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Část 1

3

Úvod

Všechna loga jsou tvořena kombinací 
symbolu a názvu organizace.
Nepoužíváme pouze jednu podobu loga. 
Vzhledem k umístění a kompozici aplikace 
volíme jednu z variant zobrazenou na ná-
sledujících stranách.

Symbol „C“ lze použít také jako součást 
gra�ckého návrhu aplikací, pak by se ale 
již neměl opakovat v logu. Je nahrazen 
symbolem „—“ 
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Část 1

4

Úvod

Základní podoba loga

Základní podoba loga sestaveného z názvu 
organizace a symbolu „C“. Ten je v barvě:
PANTONE 185 C
CMYK 0/100/77/0
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Část 1

5

Úvod

Logo bez symbolu C

Prostorově úspornější logo vynechává symbol C a 
nahrazuzje ho podtržítkem. To je v barvě:
PANTONE 185 C
CMYK 0/100/77/0
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Část 1 Úvod

Logo bez názvu

Pro miniaturní rozměry a tam, kde by název nebyl 
čitelný je možné použít logo složené pouze ze 
symbolu a podtržítka.

3
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Část 1

7

Úvod

Neformální loga
jednotlivých oborů

4

Jednotlivé obory je možné odlišit různým
gra�ckým provedením podtržítka



centrum uměleckých aktivit

Část 1

8

Úvod

5 Jednořádkové provedení

Tam, kde to situace vyžaduje, můžeme použít 
jednořádkovou verzi, která se skládá ze symbolu 
podtržítka a názvu organizace. Ten je psaný 
korporátním fontem Urban Grotesk Medium nebo 
jeho alternativou Calibri.



Značka a logotyp 
organizace

Část 2

9
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Část 2
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Značka a logotyp organizace

centrum uměleckých aktivit

impulshk.cz

Jaká loga 
používáme

O�ciální logo

O�ciální logo bez symbolu

Ikona symbolu

Bookmark 1

Bookmark 2

2



Část 2
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Značka a logotyp organizace

Jaká loga 
používáme

O�ciální logo

O�ciální logo bez symbolu

Ikona symbolu 1

Bookmark 1

Bookmark 2

centrum uměleckých aktivit

impulshk.cz

Ikona symbolu 2



Část 2 Značka a logotyp organizace

Kolem 
každého 
loga
vytváříme 
dostatečný
prostor

x

x

x x

x2x

2x

2x 2x

xx x
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centrum uměleckých aktivit

impulshk.cz



Část 2 Značka a logotyp organizace

13

2 mm, 6b.

25 mm

2 mm, 6b.

43 mm

3 mm

9 mm

15 mm

12 mm

22 mm

Loga by
se neměla
zmenšovat
pod minimální
velikost



Část 3 Povolené a nepovolené
užití loga

14

Logo by mělo být na pozadí 
dobře viditelné

3



Část 3 Povolené a nepovolené
užití loga

15

Plnobarevné

Mono

Hrozí-li, že logo bude vzhledem k podkladu
nebo technologii špatně čitelné, je nutné ho
umístit do bílého obdelníku.

Kontrast



Část 3 Povolené a nepovolené
užití loga

16

Deformace

Nízký kontrast

Nevhodné
modi�kace

Toto vodítko platí stejně také 
pro ostatní varianty loga.



Část 4 Barevnost

17

Primární

Doplňkové 1

Barevnost

Doplňkové 2

PANTONE 185 C
CMYK 0/100/85/0

PANTONE 565 C
CMYK 29/2/18/0

PANTONE 169 C
CMYK 0/39/28/0

PANTONE 107 C
CMYK 3/6/95/0

PANTONE 7546 C
CMYK 83/66/37/20

PANTONE 242 C
CMYK 49/98/38/22

PANTONE 471 C
CMYK 15/71/99/3

4



Umístění loga
do různých formátů
a kompozic

Část 5

18

4 5



Část 5 Umístění loga

19

Umisťujeme-li logo do horní části dokumentu,
volíme variantu se symbolem „C“. Pokud ho umísťujeme
do dolní části, volíme variantu s „podtržítkem. Horizontalní
provedení loga volíme u horního i dolního okraje tam, 
kde by předchozí dvě byla příliš malá.

