ve formátu B-1 (41 In. = 104 cm)
jednoznaãnû na ‰pici. Ná‰ stánek byl v obleÏení
náv‰tûvníkÛ po celou dobu a na‰e pﬁedvádûcí

