Editorial

Leto‰ní podzim vnímají mnozí jako dlouh˘, vhodn˘ k poﬁádání znaãného poãtu v˘stav, veletrhÛ, setkání
a odborn˘ch událostí. UÏ koncem srpna, je‰tû hluboko v létû, zaãala ve svûtû série aktivit, jako by pro
vût‰inu lidí posvátn˘ a mnoh˘mi u nás nedotknuteln˘ ãas dovolen˘ch a rekreací neexistoval. Po návratu
ze vzdálen˘ch zemí se tuzemci nechávají sly‰et o nesrovnatelnû vy‰‰í pracovní aktivitû lidí, o dokonale
udrÏovan˘ch cestách a obcích v‰ech velikostí, a také o rozdílech ve vnímání pocitÛ i reálného stavu
chudoby. A není to jen obvyklé srovnávání s asijsk˘mi tygry, i zprávy z Evropy ukazují na nespokojenost
nad následky finanãních a hospodáﬁsk˘ch krizí a zvy‰ování aktivity typu „nikdo to za nás neudûlá, nikdo
nám nic nedaruje“. Ukazuje se, Ïe máme více nárokÛ neÏ nápadÛ a stále neochotnûji chodíme k volbám
a vyhrávají ty skupiny a strany, které „volí nohama“. Vypadá to tak, Ïe po ãesku oblíbení „peãení holubi,
létající do huby“ budou stále více absentovat. Zato pﬁib˘vá nov˘ch, pr˘ nezbytn˘ch palácÛ a poradních
sborÛ pro nové zaãínající funkcionáﬁe (pokolikáté uÏ?) a nûkteﬁí uÏ zase touÏí po dal‰ích volbách. Média
jsou plná okrajov˘ch a marginálních témat a plan˘ch ﬁeãí. O podmínkách pro podnikání, které jediné
mÛÏe sníÏit nezamûstnanost a ﬁe‰it vût‰inu souãasn˘ch problémÛ, nesly‰íme témûﬁ nic.
Prosperující ekonomiky stojí odjakÏiva na podnikavosti a kreativitû mal˘ch podnikÛ, úspû‰nûji
zvládajících dopady krizí v‰eho druhu a v tiskaﬁství to platilo ve v‰ech obdobích zvlá‰È pﬁípadnû.
âtenáﬁi Typografie si jistû v‰imli, Ïe toto ãíslo, vûnované propagování a reklamû, je dvoumûsíãní.
Vydavatel Digirama s.r.o. spolu s redakcí rozhodli o zmûnû na dvoumûsíãní periodicitu. Mluvme
otevﬁenû, stejnû jsou na tom s vydavatelskou frekvencí i ostatní odborná periodika, i kdyÏ je jich dnes
citelnû ménû neÏ pﬁed nûkolika lety. DÛvodem nejsou jen zv˘‰ené náklady na v˘robu a distribuci, ani
pﬁíklon k elektronick˘m médiím, jsou to i vlivy zvyklostí odbûratelÛ, vedoucích neustále k pﬁesvûdãení,
Ïe platit za periodikum a dokonce za roãní pﬁedplatné se nemusí. Zejména tiskárny nejsou zvyklé platit
jin˘m („pﬁece nebudu platit za tisk“). Stydí se snad „kováﬁova kobyla a ‰evcova Ïena“ za vlastní
produkty? Pﬁitom za tisk, papír, autorské pﬁíspûvky, redakci a mnohé dal‰í se platit musí. Vût‰ina
ãtenáﬁÛ ve ‰kolách a rÛzn˘ch oborov˘ch institucích pﬁijímá kaÏd˘ mûsíc pﬁicházející ãíslo jako jakousi
samozﬁejmost a neplacenou sluÏbu jejíÏ náklady „kdosi“ uhradil. Jin˘m vlivem je pokraãující neochota
dodavatelsk˘ch firem pro polygrafii umisÈovat pravidelnûji inzeráty a PR informace, nûkteﬁí dokonce
vydávají na vlastní náklady firemní tiskoviny, podobné odborn˘m ãasopisÛm. TakÏe v novém roce vyjde
‰est dvojãísel Typografie a prosíme odbûratele a ãtenáﬁe o porozumûní, Ïijeme pﬁece v reálném svûtû
tisku.