Standardní
formáty



Část 5 Umístění loga

20

Umisťujeme-li logo do horní části dokumentu,
volíme variantu se symbolem „C“. Pokud ho umísťujeme
do dolní části, volíme variantu s „podtržítkem. Horizontalní
provedení loga volíme u horního i dolního okraje tam, 
kde by předchozí dvě byla příliš malá.

Ostatní
formáty



Část 6 Přehled písem
Písmo pro logo a nápisy
Alternativy

21

Font

6



Font
Část 6 Přehled písem

Písmo pro logo a nápisy
Alternativy

22

Aa Aa Aa

Urban Grotesk Bold Urban Grotesk Medium / Medium Italic

Urban Grotesk 
attempts to follow 
the best of traditions 
of Grotesk typefaces:

Rounded arches, slightly thinner connecting strokes and 
a vertical shadowing axis, where outstrokes are termina-
ted strictly in perpendicular to the stroke direction. The 
primary characteristics are the connection of the rounded 
stroke to the stem, a round dot, lower and more thri�y 
uppercase, and generous numerals. The width proportions 
of characters is almost uni�ed, the text colour creates 
a uni�ed grey area on a page. An airy metric aids good 
legibility in shorter texts.

Aa Aa Aa
Calibri Bold Calibri Regular / Italic

Jako alternativu lze použít písmo Calibri, které je dostup-
nější všem textovým editorům.6



Logo manuál má poskytnout 
návod a vodítko při rozhodování 
a zvažování kde jaké provedení
loga použít.

Potkáte-li se se spornou situací,
kontaktujte autora loga
Studio Otherwise.cz e-mailem
info@otherwise.cz

Závěr
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IMPULS Hradec Králové — centrum podpory uměleckých 
aktivit — Tomkova 139/22 — 500 03  Hradec Králové

titul Jméno Příjmení
pozice

T — 751 459 658
E — info@impulshk.cz
W — www.impulshk.cz

IMPULS Hradec Králové — centrum podpory uměleckých 
aktivit — Tomkova 139/22 — 500 03  Hradec Králové

T — 751 459 658
E — info@impulshk.cz www.impulshk.cz

Hlavní nadpis by
neměl přesáhnout
tři řádky

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Class aptent 

taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos 

hymenaeos. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et 

malesuada fames ac turpis egestas. In convallis. Pellentesque sapien. 

Fusce wisi. Aenean id metus id velit ullamcorper pulvinar. Integer 

vulputate sem a nibh rutrum consequat. Donec ipsum massa, 

ullamcorper in, auctor et, scelerisque sed, est. Quisque porta. Aliquam 

ante. Integer in sapien. Donec quis nibh at felis congue commodo. 

Aliquam erat volutpat.

Mauris dolor felis, sagittis at, luctus sed, aliquam non, tellus. Etiam quis 

quam. Phasellus rhoncus. Mauris suscipit, ligula sit amet pharetra 

semper, nibh ante cursus purus, vel sagittis velit mauris vel metus. Nulla 

non arcu lacinia neque faucibus fringilla. Fusce wisi. Suspendisse nisl. 

Curabitur vitae diam non enim vestibulum interdum. Lorem ipsum dolor 

sit amet, consectetuer adipiscing elit. Vestibulum fermentum tortor id 

mi. Nunc tincidunt ante vitae massa. Proin pede metus, vulputate nec, 

fermentum fringilla, vehicula vitae, justo. Etiam ligula pede, sagittis quis, 

interdum ultricies, scelerisque eu. Aliquam ornare wisi eu metus. 

Praesent dapibus.

Podporujeme
umělecké aktivity

Podporujeme umělecké aktivity

Část 7 Aplikace
vizuálního stylu

25

Interní gra�cké 
výstupy
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Vzor vizitky

IMPULS Hradec Králové — centrum podpory uměleckých 
aktivit — Tomkova 139/22 — 500 03  Hradec Králové

titul Jméno Příjmení
pozice

T — 751 459 658
E — info@impulshk.cz
W — www.impulshk.cz

Část 7 Aplikace
vizuálního stylu
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Vzor hlavičkového 
papíru a razítka

Část 7 Aplikace
vizuálního stylu

IMPULS Hradec Králové — centrum podpory uměleckých 
aktivit — Tomkova 139/22 — 500 03  Hradec Králové

T — 751 459 658
E — info@impulshk.cz www.impulshk.cz

Hlavní nadpis by
neměl přesáhnout
tři řádky

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Class aptent 

taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos 

hymenaeos. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et 

malesuada fames ac turpis egestas. In convallis. Pellentesque sapien. 

