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Výtvarná soutěž 
Sítotiskového svazu ČR
••  Výkonná řídicí rada Sítotiskového svazu ČR vyhlašuje výtvarnou soutěž 
na titulní stranu obálky mimořádného vydání informačního magazínu 
Sítotisk + Serigrafie, připravovaného k 18. výročí založení Sítotiskového 
svazu ČR.

Soutěž je určena pro studenty výtvarných škol spolupracujících se SSv ČR. 
Obálka mimořádného čísla informačního magazínu bude tištěna samozřej-
mě sítotiskem, maximálně čtyřmi přímými barvami. Formát magazínu je A4, 
hřbet bude mít tloušťku 3 mm.
Soutěžní návrhy je třeba zaslat nejpozději do 31. března 2009 na adresu: 
Samolepky.cz, s. r. o., k rukám J. Havlíka, Pod Bání 8, 180 00 Praha 8. 
Obálka by měla mít označení „Soutěž“.
Zaslané soutěžní návrhy budou posouzeny odbornou porotou tvořenou 
přednášejícími oslovených výtvarných škol a vedenou jedním z předních 
uznávaných grafiků, která z nich vybere tři nejlepší práce. Autor návrhu 
vyhodnoceného na prvním místě bude pověřen vytvořením layoutu celého 
mimořádného čísla odborného magazínu Sítotisk + Serigrafie a jako 
cenu získá zájezd pro jednu osobu na mezinárodní veletrh FESPA Digital 
Printing 2009 v Amsterdamu v Nizozemí, který se uskuteční ve dnech 
12.–14. května 2009. Sítotiskový svaz ČR vítězi uhradí cestu, ubytování 
a vstup na veletrh. Autor návrhu, který odborná porota vyhodnotí na dru-
hém místě, obdrží odměnu 2 000 Kč a autor třetího nejlepšího návrhu 
potom částku 1 000 Kč.
Slavnostní vyhlášení výsledků této výtvarné soutěže se uskuteční v rámci 
doprovodných programů mezinárodního oborového veletrhu Embax-
Print 2009, který bude probíhat ve dnech 19.–22. května 2009 na brněn-
ském výstavišti. 
Zaslané soutěžní návrhy se stanou majetkem Sítotiskového svazu ČR.

oficiálním zveřejnění velice krátce představil také zcela nové logo FESPA. 
Po něm se ujal slova ředitel odboru členských služeb asociace FESPA Chris 
Smith, který pohovořil na téma Environmentální aktivity FESPA a „zelená 
cesta“, a potom už následovala celá řada dalších odborných přednášek. 
Hlavním přednášejícím čtvrtého ročníku semináře se stal Michel Caza, 
který prostřednictvím svých prezentací Management barev a profily, Potisk 
plastů sítotiskem a digitální UV technologie, Sítotisk a digitální tisk – spo-
lečná cesta k úspěchu a Reprodukce uměleckých děl a sítotisk aneb při 
spolupráci s umělci musíte být chameleonem pokračoval v úspěšné tradici 
propagace sítotiskové technologie, kterou v předchozích ročnících tohoto 
semináře úspěšně zahájili Bill Appleton a Peter Kiddell.
K úspěšnému průběhu celého semináře ale svým dílem přispěli také další 
přednášející. Například Terése Caza s příspěvkem Marketing aneb „umět 
se prodat“, Gabriel Fujas z firmy Grafity a Marcel Horvath z TEPEDE Slovakia, 
kteří se věnovali tématu Digitální příprava filmů pro výrobu sítotiskových 
šablon, nebo vynikající odborník Sláva Špalek z české firmy Fermata, který 
umožnil přítomným nahlédnout do tajů potisku CD a DVD nosičů. Potisku 
plastů se ve svém vystoupení věnovali také Sergij Glushko a Oleksij Vlasenko 
z ukrajinského svazu sítotiskařů a grafiků, zatímco Michal Kridel, zástupce 
polského svazu sítotiskařů a digitálních tiskařů a současně také společnosti 
Pasja, přiblížil účastníkům semináře tisk speciálních efektů, které jsou po-
drobně popsány v publikaci FESPA Sensations. Stranou pozornosti nezůstala 
ani velice aktuální otázka tvorby a ochrany životního prostředí. Co se skrývá 
pod zkratkou REACH a celou související problematikou seznámila přítomné 
ing. Zuzana Balková ze společnosti EKO-IN. Velmi podnětné byly také infor-
mace o organizaci práce, ekonomických otázkách a personalistice ve firmě 
Propagstudio Levice, které prezentoval její ředitel Štefan Baniar. Byla proto 
jen škoda, že nabitý program semináře neposkytl dostatečný prostor pro 
rozsáhlejší diskusi k předneseným příspěvkům, protože organizátoři byli tla-
čeni časem. Ale účastníkům 4. mezinárodního odborného semináře sítotiska-
řů v jeho závěru přislíbili, že se k tématice některých odborných vystoupení, 
o která byl mimořádný zájem, při nejbližší příležitosti znovu vrátí.
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Třístranné setkání 
sítotiskařů v Budapešti
••  V předvečer zahájení mezinárodního veletrhu SignExpo Budapest 2008 
se ve středu 26. listopadu 2008 uskutečnilo v prostorách Konferenčního 
a výstavního centra v maďarském hlavním městě třístranné přátelské 
setkání sítotiskařů.

