Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice, pořádaná Památníkem Lidice. /
International Children's Exhibition of Fine Arts organized by the Lidice Memorial.

Grafický manuál / Graphic Handbook
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Tento grafický manuál slouží jako závazná norma pro použití loga a tvorbu
jednotného vizuálního stylu výstavy MDDV (Mezinárodní dětské výtvarné
výstavy LIDICE). / This graphic handbook serves as a binding standard for use
of the logo and for creation of a consistent visual style of the ICEFA (International
Children's exhibition of Fine Arts) LIDICE.

minimální velikost / minimum size
20 mm

Základní varianta / Basic Variant
2
Základním prvkem vizuálního stylu je logo výstavy. Různé varianty
loga lze použít jen v souladu s tímto manuálem. Základní varianta se používá
vždy jen na bílý podklad. / The fundamental element of the visual style
of the exhibition is its logo. Various variants of the logo can be used only in
accordance with this handbook. The basic variant can be used only on a white ground.
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Ochranná zóna /

2x

Exclusion Zone
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Ochranná zóna definuje prostor, ve kterém se nesmí nalézat žádné prvky
grafiky kromě podkladu, jako například jiné logo, text, textura a fotografie.
Ukázka představuje minimální ochrannou zónu, která může být i větší. /
The exclusion zone defines an area that cannot have any graphic element,
such as another logo, a text, a texture and a photograph, except for the ground.
The illustration shows the minimum size of the exclusion zone, which can
be larger than that.

PANTONE 294
CMYK 100-90-30-0
RGB
41-65-124
HTML 29417C
FOLIE Mactac 9839-23
PANTONE 2035
CMYK 20-100-100-0
RGB
201-37-47
HTML C9252C
FOLIE Mactac 9859-00
PANTONE 108
CMYK 0-20-100-0
RGB
255-203-5
HTML FFCB05
FOLIE Mactac 9809-11
PANTONE 339
CMYK 77-4-80-0
RGB
42-173-104
HTML 2AAD68
FOLIE Mactac 9849-11

Definice barev / Colours Specification
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Jedinými povolenými barvami jsou výše uvedené barvy. Žádné jiné barvy
nejsou povoleny. / The only acceptable colours are those specified above.
No other colours are allowed.

Pérovka / Pen Drawing
5
Užití tam, kde z důvodů barevných podkladů není možné použít základní
variantu loga. / To be used where the basic variant cannot be used because
of coloured grounds.

PANTONE 108
CMYK 0-0-0-90
RGB

255-203-5

PANTONE 108
CMYK 0-0-0-70
RGB

255-203-5

PANTONE 108
CMYK 0-0-0-50
RGB

255-203-5

PANTONE 108
CMYK 0-0-0-72
RGB

255-203-5

Černobílá inverzní varianta / Black and White Reverse Variant
6
Užití tam, kde z důvodů černobílého tisku není možné použít základní variantu
loga. Povolené jsou pouze výše definované stupně šedi. / To be used where
the basic variant cannot be used because of black-and-white printing.
The only allowed colours are those specified above.
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MEZINÁRODNÍ DĚTSKÁ VÝTVARNÁ VÝSTAVA LIDICE
Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice (MDVV
Lidice) byla založena v roce 1967 k uctění památky
dětských obětí z české obce Lidice, zavražděných
německými nacisty, a všech dalších dětí, které zahynuly

Usazení loga do formátu: /
Fitting the Logo into the Format:

ve válečných konfliktech. Tato původně národní výstava
se stala v roce 1973 výstavou mezinárodní a během své
historie se stala dobře známou nejen mezi dětmi a učiteli
u nás, ale doslova v celém světě. V posledních letech
do výstavy přichází pravidelně více než 25 000 velice
kvalitních výtvarných děl od dětí nejen z České
a Slovenské republiky, ale i z dalších 60-70 států, včetně
tak vzdálených zemí jako jsou Čína, Japonsko, Filipíny,
Indie, Keňa, Malajsie, Srí Lanka nebo Zimbabwe.
Hlavní expozici, představující všechny oceněné práce
aktuálního ročníku soutěže, je možné každoročně
zhlédnout od začátku června do konce října
v Lidické galerii v Lidicích.
Po skončení výstavy v Lidické galerii jsou z expozice
vytvořeny menší soubory, které putují do dalších míst
v České republice i zahraničí.

