LOGOTYP

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PAMÁTEK
ZÁKLADNÍ VERZE

aneb

Stávající logotyp Nového Města
na Moravě zůstává zachován
v nezměněné podobě, včetně
používané barevnosti.
Doplňuje jej pouze jednodušší
verze s počátečními písmeny
názvu města, která je doporučená zejména tam, kde si
o jednodušší variantu přímo
říká buď celkové vyznění
akce/předmětu/události, nebo
technické požadavky (typicky
minimální velikost logotypu,
či minimální absolutní velikost
logotypu v poměru k ploše
vizuálu. Pro tyto účely existuje
také šířková verze zjednodušeného loga, která je ovšem
doporučená takřka výhradně
pro malé reklamní předměty
specifického tvaru.
Zejména v tiskovinách je možné, resp. téměř doporučené obě
verze loga používat současně
a doplnit je sloganem.
Všechny verze logotypu jsou
navrženy tak, aby bylo možné
používat je ve všech zažitých
typech barevnosti.

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ
v Novém Městě na Moravě

sobota 12. září 2015

09:00 – 10:00 „Památky hravě“ - program pro děti, sraz u kostela sv. Kunhuty (průvodce Mgr. A. Hradilová)
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10:00 – 11:00 Komentovaná prohlídka Černé kaple a sgrafit kostela sv. Kunhuty,
sraz u kostela sv. Kunhuty (průvodce Mgr. Z. Chocholáčová)
11:00 – 12:00 Komentovaná prohlídka Horáckého muzea (průvodce Mgr. A. Hradilová)
13:00 – 15:00 Komentovaná prohlídka města, historických sklepů a interiéru domu č.p. 119,
oceněné památky Kraje Vysočina 2015, sraz u Horáckého muzea (průvodce Ing. J. Svojanovská)
15:00 – 18:00

Vystoupení brněnské hudební skupiny HaChucpa a vernisáž výstavy Sdružení keramiků
Brno v Horácké galerii

16:30 – 17:30 Komentovaná prohlídka evangelického kostela s výstupem na věž,
sraz u busty J. A. Komenského (průvodce Mgr. J. Černá)

neděle 13. září 2015
14:00 – 18:00 „Po stopách zaniklých železáren Novoměstska“ - autobusový zájezd s průvodcem,
sraz ve 14:00 hod. před vlakovým nádražím v Nové Městě na Moravě
(průvodce Mgr. M. Lopaur a Ing. J. Černý)

Volný vstup do památek:

09:00 – 17:00 Horácké muzeum
10:00 – 17:00 Horácká galerie

Zpřístupnění památek, prohlídek, expozic a zájezd zdarma! Pro děti drobný dárek!

