Slezské zemské muzeum, Krajské vojenské velitelství Ostrava, Moravskoslezský kraj a město Hlučín
Vás zvou na vzpomínkovou akci

HLUČÍN –
DARKOVIČKY
2018
k 73. výročí osvobození,
80. výročí květnové mobilizace
a 100. výročí vzniku ČSR

FAJNE LÉTO

18. a 19. května 2018
Areál čs. opevnění
Hlučín-Darkovičky

18. května ve 20 hodin – zvuková simulace
nočního náletu z roku 1944 na Ostravu
19. května od 10 do 13 hodin – dobové a současné
vojenské ukázky
19. května od 13 do 15 hodin – přehlídka vojenské
techniky
Kluby vojenské historie / dobové ukázky /
technika Armády ČR
Od 18. 5. do 19. 5. 2018 bude areál vyhlášen jako vojenský prostor.
Přísný zákaz vstupu do prostoru bojových ukázek.
Při ukázce bojů budete vystaveni silnému hluku.
Značka

1918
Vstup zdarma. Podrobný program bude zveřejněn na www.szm.cz.1 0 0
2018

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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CZECH AND SLOVAK
CENTURY

ЧЕШСКИЙ
И СЛОВАЦКИЙ ВЕК

DAS TSCHECHISCHE
UND SLOWAKISCHE
JAHRHUNDERT

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“.
Základními jazyky dodatkového textu jsou
čeština a slovenština. Pro aplikace v cizích
jazycích existují příslušné jazykové verze.
Překlad dodatkového textu pro jazyk, který
tento manuál neuvádí, lze pořídit pouze
se souhlasem správce značky — agentury
CzechTourism
(vyroci2018@czechtourism.cz)
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.

