Tipy k zavěšování výstavy
Dostává se vám do rukou výstava. Díky vašemu přihlášení do organizace Výstavy na stromech se dostává do
desítek parků v republice. Chceme, aby pěkně vypadala, na stromech držela a neponičila je. V organizačním
balíčku vám přijde série plakátů ve vysoké gramáži FSC certifikovaného papíru. Přestože je papír dostatečně
silný (gramáž vizitek, 250g/m2), je lepší ho vyztužit. Doporučujeme plakáty nalepit na karton s provlečeným
provázkem a ten obvázat kolem stromu. Obmotávání stromům neublíží a výstava bude dostatečně držtet.

Postup přípravy
Příprava je jednuduchá, potřebujete nůžky, provázek a sehnat cca 15 kartonových papírů, třeba z banánových
nebo jiných velkých krabic (viz obr. 1). Aby kartony nebyly vidět, doporučujeme je zastřihnout na velikost jen o
něco menší než samotné A2 plakáty (viz obr. 2). Do rohů udělejte dírky, kterými protáhnete provázek. Na
kartonový podklad pak nalepte samotné plakáty (viz obr. 3). Dobré je využití tavné pistole, dostatečně ji
nažhavte, použijte větší vrstvu a rychle přikládejte plakát.
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Plakáty nalepené na kartonech s provlečenou šňůrkou už jsou nachystané na cestu do parku (viz obr. 4). Pokud
si plakáty takto nachystáte dopředu, v parku na rozvěšení vám bude stačit pro 15 plakátů pouhých 30 minut. Je
dobré si sebou do parku vzít na upevňování žebřík, abyste plakáty mohli upevnit do výšky očí. První říjnovou
sobotu pak už jen provázky v parku omotávejte kolem stromu a zavažte (viz obr. 5). Jedná se o výstavu, přední
stranu plakátu nepřelepujte izolepou, podpořte maximální estetický zážitek diváka (viz obr. 6). Hotovo!
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Pokud chcete mít jistotu, že výstavu neponičí déšť a vydrží i vichřici, pak můžete plakáty připevnit ještě pevněji.
Nezapomínejte ale, že se pořád jedná o výstavu, způsob připevnění by měl být nejen odolný, ale i estetecký a
neubližovat stromům. Koukněte se na naše tipy pro Brutal verzi připevnění (na další straně).

Brutal verze
Plakáty jde zpevnit hned několika způsoby, tady je jejich výčet:
místo kartonů použijte pevnější překližku,
rohy plakátů zpevněte lepidlem i sešívačkou,
horní a spodní stranu plakátů zpevněte dřevěnými lištami.

Výstavu je dobré v průběhu týdne kontrolovat a případně opravit. Stačí si s sebou vzít sešívačku a v rozích ji
zpevnit. Takto by měla vydržet v parku celý týden i za deště.
Jsme rádi, že se do toho pouštíte a přispíváte k zlepšování povědomí o globálních souvislostech!
Za koordinační tým NaZemi zdraví

