TISKOVÁ ZPRÁVA

Vánoční trhy oslaví 100 let republiky novým logem!
Grafický design vytvořil tvůrce loga Občanského fóra
(Praha, 14. listopadu 2018)
Největší vánoční trhy v České republice na Staroměstském a Václavském náměstí 2018
se chlubí novým logem. To vychází z tradičních barev červené a zelené a využívá prvků
odkazujících k české tradici foukaných ozdob a pečeným perníčkům. Grafický design
navrhl tvůrce loga Občanského fóra, renomovaný grafik a výtvarník Pavel Šťastný.
Společnost Taiko podpořila svou aktivní účastí vznik Art and Food zóny na Jungmannově náměstí
v rámci Národních oslav 100 let vzniku republiky. Z tohoto projektu se odvinula i další spolupráce
s Pavlem Šťastným právě pro vánoční trhy. „Dílo Pavla Šťastného známe a velmi se nám líbil jeho
originální rukopis a styl jeho práce. Proto jsme jej oslovili, aby nám vytvořil nové logo a grafický
manuál Vánočních trhů. S výsledkem jsme velice spokojeni a první odezvy jsou jednoznačně pozitivní.
Nové logo se objeví nejen na oficiálních materiálech, ale i v novém dárkovém merchandisingu, takže
placky, odznáčky, pohlednice a další upomínkové předměty jistě udělají radost i návštěvníkům trhů,“
říká Libor Votruba, předseda představenstva společnosti Taiko, organizátora Vánočních trhů. Dárky
bude možné zakoupit v obchodě přímo na trzích.
Při tvorbě loga využil Pavel Šťastný typické vánoční ručně vyráběné ozdoby jako symbolu českých
Vánoc. „Tradice ručně vyráběných foukaných skleněných ozdob se začíná rozvíjet již ve 20. letech
minulého století. V roce 1933 směřovaly první exporty do zahraničí, především do USA, a v roce 1937
jsme již byli v tomto sortimentu hráčem číslo jedna na světovém trhu, proto je v logu použitá také
´hůlka´. Skleněné ozdoby, zejména koule, vnímám jako symbol českých Vánoc,“ upřesňuje Pavel
Šťastný a dodává: „Je skvělé, že oslavy 100 let republiky se promítnou i na Vánočních trzích v Praze a
uzavřou tak letošní významný rok.“
Logo Vánočních trhů v Praze vzniklo v deseti jazykových mutacích podle počtu návštěvníků Prahy
z daných oblastí. V prostoru trhů umístí organizátor tabule s logem Vánočních trhů v několika
jazycích, takže návštěvníci si budou moci udělat originální selfie s logem v jejich rodném jazyce.

Pavel Šťastný zároveň vytvořil logo 100% BIO na bio kompostovatelné kelímky, s podtitulem
Praha – jedině ekologická, které budou letos poprvé využité v rámci Vánočních trhů na
Staroměstském a Václavském náměstí i náměstí Republiky.

Pavel Šťastný je český designér, výtvarník a typograf, který začal studovat v roce 1989 na Vysoké
škole uměleckoprůmyslové v Praze, v ateliéru písma a knižní kultury a ateliéru malby. 25. listopadu
téhož roku zvítězil v soutěži na logo Občanského fóra. Získal také několik ocenění za svojí práci.
Například za nejlepší výroční zprávu roku a kalendář roku. Spolupracoval na televizním pořadu
Banánové rybičky, který získal cenu Tý-Tý za pořad roku. Je autorem řady log – Datart, Seznam.cz,
Slovanský Dům, ArtGen, Paraple, včetně loga pro český pavilon na Expo 2020 v Dubaji a loga
Hospodářské komory ČR k výročí 25 let. Zabývá se mezinárodní multikulturní spoluprací a založil
Festival ambasád Food & Culture.

Vánoční trhy na Staroměstském a Václavském náměstí a náměstí Republiky začnou v sobotu
1. prosince 2018. Další informace najdou všichni zájemci na www.trhypraha.cz.
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