Fusce wisi. Aenean id metus id velit ullamcorper pulvinar. Integer 

vulputate sem a nibh rutrum consequat. Donec ipsum massa, ullamcor-

per in, auctor et, scelerisque sed, est. Quisque porta. Aliquam ante. 

Integer in sapien. Donec quis nibh at felis congue commodo. Aliquam 

erat volutpat.

Mauris dolor felis, sagittis at, luctus sed, aliquam non, tellus. Etiam quis 

quam. Phasellus rhoncus. Mauris suscipit, ligula sit amet pharetra 

semper, nibh ante cursus purus, vel sagittis velit mauris vel metus. Nulla 

non arcu lacinia neque faucibus fringilla. Fusce wisi. Suspendisse nisl. 

Curabitur vitae diam non enim vestibulum interdum. Lorem ipsum dolor 

sit amet, consectetuer adipiscing elit. Vestibulum fermentum tortor id 

mi. Nunc tincidunt ante vitae massa. Proin pede metus, vulputate nec, 

fermentum fringilla, vehicula vitae, justo. Etiam ligula pede, sagittis quis, 

interdum ultricies, scelerisque eu. Aliquam ornare wisi eu metus. 

Praesent dapibus.

IMPULS Hradec Králové 
centrum podpory uměleckých aktivit
Tomkova 139/22, 500 03
Hradec Králové, T — 751 459 658 
E — info@impulshk.cz, IČ: 00361488
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Vzor desek
s kapsou

Část 7 Aplikace
vizuálního stylu

Podporujeme
umělecké aktivity

IMPULS Hradec Králové — centrum podpory uměleckých 
aktivit — Tomkova 139/22 — 500 03  Hradec Králové

T — 751 459 658
E — info@impulshk.cz www.impulshk.cz
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PPT prezentace

Část 7 Aplikace
vizuálního stylu

Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer 
adipiscing elit.

centrum uměleckých aktivit

Nadpis prezentace
PowerPoint na libovolné 
množství řádků

IMPULS Hradec Králové — centrum podpory uměleckých 
aktivit — Tomkova 139/22 — 500 03  Hradec Králové

T — 751 459 658
E — info@impulshk.cz www.impulshk.cz

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit. Phasellus enim erat, 
vestibulum vel, aliquam a, posuere eu, velit. 
In convallis. Ut tempus purus at lorem. Nunc 
auctor. Etiam bibendum elit eget erat. 

Aliquam erat volutpat. Nullam at arcu a est 
sollicitudin euismod. Cras elementum. Etiam 
egestas wisi a erat. Donec iaculis gravida 
nulla. Aliquam erat volutpat.
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Výroční zpráva

Část 7 Aplikace
vizuálního stylu

Výroční zpráva
centra uměleckých
aktivit 2019

centrum uměleckých aktivit centrum uměleckých aktivit1 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit. Phasellus enim erat, 
vestibulum vel, aliquam a, posuere eu, velit. 
In convallis. Ut tempus purus at lorem. Nunc 
auctor. Etiam bibendum elit eget erat. 

Aliquam erat volutpat. Nullam at arcu a est 
sollicitudin euismod. Cras elementum. Etiam 
egestas wisi a erat. Donec iaculis gravida 
nulla. Aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer 
adipiscing elit.

In enim a arcu imperdiet malesuada. Integer 
malesuada. Duis ante orci, molestie vitae vehicula 
venenatis, tincidunt ac pede. Neque porro quisquam 
est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, 
consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam 
eius modi tempora incidunt ut labore et dolore 
magnam aliquam quaerat voluptatem. Excepteur sint 

occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui 
o�cia deserunt mollit anim id est laborum. Nulla quis 
diam. Integer vulputate sem a nibh rutrum penatibus et 
magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. 
Nulla non arcu lacinia neque faucibus fringilla. Aliquam 
ante. Aliquam erat volutpat. Nam sed tellus id magna 
elementum tincidunt. Curabitur sagittis hendrerit ante.

