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O Wikimedia Česká republika
Spolek Wikimedia ČR měl k 1. 1. 2017 celkem 53 řádných členů, 3 čestné členy a 2 sympatizující, zatímco k 31. 12. 2017 
měl 58 řádných členů, 3 čestné členy a 2 sympatizující. Všem členům, jakožto i dalším podporovatelům, děkujeme. 
Níže jsou shrnuty některé důležité orgány, které v roce 2017 řídily a koordinovaly činnost naší organizace.

Jan Loužek 
místopředseda

Vojtěch Dostál 
předseda

Jaroslav Zastoupil 
(do 12/2017)

Michal Ficaj

Jiří DlouhýMartin StrachoňMartin Myšička 
předseda

Petr Kadlec
právní poradna

Petra Pejšová 
výkonná ředitelka 
(od 03/2017 do 

12/2017)

Členové rady

Členové revizní komise Další

Martin Urbanec
správa webu

Klára Joklová      
výkonná ředitelka 

(od 03/2018)

 Jaub Holzer 
projektový manažer 
pro multimédia (od 

10/2017)

Josef Klamo  Jan Groh

 Gabriela Boková
projektová mana-
žerka vzdělávacích 

projektů

Zaměstnanci

Marek Blahuš 
wikipedista-rezident

pro Brno (do 
06/2017)

 Vojtěch Veselý 
lektor a metodik, 

administrátor grantů 
(od 01/2018)

Anna Filínová 
koordinátorka 

programu Senioři 
píší Wikipedii (od 

07/2017)
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Vážení členové, podporovatelé a přátelé spolku Wikimedia Česká republika,
rok 2017 byl pro naši organizaci rokem velkých změn. Poprvé jsme do čela spolku 
postavili výkonnou ředitelku, Petru Pejšovou, která vnesla do organizace pořádek 
a systém, čehož bylo ve spolku řízeném dobrovolnickou radou nemožné dosáhnout. 
S příchodem dalších zaměstnanců rostla naše projektová práce a na ni se nabalovali 
noví dobrovolníci a členové. Stabilizoval se systém tří hlavních programů (vzdělávání, 
multimédia a Wikidata), kterým věnujeme nejvíce pozornosti. V předkládané výroč-
ní zprávě shrnujeme výsledky naší projektové práce, ale také hlavní změny uvnitř naší 
organizace. V neposlední řadě je součástí zprávy také finanční report za rok 2017 
a přehled našich partnerů a sponzorů. Těm posledně jmenovaným patří obrovský 
dík, protože nám umožňují realizovat cíle, jež jsme si v oblasti podpory svobodné 
tvorby předsevzali. Poděkování patří také všem našim zaměstnancům, kteří odvádějí precizní práci a neustále se zlep-
šují v tom, co dělají. Poslední dík patří všem dobrovolníkům, a to nejen členům spolku, ale i nečlenům, kteří se nějak 
na naší činnosti podílí. Vážíme si důvěry, kterou v nás členové vkládají, a pracujeme na tom, aby náš spolek co nejefek-
tivněji a nejlépe budoval „svět, ve kterém může každý člověk svobodně přistupovat k veškerým lidským znalostem“.

Za radu spolku
Vojtěch Dostál, předseda

Úvodní slova předsedy

V roce 2017 působila rada spolku jako kolektivní řídící orgán ve složení: Vojtěch Dostál (předseda), Jan Loužek (mís-
topředseda), Jaroslav Zastoupil (pokladník), Jan Groh a Michal Ficaj. Předseda spolku a tři další členové rady byli 
potvrzeni ve svých funkcích v tajné volbě na Valné hromadě spolku. Novým kandidátem, který byl zvolen potřebnou 
většinou hlasů, se stal Michal Ficaj, díky čemuž získala rada znovu pět členů. Jaroslav Zastoupil ovšem k 31. 12. 2017 
rezignoval. Uskutečnilo se celkem 6 jednání rady, z toho jedno výjezdní (v Buštěhradě). V souvislosti s nástupem vý-
konné ředitelky se musela rada věnovat řadě nových úkolů a povinností, jako např. vymezení typů činností spadajících 
pod působnost výkonné ředitelky a kolektivního vedení. Zvolena byla rovněž i tříčlenná revizní komise ve složení 
Hadonos, Bazi a Jirka Dl.

