
 

 

Knihovna materiálů představuje projekt matériO Fresh! 

15. února 2017, 10:00–11:30 h 

 

 

 

Knihovna materiálů matériO Prague uvede 15. února 2017 od 10:00 do 11:30 

první díl z cyklu matériO Fresh!. Čerstvé informace ze světa inovativních 

materiálů nad hrnkem výborné kávy a s lahodným soustem na jazyku už brzy v 

Říčanově 19! 

matério Fresh! jsou neformální setkání zaměřená na důležité informace i zajímavosti o 

materiálových novinkách ze sbírek knihovny matériO Prague. Kromě inspirace si s sebou 

účastníci odnesou také materiálové karty na místě diskutovaných vzorků nebo první tištěné 

vydání magazínu Material Times. K vidění bude také výstava Skloprostor sochaře Petra 

Stanického. 

„Budete moci prozkoumat, jak funguje nafukovací dřevo, či pozorovat změnu barvy 

neodymového skla,“ říká Barbora Tydlitátová, konzultantka matériO Prague. Přichystáno 

bude i malé občerstvení v podobě křupavého pečiva, sladkých i slaných pochutin, výběrové 

kávy z lokální pražírny a českých moštů.  

Své místo na matériO Fresh! je třeba si zarezervovat e-mailem na info@materio.cz či na 

telefonu  +420 739 471 317. Počet míst je omezen a vstupné – 800 Kč – je možné zaplatit 

hotově na místě. Členové matériO Prague mají vstup zdarma. 

 

 

 

 

https://www.materialtimes.com/ctete-nas-na-papire/
http://www.materioprague.cz/cz/
mailto:info@materio.cz?subject=mat%C3%A9riO%20Fresh!


 
 
 
 
O matériO  

 
Knihovny matériO jsou určeny všem profesionálům z kreativních oborů, jako je architektura, 
design, výtvarné umění, multimédia, scénografie, marketing, módní průmysl, grafika, 
řemeslná výroba atd. Inspiraci zde mohou načerpat i studenti, učitelé, vědci a vývojové týmy. 
 
Cílem matériO Prague je poskytovat (nejen) odborné veřejnosti informace i fyzický kontakt 
s novými materiály a vytvořit pro návštěvníky inspirativní prostředí. Knihovna materiálů slouží 
jako styčná plocha mezi tvůrčími obory, jako jsou architektura, design, móda, výtvarná 
umění, a vědou a výzkumem, ale také mezi výrobci materiálů a jejich uživateli. Usnadňuje 
tak orientaci ve složité problematice materiálů a technologií, které se v dnešní době prudce 
rozvíjejí. Knihovna se kromě každodenního konzultačního servisu věnuje také organizaci 
výstav, seminářů a workshopů věnovaných materiálům. 
 
matériO Prague (www.materio.cz) provozuje společnost Happy Materials, za kterou stojí 

už více než 10 let Lucie Havlová a Tomáš Hendrych. Jejich dlouhodobý zájem o materiály 
vyústil v roce 2011, za podpory EU, v založení knihovny materiálů. Ze zázemí knihovny pak 
v roce 2013 vzešel i on-line magazín Material Times, který s knihovnou pojí společná 

témata nových materiálů a technologií, přenesená do širších souvislostí. Jeho obsah je volně 

dostupný na webu materialtimes.com. 

 

 

Kontakt pro novináře – Knihovna materiálů matériO Prague 

Tereza Zelenková, Happy Materials, tel.: +420 777 338 894, 

e-mail: tereza.zelenkova@happymaterials.com 

 

http://materialtimes.com/