2
Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer 
adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer 
adipiscing elit.

In enim a arcu imperdiet malesuada. Integer 
malesuada. Duis ante orci, molestie vitae 
vehicula venenatis, tincidunt ac pede. Neque 
porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia 
dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, 
sed quia non numquam eius modi tempora 
incidunt ut labore et dolore magnam aliquam 
quaerat voluptatem. Excepteur sint 
occaecat cupidatat non proident, sunt in 

culpa qui o�cia deserunt mollit anim id est 
laborum. Nulla quis diam. Integer vulputate 
sem a nibh rutrum consequat. Aliquam ante. 
Nulla est. 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Phasellus enim erat, vestibu-
lum vel, aliquam a, posuere 
eu, velit. 

Část 5 Název kapitoly Část 5 Název kapitoly
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Vzor rollupu
a vlajky

Část 7 Aplikace
vizuálního stylu
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Podporujeme
umělecké aktivity

WWW. IMPULSHK .CZ
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WWW. IMPULSHK .CZ

  Centrum
uměleckých
  aktivit
 — IMPULS
  Hradec 
Králové
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IMPULS HRADEC KRÁLOVÉ
CENTRUM PODPORY UMĚLECKÝCH AKTIVIT

IMPULS HRADEC KRÁLOVÉ
CENTRUM PODPORY UMĚLECKÝCH AKTIVIT



Materiály 
komunikace

Část 8 Materiály komunikace
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Šablona 
pro plakáty
a letáky

Část 8 Materiály komunikace
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Část 8 Materiály komunikace

   centrum
uměleckých
   aktivit

Kurz improvizace
 pro pokročilé

út 14. dub 2019
18—21 h

ATELIÉR

u
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Část 8 Materiály komunikace

   centrum
uměleckých
   aktivit

út 14. dub 2019
18—21 h

ATELIÉR

u
Kurz improvizace
 pro pokročilé
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Maecenas fermentum, sem in 
pharetra pellentesque, velit turpis 
volutpat ante, in pharetra metus 
odio a lectus. In convallis. Vivamus 
ac leo pretium faucibus. Aenean 
vel massa quis mauris vehicula 
lacinia. Morbi imperdiet, mauris ac 
auctor dictum, nisl ligula egestas 
nulla, et sollicitudin sem purus in 
lacus. Morbi scelerisque luctus 
velit. Duis pulvinar. Pellentesque 
ipsum. Quisque tincidunt 
scelerisque libero. Morbi 
scelerisque luctus velit. Vivamus 
ac leo pretium faucibus.

   centrum
uměleckých
   aktivit

út 14. dub 2019
18—21 h

ATELIÉR

u
Kurz improvizace
 pro pokročilé
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Maecenas fermentum, sem in 
pharetra pellentesque, velit turpis 
volutpat ante, in pharetra metus 
odio a lectus. In convallis. Vivamus 
ac leo pretium faucibus. Aenean 
vel massa quis mauris vehicula 
lacinia. Morbi imperdiet, mauris ac 
auctor dictum, nisl ligula egestas 
nulla, et sollicitudin sem purus in 
lacus. Morbi scelerisque luctus 
velit. Duis pulvinar. Pellentesque 
ipsum. Quisque tincidunt 
scelerisque libero. Morbi 
scelerisque luctus velit. Vivamus 
ac leo pretium faucibus.

   centrum
uměleckých
   aktivit

út 14. dub 2019
18—21 h

ATELIÉR

u

Kurz improvizace
 pro pokročilé
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 
elit. Maecenas fermentum, sem in pharetra 
pellentesque, velit turpis volutpat ante, in pharetra 
metus odio a lectus. In convallis. Vivamus ac leo 
pretium faucibus. Aenean vel massa quis mauris 
vehicula lacinia. Morbi imperdiet, mauris ac auctor 
dictum, nisl ligula egestas nulla, et sollicitudin sem 
purus in lacus. Morbi scelerisque luctus velit. Duis 
pulvinar. Pellentesque ipsum. Quisque tincidunt 
scelerisque libero. Morbi scelerisque luctus velit. 
Vivamus ac leo pretium faucibus.