Leto‰ní rok pﬁinesl v mediálním svûtû ojedinûlou zprávu: ãesk˘ tisk oslavil v˘roãí 400 let od vydání
a tisku ãeské Bible zvané kralické. Z pohledu na‰í branÏe to znamená, Ïe jsme se pﬁed ãtyﬁmi stovkami
let zaﬁadili do absolutní svûtové ‰piãky jak vydavatelské, pﬁekladatelské, tak i tiskaﬁské. Na pÛdû
pronásledované protestantské Jednoty bratrské dokázala skupina domácích vzdûlancÛ dokonat obrovské
pﬁekladatelské dílo, ale vybudovat za podpory rodu ÎerotínÛ v Kralicích nad Oslavou i tajnou
knihtiskárnu s tehdy nejmodernûj‰í technologií tisku z ãesk˘ch liter a úspû‰nû dokonãit vydání
‰estidílné Bible v ãeském jazyce. V bratrské kralické tiskárnû se za krátké období od pﬁemístûní
z moravsk˘ch Ivanãic aÏ do brutální likvidace podaﬁilo díky obrovské obûtavé práci nemnoha lidí
vytisknout na padesát knih, pﬁeváÏnû za vynikající péãe o dal‰í v˘voj ãeského jazyka. oslavy a v˘stava
v Kralicích byly skromné, ale i odborn˘ a vûdeck˘ svût ocenil vysokou úroveÀ tohoto ãeského pﬁínosu
ke svûtové vzdûlanosti a civilizaci. Na své pﬁedky a opravdové pﬁedky mÛÏeme b˘t právem hrdi, máme
na co navazovat. Více zasvûcen˘ch informací najdete v leto‰ních ãíslech Typografia 7 – 8 (str. 25, 26 – 27)
a 9 (strany 20 – 21).
Podzimní mûsíce jsou obdobím kalendáﬁového boomu a tím i pﬁípravou dal‰ího, jiÏ 14.roãníku soutûÏe
Kalendáﬁ roku 2014. Nejen v pﬁíloze Typografie najdete pﬁihlá‰ku s podmínkami a termíny soutûÏe
a navazující v˘stavy v‰ech hodnocen˘ch nástûnn˘ch a stolních kalendáﬁÛ.
Jedotnou korporátní barvou 14. roãníku je magenta – „cmyková“ ãervená.
Tû‰íme se na nov˘ soubor tûchto úÏasn˘ch a stále oblíben˘ch tiskaﬁsk˘ch produktÛ a na nové pﬁihlá‰ky.
Vûﬁíme, Ïe i na‰i ãtenáﬁi opût upozorní vydavatele, tvÛrce a tiskárny na úspû‰nou soutûÏ a doporuãí
tﬁeba i nám dal‰í potenciální pﬁihla‰ovatele a kalendáﬁová díla, aby soutûÏ byla úspû‰ná a vyvolala ‰ir‰í
zájem.
Pﬁejeme v‰em ãtenáﬁÛm, autorÛm, pﬁedplatitelÛm, inzerentÛm a podporovatelÛm Typografie krásné
proÏití adventních t˘dnÛ a svátkÛ Vánoc i oslav Nového roku. Tû‰íme se na Va‰i podporu a zájem
i v mûsících nového roku 2014, na Va‰e dopisy, pﬁíspûvky a pﬁipomínky ke zlep‰ení dal‰ího
126. roãníku. Buìme spolu hrdi na bohaté tradice ãeské typografie a jejího vzácného klenotu na‰ich otcÛ
– ãasopisu Typografia.
Vladislav Najbrt a vydavatelství Digirama.

Autorem obálky ãasopisu Typografia 11–12/2013
je fotograf MgA. Petr ·álek, QEP.
Narozen v Praze – absolvent FAMU, obor
umûlecká fotografie. K pÛvodnímu zamûﬁení
na reklamní a experimentální fotografii dnes je‰tû
pﬁibyla panoramatická fotografie a specializace
na u‰lechtilé pigmentové tisky (Giclee Print)
na velkoformátov˘ch tiskárnách Epson. Ideálním
nástrojem se pro nûj staly nové digitální
technologie. Jeho panoramatická fotografická
tvorba vyniká zvlá‰tû kompoziãním ﬁe‰ením,
zajímavou prací se svûtlem a v neposlední ﬁadû
ojedinûlou prací s geometrií mûstské architektury
a krajiny. Jeho práce byly uveﬁejnûny v rÛzn˘ch
odborn˘ch publikacích, jako napﬁ. Computer-Foto,
Color Foto, Foto-Video atd.
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Ti‰tûné kalendáﬁe – jejich
v˘znam v reklamû
a marketingu
Kalendáﬁ je obecnû chápán jako systém, kter˘
rozãleÀuje ãas na dny, mûsíce a roky. Název
„kalendáﬁ“ se odvozuje od „calendae“, coÏ
oznaãovalo novoluní. V staroﬁímském kalendáﬁi
se datace provádûla pomocí pevnû dan˘ch dat
kalend, non a id, které oznaãovaly konkrétní
dny mûsíce a pÛvodnû souvisely s fázemi
Mûsíce. To jen tak na okraj. Dnes v‰ak bereme
kalendáﬁ pﬁedev‰ím jako rozvrh, kter˘ ﬁíká, kdy
a co máme udûlat a na co nezapomenout.
