
 

                                                                  

Bunny Parade na Designbloku ´05 aneb vybarvi si svého králíka 
P r a h a , 15. září 2005 - Trochu jako v království Boba a Bobka, populárních 

postaviček z dětských večerníčků, si možná budou připadat návštěvníci expozice 

společnosti 3M Česko na letošním ročníku Designbloku, který proběhne ve dnech  

4. -9. 10. 2005 v Praze. Pro malé i velké tvůrce připraví 3M v Chill-out zóně Superstudia 

Designbloku ´05 stěnu plnou králíků, které si budou návštěvníci moci „vybarvit“ 

s využitím samolepících fólií používaných např. při výrobě reklamy či dopravních 

značek. 

 

„Myslím, že už naše dokonalé logo ukazuje, že se designu věnujeme a že mu možná i trochu 

rozumíme. Vlastně by se dalo říci, že design je jedním z klíčů mezinárodního úspěchu 3M. 

Grafici, navrháři interiérů a architekti na celém světě oceňují, že naše výrobky nejenom 

výborně fungují, ale i dobře vypadají. S organizátory Designbloku nás navíc pojí velmi 

podobné vnímání důležitosti a smysluplnosti designu v každodenním životě a jsme jim vděční 

za to, jak skvěle je vše připraveno,” říká Deirdre MacBean ze společnosti 3M Česko. 

 

Vedle hlavní expozice připravuje společnost 3M Česko s firmou Spyron a designérským 

studiem Divan v rámci Designbloku ‘05 také výstavu INOVACE – EVOLUCE - 

REVOLUCE, na které bude mimo jiné představena nová koncepce využití grafických 

materiálů 3M v architektuře. Výstava s podtitulem Grafika v architektuře bude probíhat od 4. 

10. – 13.11.2005 ve východním křídle Národního technického muzea v Praze. 

 

Designblok ´05 je již sedmým ročníkem Dnů designu v Praze.  Prostřednictvím samostatných 

výstav a prezentací v přirozeném prostředí vybraných prodejních míst a galerií Designblok 

každoročně představuje novinky z bytové architektury a světového designu. Samostatnou 

kapitolou je doprovodný program, který bude letos umístěn do Superstudia Designbloku v 

bývalých továrních halách ČKD Dukla Praha v Thámově ulici v Karlíně.  Na 4200 metrech 



 

čtverečních se zde představí špička současného českého designu i několik mezinárodních 

výstav renomovaných designérů. 

Protože snahou organizátorů je přibližovat moderní design co možná nejvíce široké 

veřejnosti, bude letošní ročník ozvláštněn ještě jednou zajímavou drobností. Prostřednictvím 

speciálně připravených Post-it lístků (samolepící lístky 3M) budou moci návštěvníci přímo 

hodnotit, která z představených expozic je nejvíce zaujala, a poskytnou tak autorům 

okamžitou zpětnou vazbu o tom, jak na návštěvníky působí jejich díla.  

 

Fakta o 3M a designu: 

3M dokáže svými designovými a technologickými schopnostmi oslovit velké mezinárodní 

společnosti typu Citibank a připravit pro ně celý projekt změny corporate identity. Stejně tak 

ale umí nabídnout překvapivá řešení k vytváření malých nápaditých interiérů a v této oblasti 

také spolupracuje s mnoha kreativními designérskými firmami po celém světě. Žádný projekt 

či věc není pro 3M natolik drobná, aby ji kromě funkčnosti nezajímal také design. I tak běžný 

spotřební produkt, jakým jsou dnes samolepící lístky Post-it, dostává ve 3M stále nové tvary a 

barvy, aby vnesl do kancelářské šedi trochu zábavy. 

 

Zajímavé projekty 3M v České republice: 

• V nákupním centru Nové Butovice v Praze je umístěno největší akvárium ve střední 

Evropě. 3M Česko je dodavatelem technologického a grafického řešení čelní stěny 

akvária, která byla opatřena reflexní folií s blyštivými motivy rybiček  

• Autobusy MHD, které jsou celé polepené Scotchprint grafikou 3M, brázdí ulice 

Pardubic 

• Dosud poslední počin francouzského architekta Jeana Nouvela v Praze, business 

centrum Zlatý Anděl na Smíchově, zdobí velkoplošné grafiky vyrobené z materiálů 

3M zcela unikátní technologií 

• Interiér nového sídla firmy Bristol Myers Squibb 

 

3M Česko dlouhodobě spolupracuje s předními českými designérskými a architektonickými 

studii, jako například D3A, Aukett, Divan, Studio Najbrt, Ogilvy CID and Studio Novák & 

Balihar.  



 

Letošní sponzorské aktivity 3M Česko v oblasti designu zahrnují: 

Projekt Setkání s městem, Galerie na zdi, Letná, Praha (květen – září 2005) 

Designblok ´05 (říjen 2005) 

Česká stovka 100 ikon českého designu a stylu (říjen 2005) 

 

Společnost 3M / 3M Česko 

3M (Minnesota Mining and Manufacturing Company) byla založena v roce 1902. V současné 

době zaměstnává přes 67 000 lidí ve více než 60 zemích světa, ve 200 zemí  

se produkty 3M prodávají. Celkový obrat společnosti činí 20 mld. dolarů. Akcie 3M jsou 

jedním ze 30 titulů 3M Dow Jones Industrial Average a součástí Standard & Poor's 500 Index. 

3M je přítomna v ČR skrze svou pobočku od roku 1991. Z celkového portfolia 3M, které čítá 

přes 50 000 různých produktů, se jich v České republice prodává zhruba 2 500. 3M je 

strukturováno do několika divizí, z nichž v oblastech s přesahem do architektury či designu 

působí především divize komerční grafiky a průmyslových výrobků pro architekturu. 

 

 


