K 700. výročí narození Karla IV. připravuje spolek Otec vlasti Karel IV. bannerovou výstavu o
inspirativní osobnosti Karla IV. zejména k distribuci členům tzv. Spolku karlovských míst a tedy míst
spojených s odkazem Karla IV. Právě tato místa, ať už jsou to přímo města či obce, hrady či tvrze nebo
církevní památky, jsou nositeli a dědicové odkazu, který přetrvává dodnes, a setkáváme se s ním
doslova každý den ve svých životech.






Upozornit na stále platný odkaz Karla IV.
Představit Karla IV. skrze jeho inspirativní osobnosti.
Provázat jednotlivé regiony a místa s Karlovským odkazem, jakožto pravými nositeli
odkazu Karla IV.
Zviditelnit tematiku karlovského výročí napříč celou společností.

Návštěvníci výstavy: Místní reprezentace karlovského místa, veřejnost v okolí karlovského místa,
školy, děti, turisté, či průchozí.
Umístění výstavy – Příspěvkové organizace měst a obcí, radnice, nádraží, městské knihovny, kulturní
instituce, náboženské památky, nádvoří hradu, zříceniny (dle zřizovatele a preference jednotlivých
míst).

Výstava vychází z inspirací osobností Karla IV. v rámci kampaně „Nechte se inspirovat“.
Prostřednictvím výstavy budeme rozvíjet a inspirovat se nejznámější postavou naší historie, poznáme
a budeme rozvíjet odkaz Karla IV. jako vizionáře, myslitele, vzdělance, mecenáše, budovatele,
státníka, cestovatele, hospodáře, křesťana a diplomata – tedy 10 INSPIRACÍ KARLA IV.

15 BANNERŮ ODKAZUJÍCÍ NA INSPIRATIVNÍ OSOBNOST KARLA IV. DO
REGIONŮ
Taková výstava je dostupná pro vetší množství obcí/KM, případně do škol atd. Cílem je tedy historická
věrnost, přesto dostupnost pro širší veřejnost.
Obsah jednotlivých bannerů:
-

Banner 1 - Úvod, kontext a základní údaje
Banner 2 - Představení doby
Banner 3 – 12 - Představení dle klíčových slov
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-

Banner 13 - O karlovských místech v regionech/ Evropě
Banner 14 – O jednotlivých KM (Pouze pro individuální varianty)
Banner 15 – O projektu, Závěr, kontakty

Průběh výstavy – zahajovací vernisáž za účasti místních představitelů
Varianta A:
Zapůjčení 1 setu tzv. univerzální výstavy s regionálním rozlišením bannerovou formou včetně
stojanů – tzv. putovní výstava na dobu 14 dnů
Obsah výstavy je Banner 1 – až 15 ( mimo Individuálního banneru 14)
Varianta B:
Tvorba výstavy tzv. na míru (obsahuje Banner 1-15 včetně 1 banneru ke konkrétnímu místu)
Tiskové podklady po dohodě (např. jiné formáty výstavy) –dle konkrétních rozměrů
Tvorba doprovodných tiskových a propagačních materiálů.

Varianta A:
Zapůjčení univerzální výstavy na 14 dní.
-

7 000 Kč

Varianta B:
Tvorba výstavy s individuálním místem
- Dle individuální domluvy

Sleva pro členy Spolku karlovských míst 10%.
Sleva pro členy Klubu přátel Karla IV. 5%.
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