Akci zorganizoval Maďarský svaz sítotiskařů MSZSZ ve spolupráci 
se Sieťotlačovým zväzom SR a Sítotiskovým svazem ČR v rámci společ-
ného projektu podporovaného asociací FESPA. Cílem tohoto setkání bylo 
poskytnout prostor pro lepší výměnu informací mezi sítotiskaři sousedících 
zemí a umožnit jejich užší vzájemnou spolupráci. Účastníci tohoto setkání 
měli současně možnost získat v jeho průběhu velmi podnětné a užitečné 
praktické informace od dodavatelů.
Přátelské pracovní setkání zahájil krátkou informací o asociaci FESPA 
a Maďarském svazu sítotiskařů prezident MSZSM a současně také vicepre-
zident FESPA György Kovács. Ve svém příspěvku přivítal všechny přítomné 
a vyjádřil radost z toho, že se toto svým způsobem unikátní setkání, které 
je dokladem úzké spolupráce sítotiskařů v regionu střední Evropy, podařilo 
zorganizovat ve velmi krátké době. Po něm se jménem 22 účastníků setkání 
ze Slovenské a České republiky ujal slova sekretář SZSR ing. Ľudovít 
Bartoš, CSc. Prostřednictvím fotografií z bohatého archivu prezentoval 
společné aktivity SZSR a SSv ČR a cestu, kterou slovenský svaz prošel 
v průběhu své patnáctileté existence. Základním motivem jeho příspěvku 
byl rozvoj sítotisku a digitálního tisku, benefity členů sítotiskových svazů 
a široká vzájemná spolupráce na mezinárodní úrovni. 
Následující dlouhý tříhodinový maraton jednání zahrnoval množství 
různých informací – od prezentací firem z jednotlivých států a jejich aktivit 
až po informace o novinkách na trhu technologií, speciálních postupech, 
produktech atd., a to všechno ve třech jazycích. To ale pro zkušenou pře-
kladatelku Zuzanu Orolínovou nebyl žádný velký problém. Po představení 
aktivit svého podniku v závěru setkání poděkoval prezident Sítotiskového 
svazu ČR ing. Zdeněk Fidranský jménem všech účastníků z České a Slo-
venské republiky členům MSZSZ a jeho výboru za úspěšné zorganizování 
večera a jeho příjemnou otevřenou a přátelskou atmosféru. 
V úplném závěru trojstranného setkání György Kovács poděkoval všem 
přítomným za aktivní účast a ještě jednou zdůraznil význam takových 
vzájemných setkání pro spolupráci v Evropě. Doslova uvedl: „My všichni 
jsme pyšní na to, že máme možnost zažívat tuto přátelskou otevřenou 
atmosféru, při které sítotiskaři s hrdostí hovoří o své práci.“
V průběhu dopoledne následujícího dne – 27. listopadu 2008 – si účastníci 
setkání prohlédli expozice veletrhu SignExpo 2008. Individuálně i ve skupi-
nách navštívili jednotlivé stánky a živě diskutovali s vystavovateli. Chybět 
samozřejmě nemohla ani společná fotografie z veletrhu s György Kovácsem 
a jeho půvabnou manželkou Erikou. Po obědě potom následovala pěší pro-
hlídka maďarské metropole, v jejímž průběhu si čeští i slovenští sítotiskaři 
vyzkoušeli, jak funguje nejstarší metro na evropském kontinentu, prošli 
se okolo budovy Parlamentu a lanovkou vyjeli na Hradní vrch, aby se mohli 
pokochat nádhernou vyhlídkou na Budapešť přes dunajské mosty. Potom 
už se s Maďarskem rozloučili s tím, že se již těší na další nejbližší společné 
setkání někde v srdci Evropy.
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4. medzinárodný 
odborný seminár sitotlačiarov
••  Krátce se ještě vrátíme k loňskému, již čtvrtému Mezinárodnímu 
odbornému semináři sítotiskařů uspořádanému pod záštitou meziná-
rodní asociace FESPA slovenským Sieťotlačovým zväzom SR ve dnech 
10.–11. října 2008 opět v Piešťanech.

Do penzionu Zachej se na něj sjelo více než 70 účastníků ze Slovenska, Čes-
ké republiky, Francie, Maďarska, Polska, Ukrajiny a Velké Británie a v prů-
běhu jeho dvoudenního programu bylo předneseno celkem 12 odborných 
příspěvků. Všechny účastníky při zahájení semináře přivítal sekretář SZSR 
Ľudovít Bartoš, který krátce zrekapituloval hlavní aktivity slovenského 
sítotiskového svazu v průběhu jeho patnáctileté existence a po jeho 
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