A obdobnou úlohu plní kalendáﬁe také pro
reklamu a marketing – tedy dnes a dennû
pﬁipomínají svého „tvÛrce“.
Dvû funkce kalendáﬁe První funkcí
je jednoznaãnû zmínûné ãlenûní ãasu a jeho
organizace. Kalendáﬁ (v textu mínûno jako
hmotná vûc – tiskovina) je nezbytná souãást
kaÏdé domácnosti i kanceláﬁe. âasto po nûm
saháme, listujeme jím nebo ho máme zkrátka
na oãích.
Odtud je pak nasnadû, Ïe kalendáﬁ mÛÏe dobﬁe
slouÏit jako nosiã reklamního sdûlení, a to pro
v‰echny obory lidského konání. Abych
se pﬁiznal, nevím o firmû, která by kalendáﬁ jako
svÛj propagaãní pﬁedmût nemohla pouÏít.
Vzhledem k ãetnosti a kaÏdodennímu uÏití
by jistû byla chyba, nezaãlenit tento drobn˘
materiál do portfolia propagaãních materiálÛ.
Podoby kalendáﬁÛ Nejprve se podívejme, jak
pestr˘ je v˘ãet druhÛ kalendáﬁÛ: kalendáﬁe

kartiãkové (ãasto kombinované s vizitkami),
kalendáﬁe stolní (stojací), kalendáﬁe plánovací
(téÏ na stÛl jako podloÏky), kalendáﬁe nástûnné
(jako plakát ãi vícestranné „trhací“ nebo
s pﬁeklápûcí krouÏkovou vazbou) a v neposlední
ﬁadû kalendáﬁe jako letáky, které kombinují
funkci kalendáﬁe a katalogu / programu akcí.
Druh˘m – pro reklamu podstatn˘m – hlediskem
je obsah kalendáﬁÛ. V‰echny uvedené druhy
lze pochopitelnû doplnit obrázky a textem.
Podle úãelu / vydavatele / „investora“ tak mohou
kalendáﬁe kromû kalendária samotného
obsahovat libovoln˘ text (reklamní sdûlení)
a obrazovou ãást: fotografie produktÛ dané
firmy, fotografie pro potûchu oka, reprodukce
obrazÛ ãi jin˘ch umûleck˘ch dûl, fotografie dûtí
(pﬁedev‰ím pro rodinu) atd.
Aãkoliv by bylo moÏno namítnout, Ïe napﬁíklad
rodinn˘ fotokalendáﬁ nelze k propagaãním
úãelÛm pouÏít, není to úplnû pravda. VÏdy
mÛÏe kalendáﬁ obsahovat reklamu v˘robce
(tiskárny), popﬁípadû technologie v˘roby
(pouÏit˘ software, technologii ãi jméno sítû
fotolabÛ ap.). A pokud pÛjde o dobﬁe
koncipované sdûlení, jistû mÛÏe pﬁinést nové
zákazníky. Stejnû tak, pokud jsou na kalendáﬁi
uvedeni sponzoﬁi (viz ukázka kalendáﬁe
TJ Glaverbel Czech Teplice).
A to uÏ se dostáváme k reklamnímu pÛsobení
kalendáﬁÛ.
Jak kalendáﬁ zapojit do propagace Pﬁed ãasem
se mi dostal do ruky zajímav˘ kartiãkov˘
kalendáﬁ. Zadní strana – kalendárium – bylo
na rok 2014. Pﬁední strana avizovala T˘den vûdy
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a techniky Akademie vûd âR, a to 13. roãník
konan˘ 1. aÏ 15. listopadu 2013. Kromû toho,
Ïe mû zaujala akce jako taková, musím ﬁíci,
Ïe se mi líbilo i grafické zpracování kalendáﬁe.
A co mi pﬁi‰lo jako velmi dobré (a konec koncÛ
i logické), bylo provedení zadní strany – tedy
rovnou s vyznaãení termínu dal‰ího roãníku,
navíc celkem decentní, nikterak neru‰ící funkci
kalendáﬁe jako takového.
Pochopitelnû jsem si otevﬁel webovou
prezentaci a podíval se i na dal‰í propagaãní
materiály akce. V obrazové ukázce vidíte jak
obû strany kalendáﬁe, tak náhled webové
prezentace a obecn˘ leták (vzhledem
k technickému pﬁevodu obrázkÛ do ãlánku
prosím nebazírujte na lehce odli‰n˘ch
barevn˘ch tónech – pﬁi pohledu na originály
rozdíly vidût nejsou).
Myslím, Ïe se shodneme, Ïe autoﬁi dokonale
dodrÏeli „jednotn˘ firemní vzhled“ a tím
docílili synergického efektu.