Vnitřní záležitosti
Orgány spolku

Rok 2017 se nesl ve znamení pokračující profesionalizace spolku, která byla započata v roce 2016. Na počátku roku 
se Petra Pejšová stala historicky první výkonnou ředitelkou naší organizace. Jejím úkolem bylo stabilizovat organizační 
zázemí spolku, zabydlet novou kancelář ve Slovenské ulici v Praze-Vinohradech a vytvořit podmínky pro efektivní 
práci našich projektových manažerů. Ve spolupráci s dalšími zaměstnanci a radou se podařilo zavést mechanismy, 
které musí každá rostoucí organizace dříve nebo později řešit: systém pro pravidelné proplácení mezd a odměn 
za provedení práce, evidenci času odpracovaného zaměstnanci, datovou schránku, nový mailserver, interní registry 
smluv a kontaktů, systém pro rozesílání newsletteru, ale také pravidla bezpečnosti práce a pojištění majetku. Započali 
jsme také proces vylepšení Trackeru, který umožňuje transparentní finanční řízení a účetnictví. Některé plánované 
změny se ovšem do praxe uvést nepodařilo (práce s médii, fundraising, nový web spolku) a budou se realizovat pod 
taktovkou nové výkonné ředitelky, jelikož Petra Pejšová k 31. prosinci 2017 po vzájemné dohodě rezignovala.

Institucionální rozvoj
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V rámci vzdělávacích programů se ve 
Wikimedia ČR zaměřujeme na tři cí-
lové skupiny, a to studenty, seniory 
a knihovníky. Účastníkům našich ak-
tivit vysvětlujeme nejen základy edi-
tace, ale i principy a mechanismy, na 
kterých Wikipedie funguje, či způso-
by, jak je možné ji využívat přímo ve 
výuce na základních, středních i vyso-
kých školách.

Wikimedia ČR akredi-
tovanou vzdělávací in-
stitucí
V roce 2017 jsme nejvíce své po-
zornosti věnovali programu Uč (s) 
Wiki, jehož cílem je rozvoj kritické-
ho myšlení a digitální gramotnosti 
prostřednictvím práce s Wikipedií. 

Žáci 8. a 9. tříd základních škol a stu-
denti I. a II. ročníků středních škol 
se s největší online encyklopedií se-
známí nejen z hlediska čtenáře, ale 
i z pohledu editora. Díky tomu získají 
hlubší vhled do fungování Wikipedie 
a opouští roli pasivních konzumentů 
obsahu.
Na základě svých zkušeností ze škol 
jsme vytvořili jednodenní kurz pro 
učitele, aby i oni mohli své žáky 
v této oblasti vzdělávat a rozvíjet. 
Kurz je akreditován Ministerstvem 
školství, mládeže a tělovýchovy ČR 
a je zařazen do programu Dalšího 
vzdělávání pedagogických pracovní-
ků. Wikimedia ČR je nyní akredito-
vanou vzdělávací institucí a do našich 
programů přibyla nová cílová skupi-
na, učitelé, kterým bychom se do bu-
doucna chtěli dále věnovat.

