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Sestavení a rozebírání rolet 

12 rolet je zabaleno v jednotlivých taškách. Na každé tašce s roletou je 

umístěné číslo. Číslování odpovídá pořadí rolet ve zhotoveném stavu a  

pořadí zobrazených portrétů v doprovodné brožuře k výstavě.   

 Roleta č. 1    = Úvodní roleta k výstavě 

 Rolety č. 2 – č. 11  = 10 portrétů 

 Roleta č. 12   = Závěrečná roleta k výstavě  

V každé tašce s roletou najdete pokyny výrobce k sestavení rolet (viz zipem 

uzavíratelná spona na spodní straně tašky).  

Rolety lze vytáhnout do ca. 115 cm (viz označení na horní části tyčového 

teleskopu. Pokyny: U rolety č. 9  chybí označení, přizpůsobte prosím výšku 

podobně jako u ostatních rolet). 

Při rozebírání výstavy prosím zabalte rolety znovu do odpovídajících 

tašek tak, jak jste je převzali.  

 

Sestavení a rozebírání stojací stolní vitríny  

Z kufru na kolečkách vytáhněte stojací stolek. Nadzdvihněte stolní panel a při 

tom točte ve směru hodinových ručiček až do momentu, než budou nohy u 

stolu stát svisle k podlaze a stůl se zacvakne (popř. při tom zafixujte špičkou 

nohy dno stojacího stolku). 

Kuličkové pero připevněte ke stojacímu stolku (pokyny: náhradní náplně pro 

kuličkové pero se nachází v zásuvné kapsičce pro panely.) 

V oddělené přihrádce kufru na kolečkách naleznete 8 akrylových panelů. 

Vyjměte 6 potištěných panelů a  umístěte je podle následujícího nákresu do 

drážek nohou u stolu. Vytvoří se stojací stolní vitrína, která je z jedné strany 

otevřená.  
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Žlutá schránka se umístí zezadu stojací stolní vitríny. Doprovodné brožury a 

výstavní pohlednice se umístí nahoru na stůl popř. dolu do vitríny. 

 

 

 

 

 

 

Stojací stolní vitrína bude umístěna vedle závěrečné rolety (č. 12).  

Rozebrání: Vyjměte prosím nejdříve panely. K odšroubování stojacího stolku pohybujte 

prosím stolním panelem proti směru hodinových ručiček. Během odjišťování nohou u stolu 

odložte stolní panel pomalu otáčivým pohybem na dno stojacího stolku.  

Panely budou uloženy v oddělené straně tašky v kufru na kolečkách. Před zavřením kufru 

odjistěte prosím kuličkové pero a nechte ho položené na stolním panelu.  

Panelová řada 
stolu nahoře 

Panelová řada 
stolu dole 

strana stolu 
vpravo(pohled 

zepředu) 

Strana stolu 
vzadu 

Strana stolu 
vlevo (pohled 

zepředu) 
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Pokyny k pohlednicím a schránce 

Pohlednice k výstavě popř. poslední strana doprovodné brožury mají navést 

návštěvníky výstavy k tomu, napsat jejich vlastní či jeden příběh svého 

známého o „sousedním jazyku“ a sdělit ho instituci LaNa. 

Popsané pohlednice nebo přeložené strany oddělené od brožury budou 

vhozeny do schránky. Prosím vraťte vyplněné pohlednice zpět instituci LaNa.  

Prosím vraťte také všechny nepopsané pohlednice a ostatní zbylé 

doprovodné brožury zpět instituci LaNa.  
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Návrhy na uspořádání výstavy 
 
Přímé  uspořádání  

 Rolety budou uspořádány v 

zadaném pořadí v jedné řadě 

zleva doprava 

 Rolety mohou stát podél jedné 

linie v jedné či dvou řadách popř. 

také fungovat jako separační 

prostor (viz př. výbor regionu v 

Bruselu) 

 Rolety mohou být postavené 

trochu šikmo tak, že ukazují 

portréty ve směru příchodu do 

místnosti (viz př. Ministerstvo 

kultury Lichthof v Sasku) 

 Rolety mohou být postavené i 

zády k sobě, pokud není 

poskytnuta dostatečná délka 

místnosti. 

 

 

 Uspořádání do půlkruhu 

 Rolety budou uspořádány v 

zadaném pořadí a postaveny do 

tvaru půlkruhu (viz př. aula 

Odborného školícího střediska  

Christoph Lüders v Görlitz 

(Zhořelci)) 
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Sousedé?Jazyk! ve výboru regionu, Brusel 

Sousedé?Jazyk! na  Ministerstvu kultury Lichthof v 
Sasku, Drážďany 

Sousedé?Jazyk! v aule Odborného školícího 
střediska Christoph Lüders, Görlitz (Zhořelec) 