INTERNATIONAL CHILDREN´S EXHIBITION OF FINE ARTS
LIDICE
The International Children’s Exhibition of Fine Arts Lidice
(ICEFA Lidice) was established in 1967 to commemorate
the child victims from the Czech village of Lidice
murdered by German Nazis, as well as all other children
who have died in wars.
Although national initially, this exhibition became an
international one in 1973 and since then it has become
well known among children and teachers not only in our
country but literally all over the world. In recent years,
more than 25,000 very good works of art have been
coming regularly by children not only from the Czech
and Slovak Republics but also from other
60-70 countries, including such distant ones as China,
India, Japan, Kenya, Malaysia, the Philippines, Srí Lanka
or Zimbabwe.
All awarded works from the current edition of the
exhibition can be seen at the Lidice Gallery in Lidice every
year from the beginning of June to the end of October.

hlavička dopisního papíru / letterheads
logo s rozpětím ročníků / a logo with a range of years
vizitka / business cards
propagační předměty / promotional items
bannery / banners

After the main exhibition at the Lidice Gallery is finished,
smaller exhibitions are created from the exhibits to tour
venues in the Czech Republic and abroad.

Varianta s prodlouženou linkou /
Variant with an Extended Line
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Užití tam, kde je třeba uvést základní údaje k ročníku, průvodní text, datace. /
To be used where basic information on the year, an accompanying text
or dates need to be added.

Myriad Pro - Regular

abcdefghchijklmnoqprstuvwXYZABCDEFGHCHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ123456

Myriad Pro - Semibold
abcdefghchijklmnoqprstuvwXYZABCDEFGHCHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ123456

Myriad Pro - Bold
abcdefghchijklmnoqprstuvwXYZABCDEFGHCHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ123456

texty v českém jazyce, nebo v jakékoli jednojazyčné verzi : 65% šedá
Czech language texts and any other single language versions: 65 per cent grey
texty v další jakékoli mutaci: 40% šedá
any other versions: 40 per cent grey

Doplňkové písmo / Complementary Typeface
8
Použiti ve všech všeobecných textech o výstavě. Rozlišení ČJ a jiné mutace ve
výše uvedených stupních šedi. / To be used in all general texts on the exhibition.
The Czech and English versions are to be distinguished by the shades of grey
as indicated above.

x

Vztah loga MDVV a Památníku Lidice /
Relation Between ICEFA and Lidice Memorial Logos
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Na tiskovinách vztahujících se k MDVV se vždy umístí i logo PL a to ve výše
uvedeném vztahu. / Any printed material on the ICEFA will have the Lidice
Memorial logo as illustrated above.

Vytisková Karolína (14 let), ZUŠ, Pelhřimov, Česká republika

Vytisková Karolína (14 let), ZUŠ, Pelhřimov, Česká republika

Příklady užití loga MDVV na reklamních předmětech /
Example of use of the ICEFA logo on promotional items
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Vždy je třeba použít vhodnou variantu loga vzhledem k podkladu. / It is always
necessary to choose a suitable variant of the logo with regard to the ground.

Zakázané varianty / Forbidden Variants
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Je zakázané jakkoli měnit barevnost a proporce loga, či ho natáčet v jiném než
90° úhlu. Logo musí být umístěno tak, aby byla zajištěna jeho úplná čitelnost. /
It is forbidden to change colours and proportions of the logo in any manner
whatsoever and to rotate it by any angle other than 90°. The logo needs to be
positioned in such manner that its legibility is not compromised.

1. Není dodržena barva a font doplňkového písma. /
The complementary colour and typeface
have not been observed.
2. Nejsou dodrženy ochranné zóny použitých log. /
The exclusion zones of the logos have not been
observed.
3. Chybí popisky k ilustracím. / Picture captions
missing.