   centrum
uměleckých
   aktivit

út 14. dub 2019
18—21 h

ATELIÉR

u

Kurz improvizace
 pro pokročilé
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 
elit. Maecenas fermentum, sem in pharetra 
pellentesque, velit turpis volutpat ante, in pharetra 
metus odio a lectus. In convallis. Vivamus ac leo 
pretium faucibus. Aenean vel massa quis mauris 
vehicula lacinia. Morbi imperdiet, mauris ac auctor 
dictum, nisl ligula egestas nulla, et sollicitudin sem 
purus in lacus. Morbi scelerisque luctus velit. Duis 
pulvinar. Pellentesque ipsum. Quisque tincidunt 
scelerisque libero. Morbi scelerisque luctus velit. 
Vivamus ac leo pretium faucibus.

A3 A5
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Část 8 Materiály komunikace

út 14. dub 2019
18—21 h

ATELIÉR

Kurz improvizace
 pro pokročilé

   centrum
uměleckých
   aktivit

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 
elit. Maecenas fermentum, sem in pharetra 
pellentesque, velit turpis volutpat ante, in pharetra 
metus odio a lectus. In convallis. Vivamus ac leo 
pretium faucibus. Aenean vel massa quis mauris 
vehicula lacinia. Morbi imperdiet, mauris ac 

út 14. dub 2019
18—21 h

ATELIÉR

Kurz improvizace
 pro pokročilé
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 
elit. Maecenas fermentum, sem in pharetra 
pellentesque, velit turpis volutpat ante, in pharetra 
metus odio a lectus. In convallis. Vivamus ac leo 
pretium faucibus. Aenean vel massa quis mauris 
vehicula lacinia. Morbi imperdiet, mauris ac 

   centrum
uměleckých
   aktivit

út 14. dub 2019
18—21 h

ATELIÉR

Kurz improvizace
 pro pokročilé
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 
elit. Maecenas fermentum, sem in pharetra 
pellentesque, velit turpis volutpat ante, in pharetra 
metus odio a lectus. In convallis. Vivamus ac leo 
pretium faucibus. Aenean vel massa quis mauris 
vehicula lacinia. Morbi imperdiet, mauris ac 

   centrum
uměleckých
   aktivit

út 14. dub 2019
18—21 h

ATELIÉR

Kurz improvizace
 pro pokročilé
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit. Maecenas fermentum, sem
in pharetra pellentesque, velit turpis volutpat 
ante, in pharetra metus odio a lectus. In 
convallis. Vivamus ac leo pretium faucibus. 
Aenean vel massa quis mauris vehicula 
lacinia. Morbi imperdiet, mauris ac 

   centrum
uměleckých
   aktivit

út 14. dub 2019
18—21 h

ATELIÉR

Kurz improvizace
 pro pokročilé
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit. Maecenas fermentum, sem
in pharetra pellentesque, velit turpis volutpat 
ante, in pharetra metus odio a lectus. In 
convallis. Vivamus ac leo pretium faucibus. 
Aenean vel massa quis mauris vehicula 
lacinia. Morbi imperdiet, mauris ac 

   centrum
uměleckých
   aktivit

DL
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Část 8 Materiály komunikace
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 ÝCH AKTIVIT

DIPLOM

DIPLOM

IMPULS HRADEC KRÁLOVÉ
CENTRUM PODPORY UMĚLECKÝCH AKTIVIT

DIPLOM

IMPULS HRADEC KRÁLOVÉ
CENTRUM PODPORY UMĚLECKÝCH AKTIVIT

Diplom
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Část 8 Materiály komunikace

Katalog



Vyletněný
katalog

léto 2019
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Allan Šubert

Workshop natáčení 
na mobilní telefon

Filmová dílna k seznámení 
základních postupů pro 
práci s dostupnou video 
kamerou v mobilním 
telefonu a následnému 
zpracování videa

Chtěli byste se naučit lépe 
ovládat videokameru ve vašem 
telefonu? Chcete mít hezčí záběry 
s bohatší střihovou skladbou? 
Nevíte si přesně rady jak na to?