S růstem programu 
Senioři píší Wikipedii 
roste i náš tým
Již tradičně sklízí velký úspěch i pro-
gram Senioři píší Wikipedii, který se 
rok od roku stále rozrůstá. V roce 
2017 na kurzy v jedenácti městech 
docházelo sto padesát dva účastníků. 
Moc nás těší, že někteří senioři mají 
chuť se učit nad rámec základního 
kurzu, a tak pro ně můžeme pravidel-
ně pořádat i kurzy pro pokročilé či je 
hostit na pravidelných Wikiklubech.
S rostoucím programem bylo třeba 
rozšířit i náš tým, a tak jsme ve Wi-
kimedia ČR díky finančním prostřed-
kům od sponzorů uvítali Annu Filíno-
vou, která od srpna seniorské kurzy 
koordinuje.

Významné projekty
Dopad projektů

Kurz pro seniory konaný v únoru v Moravské zemské knihovněPodzimní kurz pro seniory v Brně

415
nově registrovaných

8 914 103
přidaných bajtů

3 043
editací

972
účastníků

35 %
retence

nových či upravených hesel
6 123

Vzdělávací program

535
nově registrovaných

1 256
účastníků

418 228 764
přidaných bajtůnových či upravených hesel

74 615
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Důležitou roli si v rámci našich aktivit 
získává i formát tzv. Wikiklubu, který 
se nám v roce 2017 dařilo pravidelně 
pořádat v Praze (kde jsme hostili více 
než sto návštěvníků) a v Brně. Jde 
o pravidelnou akci nabízející prostor 
pro setkávání všech zájemců o přispí-

vání do Wikipedie – ať už to jsou úplní 
začátečníci, nebo ostřílení wikipedis-
té. Nováčci zde mohou získat odva-
hu k editování, podporu či užitečnou 
radu, pokročilejší se zde zase mohou 
učit od sebe navzájem, spolupracovat 
na tvorbě článku nebo využít pravi-

delného času a místa k posílení svých 
aktivit v rámci projektů Wikimedia. 
Těší nás, že vytváříme prostor, kde 
se setkávají senioři, studenti, učitelé 
i wikipedisté, a doufáme, že se tento 
formát bude šířit i do dalších měst.

Wikiklub jako prostor pro setkávání

Editoři v Městské knihovně v Praze

GLAM
(Galleries, Libraries, Archives & Museums)
Cílem projektu GLAM je navazovat 
spolupráci s kulturními instituce-
mi a s jejich pomocí zejména vylep-
šovat obsah Wikipedie (vytvářet 
a zpřesňovat hesla a také zveřejňo-
vat jejich digitalizované objekty či 
texty). Těmto aktivitám se od roku 
2018 budeme věnovat s větší inten-
zitou. V rámci GLAMu jsme v roce 
2017 zorganizovali několik editač-
ních workshopů - astronomický ve 
Hvězdárně a planetáriu Brno, edit-
-a-thon ve Vlastivědném muzeu ve 
Slaném a edit-a-thon ve Vědecké 
knihovně v Olomouci.

Historická fotografie dvora v Honicích
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Multimédia
Wikipedie nejsou jen texty, ale i ob-
rázky, videa nebo zvuky, díky kterým 
si dané informace můžeme lépe před-
stavit nebo dokonce pochopit. Tento 
přínos svobodných médií si uvědo-
mujeme, až letos jsme si ale mohli 
dovolit vytvořit pozici projektového 
manažera, který se bude systema-
ticky věnovat jejich získávání. Média 
může na Wikipedii nahrát kdokoli – 
ve Wikimedia ČR se takové wikipe-
disty nebo instituce snažíme aktivně 
podporovat několika způsoby:

Mediagrant
Od roku 2009 podporujeme foto-
grafy, kteří svými snímky dobro-
volně obohacují Wikipedii. V pro-
jektu, který už třetí rok nese název 
Mediagrant, jim proplácíme cestovní 
náklady, případné ubytování nebo 
jim půjčujeme techniku. Jejich hle-
dáčky se pak soustředí zejména na 
objekty, které na Wikipedii dosud 
chyběly, a to v několika daných téma-
tech: Foto českých obcí, Chráněná 
území, Židovské památky, Vodstvo, 
Lidová architektura a Události. Díky 
Mediagrantu mohou fotografové 
jezdit doslova po celém Česku. Jen 
v roce 2017 nafotili 24 542 svobodně 

licencovaných snímků. Mediagrant je 
tak nástrojem, který Wikipedii přiná-
ší nejvíce nových fotek.