A to je pochopitelnû podstatné. Vidûl jsem ﬁadu
navenek zajímav˘ch kalendáﬁíkÛ tohoto druhu,
ãasto s velice poutav˘mi obrázky ãi grafikou,
ale mnohdy jsem teprve po detailním zkoumání
na‰el „pÛvodce“ materiálu. To vidím jako
velk˘ problém, neboÈ i kdyÏ jsou ceny
za v˘robu tûchto materiálÛ nízké, pﬁesto
se kaÏdá investice do reklamy musí
(minimálnû!) vrátit. V nûkter˘ch pﬁípadech
jsem o tom skuteãnû pﬁesvûdãen nebyl.
Jedním z dal‰ích prvkÛ, pro které tento
kalendáﬁík uvádím jako kladn˘ pﬁíklad,
je vyuÏití relativnû „nadãasov˘ch“ sloganÛ:
Vûda, které rozumíte. Fascinace svûtem.
Nejvût‰í vûdeck˘ festival v âeské republice.

Samozﬁejmû pak tyto slogany nalezneme i na
dal‰ích materiálech akce, na webu apod.
Atypické podoby kalendáﬁÛ Tím se vracíme
pﬁedev‰ím k obsahu kalendáﬁÛ – textÛm
a fotografiím. Mohou b˘t samozﬁejmû kalendáﬁe
atypické díky provedení – z netradiãních
materiálÛ apod., ale zÛstaÀme na poli
polygrafie.
Pokud to jde, vût‰inou by firma mûla
vyuÏít / ukázat své produkty, aÈ jiÏ v˘robky nebo
sluÏby. Ani ãistû technicistní produkce nebrání,
aby dobr˘ profesionální fotograf vytvoﬁil tﬁeba
zajímavé snímky detailÛ, které lze vyuÏít jako
„samonosné“ vizuály.
Velmi jednoduché – není-li zbytí, je doplnit
kalendáﬁ fotogenick˘mi svÛdn˘mi modelkami,
pokud je cílovou skupinou muÏské pohlaví
(viz ukázka kalendáﬁe âeskomoravsk˘ beton, a.
s.). Zde si dovolím uvést také pﬁíklad negativní
pÛsobení tohoto obsahu: tﬁeba v ﬁadû
autoservisÛ, kde pracují muÏi, narazíme ãetnû
na vyz˘vavé obnaÏené Ïeny v kalendáﬁích
a jin˘ch promo materiálech na stûnách. Ale

pozor: dámská klientela to nemusí vnímat
zrovna pozitivnû a dokonce ji to mÛÏe od dal‰í
náv‰tûvy provozovny odradit!
Nakonec je‰tû pﬁíklad specifického v˘znamu
kalendáﬁÛ – charitativní úãely. Zde se dá vyuÏít
populárních tváﬁí: zpûváci, herci aj., nebo opût
pohledn˘ch tûl modelek ãi modelÛ. Kalendáﬁ
pak vût‰inou nemá primární úãel propagaãní,
ale v˘nosy z prodeje pomáhají „dobré vûci“.
Jako pﬁíklady mohu uvést titulky z médií:
„Sestry nafotily kalendáﬁ! V královéhradecké
nemocnici vznikl kalendáﬁ, kter˘ má pomoci
v boji proti rakovinû prsu...“ nebo „Nafotily
kalendáﬁ, chtûjí pﬁispût na prolézaãky. Hasiãky
z Oﬁechova-Ronova se po roce opût odhalily
a zapózovaly pﬁed objektivem fotoaparátu...“
Zcela atypick˘mi pak jsou „neprodejné“
kalendáﬁe prestiÏních znaãek (napﬁíklad Pirelli)
a slavn˘ch tvÛrcÛ (napﬁíklad kalendáﬁ
armádního klubu Dukla, kter˘ jiÏ ﬁadu let fotí
Jan Saudek). Zde je pochopitelnû cílem
propagace „znaãky“ zadavatele a zv˘‰ení její
prestiÏe ve spojení se znám˘mi tváﬁemi, aÈ jiÏ
pﬁed nebo za objektivem.
Nov˘ rok je za dveﬁmi... NeboÈ ãlánek vychází
skoro na konci roku, dovolím si otázku: Jak jste
na tom s vyuÏitím kalendáﬁÛ – jako celkem
levného, velmi praktického a dokonce i Ïádaného
propagaãního prostﬁedku – vy a va‰e firma? ×
Ondﬁej Sedláãek, drej@drej.cz
Autor se zab˘vá poradenskou a lektorskou ãinností
v oboru reklamy, marketingu, komerãní komunikace
a psaní textÛ.
Více o nabízen˘ch sluÏbách naleznete na www.drej.cz.
Ilustraãní obrázky: www.tydenvedy.cz,
www.teplickyzapas.cz, www.transportbeton.cz