Pak je tu pro vás ideální možnost 
si osvojit základy �lmového 
řemesla v připravovaném 
intenzivním jednodenním 
pracovním semináři se zaměřením 
na práci s všudypřítomnou 
kamerou ve vašem mobilním 
telefonu. I s touto integrovanou 

kamerou jdou natočit skvělé �lmy, 
chce to jen vědět jak na to a 
použít to správné příslušenství.  
Dílnu povede dlouholetý �lmař, 
střihač a zvukař Allan Šubert.
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Fusce tellus odio, dapibus id 
fermentum quis, suscipit id erat. 
Quisque porta. Pellentesque 
habitant morbi tristique senectus 

et netus et malesuada fames ac 
turpis egestas. Proin mattis 
lacinia justo. Duis viverra diam 
non justo. Temporibus autem 
quibusdam et aut o�ciis debitis 
aut rerum necessitatibus saepe 
eveniet ut et voluptates 
repudiandae sint et molestiae non 
recusandae. Integer vulputate 
sem a nibh rutrum consequat. 
Nullam sit amet magna in magna 

gravida vehicula. Neque porro 
quisquam est, qui dolorem ipsum 
quia dolor sit amet, consectetur, 
adipisci velit, sed quia non 
numquam eius modi tempora 
incidunt ut labore et dolore 
magnam aliquam quaerat 
voluptatem. Phasellus enim erat, 
vestibulum vel, aliquam a, posuere 
eu, velit. Fusce tellus odio, 
dapibus id fermentum quis, 
suscipit id erat. Proin pede metus, 
vulputate nec, fermentum fringilla, 
vehicula vitae, justo. Maecenas 
ipsum velit, consectetuer eu 
lobortis ut, dictum at dui.

Allan Šubert

sobota 23. února 2019 
9 -17h

Impuls Hradec Králové
Tomkova 139/22, 500 03  Hradec 
Králové
Cena 500,- Kč

Uzávěrka přihlášek: 18.02.2019
Maximální počet účastníků 12.

16 17
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Český
videosalon 

2019

Na �lmové soutěži, která se 
konala v sobotu 13. dubna v kině 
Luník v Červeném Kostelci, zvítězil 
se svým hraným komediálním 
snímkem Náhoda Martin Bohadlo. 
Z rukou náměstkyně 
Královéhradeckého kraje Martiny 
Berdychové obdržel cenu 
hejtmana za významné 
audiovizuální dílo. Cenu za kameru 
předal starosta města Rostislav 
Petrák Filipovi Malému za videoklip 
Day dreams.  Cenu diváků získal 
snímek Jak se staví totem od 
Jaromíra Schejbala.

Odborná porota poslala do 
celostátního kola celkem 11 
snímků všech žánrových kategorií, 
nejpočetněji byla zastoupena 
kategorie dokumentu. Součástí celodenní 
akce byly i rozborové semináře pro tvůrce a veřejnost. Speciálním hostem se stal mladý režisér David Balda, který ukázal, kam až se z neprofesionální sféry 

sobota 23. února 2019 
9 -17h

Impuls Hradec Králové
Tomkova 139/22, 500 03  Hradec 
Králové

24 26

Výsledky krajské �lmové soutěže Český 
videosalon 2019. Úctyhodný 66. ročník 
krajské �lmové soutěže Českého 
videosalonu zná své vítěze a postupující 
do celostátního kola.

dá vypracovat. Jako soutěžící zvítězil 
na Českém videosalonu v roce 2015 
a 2016 a nyní publiku představil svůj 
celovečerní snímek Narušitel, který 
běží v českých kinech.

Vrcholné celostátní kolo, kde bude 
Královéhradecký kraj reprezentovat 
11 �lmařů, proběhne v druhé 
polovině června v Ústí nad Orlicí. 
Každoročně si tvůrci z našeho kraje 
odváží nejvyšší počet ocenění.

quisquam est, qui dolorem ipsum 
quia dolor sit amet, consectetur, 
adipisci velit, sed quia non numquam 
eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Phasellus enim erat, vestibulum vel, aliquam a, posuere eu, velit. Fusce tellus odio, 
dapibus id fermentum quis, suscipit id erat. Proin pede metus, vulputate nec, fermentum fringilla, vehicula vitae, justo. Maecenas ipsum velit, consectetuer eu lobortis 
ut, dictum at dui.
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Program Náchodské 
Prima sezóny 2019

01.
 
KDYŽ OŽIJÍ…      A   8´                                                                                
Kolektiv žáků ZUŠ V. Kaprálové 
Brno 

02. 