WikiMěsto
Počtvrté naši dobrovolní fotografo-
vé a editoři vyrazili na expedici do 
města, které česká Wikipedie dosud 
spíše přehlížela. Letos jsme vybra-
li Litovel, v jejíž Městské knihovně 
našlo během víkendu (9.– 11. června) 
své zázemí 14 wikipedistů (další spo-
lupracovali online). Během pouhých 
dvou dní jsme stihli nafotit a popsat 
řadu městských objektů, naskenovat 
množství místních historických fotek 
a obrazů a navíc zdokumentovat i 63 
vesnic v blízkém okolí. Celkem jsme 
během „WikiMěsta Litovel“ získali 
1590 svobodných fotek (50 dokonce 
z dronu), vytvořili 85 nových článků 
a upravili 277 hesel. Těší nás, že místní 
instituce i lidé projevili zájem o spolu-
práci i po akci. Zůstali jsme tak v kon-
taktu s místním muzeem, ale i dalšími 
institucemi, které nám pomohly ově-
řit nově napsané články. Místní oby-
vatelka Iveta Drábková také nafotila 
dalších 407 fotografií města a další 
litovelák, Vítězslav Kollmann, z vlast-
ního archivu uvolnil 116 raritních his-

torických obrázků. Někteří wikipe-
disté se pak do Litovle vrátili a v její 
dokumentaci pokračovali.

Wikiexpedice
S podobným záměrem, jaký má 
WikiMěsto, vyrazilo 7 wikipedistů-
-fotografů i do odlehlé oblasti nejjiž-
nějšího cípu Plzeňského kraje. S po-
mocí speciálních map a dat během 
13.–17. dubna nafotili objekty ve 
240 vesnicích – celkově 7508 sním-
ků, z nichž 2800 už našlo své místo 
v článcích na Wikipedii.

Kostel sv. Alfonse v Července

Bývalý pivovar v Bezděkově

Národní přírodní památka Kozákov

105
nově registrovaných

190
účastníků

411 238
přidaných bajtůnových či upravených hesel

26 992
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Mapa nenafocených míst
Jedna z věcí, s níž se vždy potýkali naši wikifotografové, byla absence mapy 
se všemi místy, která by bylo vhodné v určité lokalitě vyfotit pro Wikipedii. 
K tomu jsou Wikidata ideálním nástrojem. Vytvořili jsme webovou aplikaci 
Wikinity (https://tools.wmflabs.org/wikinity/), která pomocí Wikidat vyhledá-
vá všechna nenafocená místa v okolí vybraného bodu na mapě. Jen za rok 
2017 byla použita 1650×, což svědčí o její užitečnosti pro naše wikifotografy. 
Kromě toho jsme ovšem chtěli vytvořit také mobilní variantu tohoto nástroje. 
Za tím účelem jsme se spojili s mezinárodním týmem kolem mobilní aplikace 
Wikimedia Commons (https://commons-app.github.io/), který měl podobný 
nápad. V květnu 2017 jsme v Praze uspořádali historicky první setkání vývojářů 
této aplikace z celého světa, kde se podařilo přidat do mobilní aplikace funk-
ci „Nearby“, která umožňuje zobrazovat nejbližší nenafocená místa na mapě 
přímo v aplikaci. Funkce je mezi uživateli velmi oblíbená a počet uživatelů apli-
kace stoupl během roku 2017 z 1708 na 3231. 