1. Není dodržena barva a font doplňkového
písma. / The complementary colour and
typeface have not been observed.
2. Jsou použity ilustrace, které nebyly oceněny
v MDVV Lidice. / The used pictures have not
been awarded in the ICEFA Lidice.
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Příklady nesprávně vytvořené grafiky výstavy
MDVV Lidice / Examples of incorrectly made graphic designs for ICEFA Lidice

1. Tiskoviny jsou vždy na bílém pozadí. / Any printed material will have a white ground.
2. Logo proto bude v barevné základní verzi. / Therefore, the basic variant of the logo will be used.
3. Na tiskovině bude vždy umístěno i logo PL a webové stránky soutěže www.mdvv-lidice.cz. /
Any printed material will bear also the Lidice Memorial logo and web-site of competition www.mdvv-lidice.cz.
4. Sazba textu bude provedena podle propozic manuálu, tedy v daném fontu a stupni šedi. /
Any text will be typeset according to the instructions in this handbook, i.e. in the prescribed font
and shade of grey.
5. Pro tiskoviny nebo jinou propagaci je dovoleno využívat
pouze reprodukce oceněných prací z MDVV Lidice, které mohou být
poskytnuty kurátorem výstavy. / Any printed or other publicity material will feature
reproductions of only those pictures that have been awarded a prize in the ICEFA Lidice;
these can be provided by the ICEFA curator.
6. Reprodukce dětských prací musí být vždy doplněna popiskou ve tvaru
autor, věk, škola, město, země. / The reproduction of children´s works will always have a caption
as follows: artist, age, school, city, country.
7. Veškeré tiskoviny, inzerce, propagace týkající se MDVV Lidice musí být před uveřejněním
předloženy k odsouhlasení kurátorovi MDVV Lidice. /
Before being published, any printed material, advertisement and publicity material
concerning ICEFA Lidice is to be submitted to the ICEFA Lidice curator for approval.
kontakt / Contact : kasalicka@lidice-memorial.cz

Zásady tvorby tiskovin, inzerce, propagace /
Design Rules for Printed, Advertising and Publicity Material
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2012

Jana Khoutová, 10 let/years, ZUŠ, Moskevská ul., Most, Česká republika/Czech Republic

LIDICE
Ambassador Milena VICENOVÁ
Permanent Representative
of the Czech Republic to the EU
and
Vladimír REMEK
Member of the European Parliament

Robert Hohol, 8 let/years, ZUŠ, Zimná ul., Spišská Belá, Slovenská republika / SlovakRepublic

MEZINÁRODNÍ
DE TSK Á
VÝ T VARNÁ VÝSTAVA

have the honour to invite you to
Commemorate the 70th anniversary
of a destruction of Lidice
at
the OPENING of the 40th International
Children´s Art Exhibition LIDICE
and the SCREENING of the film LIDICE
(2011, 121 min., Director P. Nikolaev).
At the Permanent Representation
of the Czech Republic to the EU
Caroly 15, 1050 Brussels

Grebze Agate ,12 let / years, Kekava Art School, Kekava, Lotyšsko / Latvia

19 June 2012
Opening of the exhibition at 6:30 P.M.
Film at 7:15 P.M.
Please confirm your participation
at magdalena_kramperova@mzv.cz
by 15 June 2012

Ida Magnsjo Leppanen, 12 let / years, Stokholm, Švédsko / Sweden/

In cooperation with
Czech Center Brussels
ōsʊÞŘ ǋŸ_Řâ_{ǼǣĨ ɚɸǼɚǋŘ ɚɸǣǼɚĵÝ^ÝNr
ĵÞ_ÞOsōsŎŸǋÞĶʰNʊsOÌǊsƼȖEĶÞO

1972
2012

C zenth e An n a, 15 let, Deák Téri Evan g éli k us G i mn ázi um, Budap est, M aď arsko

LIDICE
19/11 – 17/1
vstup volný
 
Mačarský institut
Praha

МІЖНАРОДНА ВИСТАВКА
ДИТЯЧОЇ ХУДОЖНЬОЇ ТВОРЧОСТІ

ЛІДІЦЕ
ВІДКРИТТЯ ВИСТАВКИ: 17 ЛИСТОПАДА О 14:00
ХАРКІВСЬКИЙ ХУДОЖНІЙ МУЗЕЙ,
ВУЛ. РАДНАРКОМІВСЬКА, 11

www.hunginst.cz

Ольга Грічанок, 9 років, Харків, Ліцей №131, 2004 рік

Почесне консульство Чеської Республіки
у Харкові

Příklady správně vytvořené grafiky výstavy MDVV Lidice /
Examples of correctly made graphic design for ICEFA Lidice
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