SKOŘÁPKÁŘ      H   2´                                                                                             
Jan Pokorný, EDUSO-SOŠ 
multimediální a propagační tvorby, 
Praha 

03. 

NAŠI ITALOVÉ                  A   11´                                                                             
Karla Čámská a kolektiv žáků, ZUŠ 
Rožmitál pod Třemšínem´

04.
 
SKOŘÁPKÁŘ      H   2´                                                                                             
Jan Pokorný, EDUSO-SOŠ 
multimediální a propagační tvorby, 
Praha 

05. 

SKOŘÁPKÁŘ      H   2´                                                                                             
Jan Pokorný, EDUSO-SOŠ 
multimediální a propagační tvorby, 
Praha 
multimediální a propagační tvorby, 
Praha 

06. 

NAŠI ITALOVÉ                  A   11´                                                                             
Karla Čámská a kolektiv žáků, ZUŠ 
Rožmitál pod Třemšínem´

07.
 
KDYŽ OŽIJÍ…      A   8´                                                                                
Kolektiv žáků ZUŠ V. Kaprálové 
Brno 

08. 

SKOŘÁPKÁŘ      H   2´                                                                                             
Jan Pokorný, EDUSO-SOŠ 
multimediální a propagační tvorby, 
Praha 

09. 

NAŠI ITALOVÉ                  A   11´                                                                             
Karla Čámská a kolektiv žáků, ZUŠ 
Rožmitál pod Třemšínem´

10. 

ŽIVOT  VELKOMĚSTA      D   4´                                                                
Ekaterina Dontsova, Kateryna 
Samoilova,  VŠE, Praha

11. 

JAROSLAVA JEHLIČKOVÁ      D   7´
Michaela Krylová a kolektiv žáků, 
Hořické gymnázium, Hořice

Do letošního 13. ročníku studentské �lmové soutěže Náchodské 
prima sezony 2019 bylo přihlášeno celkem 60 snímků v celkové 
délce přesahující 7 hodin čistého projekčního času. Do soutěžní 
kolekce bylo vybráno 32 snímků, které v součtu času naplní cca 4 
hodiny projekce. Nejvíce je obsazená kategorie animovaných �lmů a 
to 12�lmy, 11 snímků je dokumentárního a reportážního žánru, dále 
bylo vybráno 6 hraných �lmů a kolekci doplní 3 zajímavé 
experimenty, žánry se samozřejmě různě prolínají, o to bude 
projekce zajímavější.
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Hlavní nadpis na dva řádky
v případě potřeby na tři řádky

je také možný.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 
elit. Aliquam erat volutpat. Mauris dolor felis, sagittis 
at, luctus sed, aliquam non, tellus. Phasellus et lorem 
id felis nonummy placerat. Itaque earum rerum hic 
tenetur a sapiente delectus, ut aut reiciendis 
voluptatibus maiores 

Podnadpis

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aliquam erat 

volutpat. Mauris dolor felis, sagittis at, luctus sed, aliquam non, tellus. 

Phasellus et lorem id felis nonummy placerat. Itaque earum rerum hic tenetur 

a sapiente delectus, ut aut reiciendis voluptatibus maiores 

otevřít na webu
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Fb

Podporujeme 
umělecké aktivity

  Centrum
uměleckých
  aktivit
 — IMPULS
  Hradec 
Králové

IMPULS HRADEC KRÁLOVÉ
CENTRUM PODPORY UMĚLECKÝCH AKTIVIT

zapiš se k nám

   centrum
uměleckých
   aktivit

Podporujeme 
umělecké aktivity

   centrum
uměleckých
   aktivit

   centrum
uměleckých
   aktivit

Podporujeme 
umělecké aktivity

   centrum
uměleckých
   aktivit
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VÍTEJTE V CÉČKU

+2

+1

PŘÍZEMÍ

OBOR
  ATELIÉR 1
  ATELIÉR 1
  ATELIÉR 1

OBOR
  ATELIÉR 1
  ATELIÉR 1
  ATELIÉR 1

OBOR
  ATELIÉR 1
  ATELIÉR 1
  ATELIÉR 1

TOALETY

↑

↑

-1 OBOR
  ATELIÉR 1
  ATELIÉR 1
  ATELIÉR 1

IMPULS Hradec Králové, centrum 

podpory uměleckých aktivit

je příspěvkovou organizací zřizovanou 

Královéhradeckým krajem.

