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Jak vypadá nejlepší obal na jídlo? Vyroste z něj kytka
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PRAHA - Budeme jednou jídlo z fast foodu zakopávat do zem? Pokud se ujme elegantní krabiky zlínský student designu, tak ano. Jeho
jednoduchý nápad totiž pímo vybízí k akci. Po jídle m zakopejte do zem, chtlo by se íci. Pestože by se mohlo zdát, že jde o nadsázku. Opak
je pravdou. Proto byl také tento obal ocenn v soutži Mladý obal.
Již n kolik let fungující soutž s mezinárodním dosahem mla totiž letos tématem Take Away. I když je úast mezinárodní, letos ji vyhráli samí  eši.
Nejvíce pak zaujal Michal Marko s krabikou, které dal název Eat your Food, Grow a Plant, Save a Planet.
„Mimo odnesení jídla nabízí v druhém plánu miska na potraviny z biodegradovatelného materiálu využití jako nádoba pro zasazení semínek.
Semínka rostlin jsou ukryta pod etiketou a po vyklíení mohou být spolu s nádobou zakopána do zem. Koncept misky, která slouží jen k penesení
jídla, je v tomto pípad dotažen dál, až k rstu rostliny. lovk si neodnáší jen jídlo, ale také budoucnost. Je motivovaný k pokraování píbhu.
Kde jiné obaly koní a škodí, tento zaíná,“ komentovala vítznou práci porota.
Cena Slovenskeho centra dizajnu putovala k Šimonu
Kernovi za jeho pivní fresbee.

Pestože téma letošního roníku soutže Take Away se trochu podbízí s fastfoodovou tematikou, mezi vít znými pracemi jsou i krabika na akvarijní
rybiky, hygienická nádoba na sbr injekních stíkaek i pivní tácek pipomínající frisbee.
Nejen ocen né obaly je možné do 4. ervence obdivovat v pražské galerii CZECHDESIGN.
Mladý obal v kostce
Mezinárodní soutž Mladý obal vznikla adíky iniciativ spolenosti Model Obaly. Jen v tomto roce bylo mezi výherce rozdleno 75 tisíc korun a
další v cné ceny. Sdružení CZECHDESIGN každoron pipravuje putovní výstavu vítzných prací. Jen v loském roce s výstavou zavítalo do
Prahy, Brna, polského Tšína, Milána a Moskvy. Ped nkolika dny se výstava 18. roníku Mladého obalu vrátila z Petrohradu, kde byla
prezentována v rámci Design Weeku.
Výstava se chystá i pro letošní ocenné práce. Autorem instalace je designér Roman Kvita. Ješt než se výstava Mladého obalu 2014 vydá na
cesty po stedoevropských galeriích, lze ji od 4. ervna do 4. ervence 2014 navštívit v galerii CZECHDESIGN, Vojtšská 3, Praha 1.
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