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CZESKIE I SŁOWACKIE
STULECIE

SIÈCLE TCHÈQUE
ET SLOVAQUE

Základní verzi značky tvoří vertikálně
uspořádané letopočty 1918 a 2018 v modré
barvě a číslovka 100 v červené barvě
umístěná mezi nimi.
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Tato verze je určena k užití v kontextu
s dalšími značkami státních institucí,
příspěvkových organizací a dalších veřejných
subjektů, z jejichž názvu lze odvodit
příslušnost k České/Slovenské republice.
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SPOLEČNÉ STOLETÍ

V aplikacích, kde se značka vyskytuje
samostatně, nebo kde není příslušnost
k České/Slovenské republice patrná,
použijeme značku s dodatkovým textem
„Společné století“, resp. „Spoločné
storočie“ a pro cizojazyčné verze
ekvivalent „Czech and Slovak Century“.
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Vás zve na výstavu
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Základními jazyky dodatkového textu jsou
čeština a slovenština. Pro aplikace v cizích
jazycích existují příslušné jazykové verze.

CZECH AND SLOVAK CENTURY

Překlad dodatkového textu pro jazyk, který
tento manuál neuvádí, lze pořídit pouze
se souhlasem správce značky — agentury
CzechTourism
(vyroci2018@czechtourism.cz)

DAS TSCHECHISCHE UND SLOWAKISCHE JAHRHUNDERT
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Horizontální verze značky je vyhrazena
pouze pro extrémní formáty, jako je
například branding tužky, popřípadě banner.
Dodatkový text je vysazen ve velikosti
60 % velikosti číslic a vycentrovaný podle
horizontální osy.
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SIÈCLE TCHÈQUE ET SLOVAQUE
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CZESKIE I SŁOWACKIE STULECIE

Všechny značky a symboly uvedené v manuálu jsou
k dispozici ve formátech PDF, EPS a PNG.

ЧЕШСКИЙИ СЛОВАЦКИЙ ВЕК

Slavnostní vernisáž se uskuteční
v neděli 7. října 2018
v 15 hodin.
Na vernisáži uvidíte módní přehlídku
kloboukového klubu Dantes.
Výstava nabídne sbírku známek s motivy
díla Alfonse Muchy, včetně prvních
Československých známek a bankovek,
jejichž byl autorem.
Dále návštěvník uvidí vzácnou sbírku
žamberských dopisnic ze sbírky
Vladimíra Chládka s tzv. znárodněnými razítky.
Manuál značky připomínek a oslav
významných výročí roku 2018
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Vše bude doplněno zajímavými
dobovými exponáty.

www.muzeumzamberk.cz
Vstupné 20,- Kč. snížené 15,- Kč
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