Po—Pá          8.00—18.00

www.impulshk.cz

   centrum
uměleckých
   aktivit

Název ateliéru2
Jméno Příjmení   centrum

uměleckých
   aktivit Pozice

Infonavigace
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Část 9 Merkantilie Taška

  Centrum
uměleckých
  aktivit
 — IMPULS
  Hradec 
Králové

IMPULS HRADEC KRÁLOVÉ
CENTRUM PODPORY UMĚLECKÝCH AKTIVIT

IMPULS 
HRADEC KRÁLOVÉ
CENTRUM PODPORY 
UMĚLECKÝCH AKTIVIT
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Část 9 Merkantilie Blok
Hrnek/lahev
Tužka
USB �ash

IMPULS HRADEC KRÁLOVÉ
CENTRUM PODPORY UMĚLECKÝCH AKTIVIT
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Část 9 Merkantilie E-mailový podpis
Nálepka průsvitná

Martina Erbsová
ředitelka

 

Tomkova 139
500 03  Hradec Králové
www.impulshk.cz

mobil: +420 775 618 414
e-mail: reditelka@impulshk.cz

IMPULS HRADEC
 KR

Á
LO

VÉ – CENTRUM PODPO
RY

 U
M

ĚL
EC

KÝ
CH

 A
KTIVIT

#C
  Centrum
uměleckých
  aktivit
 — IMPULS
  Hradec 
Králové

WWW.IMPULSHK.CZ
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Část 9 Merkantilie Tisková zpráva

Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer 
adipiscing elit. 
datum, autor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipis-
cing elit. Proin in tellus sit amet nibh dignissim 
sagittis. Etiam neque. Nullam rhoncus aliquam 
metus. Itaque earum rerum hic tenetur a sapien-
te delectus.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. 
Proin in tellus sit amet nibh dignissim sagittis. Etiam neque. 
Nullam rhoncus aliquam metus. Itaque earum rerum hic 
tenetur a sapiente delectus.

Et harum quidem rerum facilis est et expedita distinctio. 
Nullam dapibus fermentum ipsum. Fusce tellus odio, dapibus 
id fermentum quis, suscipit id erat. Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer adipiscing elit. Donec ipsum massa, 
ullamcorper in, auctor et, scelerisque sed, est. Maecenas 
fermentum, sem in pharetra pellentesque, velit turpis 
volutpat ante, in pharetra metus odio a lectus. In sem justo, 
commodo ut, suscipit at, pharetra vitae, orci.

Lorem ipsum dolor 
sit amet, consectetuer 
adipiscing elit.

centrum uměleckých aktivit
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipis-
cing elit. Proin in tellus sit amet nibh dignissim 
sagittis. Etiam neque. Nullam rhoncus aliquam 
metus. Itaque earum rerum hic tenetur a sapiente 
delectus.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. 
Proin in tellus sit amet nibh dignissim sagittis. Etiam neque. 
Nullam rhoncus aliquam metus. Itaque earum rerum hic 
tenetur a sapiente delectus.

Et harum quidem rerum facilis 
Et harum quidem rerum facilis est et expedita distinctio. 
Nullam dapibus fermentum ipsum. Fusce tellus odio, dapibus 
id fermentum quis, suscipit id erat. Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer adipiscing elit. Donec ipsum massa, 
ullamcorper in, auctor et, scelerisque sed, est. Maecenas 
fermentum, sem in pharetra pellentesque, velit turpis 
volutpat ante, in pharetra metus odio a lectus. In sem justo, 
commodo ut, suscipit at, pharetra vitae, orci.

centrum uměleckých aktivit

datum, autor

Popisek k fotopříloze — Proin in tellus sit amet nibh dignissim sagittis. Etiam 
neque. Nullam rhoncus aliquam metus.



Přejeme snadnou práci 
s logem a vizuálním stylem.

Potkáte-li se se spornou situací,
kontaktujte autora loga
Studio Otherwise.cz e-mailem
info@otherwise.cz

Navrhlo a gra�cky zpracovalo
studio Otherwise.cz 15. 5. 2019