Darování dat Národním památkovým ústavem
Mapa nenafocených míst je skvělá věc, ale když ve Wikidatech některé objekty úplně chybí nebo nemají souřadnice, 
nic s tím nenaděláme. Jednou ze špatně zpracovaných oblastí byly české kulturní památky. Oslovili jsme tedy Národní 
památkový ústav, s nímž jsme v roce 2015 uzavřeli memorandum o spolupráci. Získali jsme od nich data týkající se 
všech více než 40 000 kulturních památek, díky nimž jsme aktualizovali data v seznamech kulturních památek na české 
Wikipedii a založili několik desítek tisíc nových položek ve Wikidatech. Tento projekt pomohl zaktivizovat mnoho 
českých dobrovolných přispěvatelů ve Wikidatech a vybudovat velmi aktivní facebookovou skupinu „Wikidata CS“ 
(>50 členů). Nyní patří česká databáze kulturních památek k nejkvalitnějším ve Wikidatech vůbec a mohou ji využívat 
jednotlivci, výzkumné ústavy i firmy k analýze informací týkajících se kulturních památek.

Vzdělávání a setkávání komunity
Komunita českých wikidatistů je v současnosti ještě poměrně malá a čítá pár 
desítek osob, a důležitá je tedy osvěta. V již tradičním prostředí pardubické 
univerzity jsme letos uspořádali druhý český Wikidata workshop, kterého se 
zúčastnilo rekordních 16 zájemců. Cílem bylo tentokrát nejen vysvětlit fungo-
vání Wikidat úplným začátečníkům, ale i naučit již pokročilejší uživatele novým 
fíglům. Další osvětovou akcí byl brněnský workshop pro žurnalisty pod názvem 
„Datový žurnalismus na Wikidatech“. Do třetice jsme uspořádali tříhodinovou 
přednášku o Wikidatech pro 30 studentek programování v rámci vzdělávacího 
projektu české neziskové organizace Czechitas. Pro studenty nových médií 
jsme dokonce uspořádali třípřednáškový kurz o Wikidatech (celkem 4,5 hodi-
ny). Díky zkušenostem ze všech těchto přednášek máme nyní připraven pro-
myšlený sylabus přednášky zahrnující nejen úvod do datového modelu Wikidat, 
ale i pokročilejší funkce a využívání jazyka SPARQL pro pokládání databázových 
dotazů.

Wikidata

Mapa s body v nástroji Wikinity

Účastníci Wikidata workshopu v Pardubicích

Wikidata workshop v Pardubicích15
nově registrovaných

94
účastníků

408 903 423
přidaných bajtů

nových či upravených hesel
41 500
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Wikikonference 2017
Pravidelná roční Wikikonference se tentokrát soustředila na téma „Jak se rodí Wikipedisté?“ Zabývali jsme se hlavně 
komunitou, jejím růstem a vývojem. Místem, kde se akce pořádala, byl Francouzský institut v Praze. Mluvili jsme napří-
klad o důvodech, proč zkušení editoři odcházejí, co motivuje nové dobrovolníky se zapojit do běžné činnosti komunity 
nebo jaké jsou obecné trendy ve vývoji dobrovolnických skupin Wikipedie. Jedním z bodů programu konference byla 
také prezentace výzkumu, který uskutečnila nadace Wikimedia Foundation v České republice a v Jižní Koreji a který 
se věnoval právě dokumentaci těchto motivů. Minoritním, ale neméně důležitým tématem, poté byla Wikidata, jejichž 
význam postupně roste a jejichž dopad představila Léa Lacroix z německé Wikimedie. Sociální rozměr naší encyk-
lopedie představil Josef Šlerka přednáškou „Wikipedie ve službách zla“. Možný vývoj směrem do budoucnosti poté 
nastínil Ondřej Bojar, který nám ukázal vývoj strojových překladů a vysvětlil, jaký dopad mohou mít na vývoj Wikipedie. 
Konference byla celodenní, uskutečnila se na půdě Francouzského institutu a zúčastnilo se jí okolo sedmdesáti lidí.

Útržky z další činnosti
• Wikipedista-rezident na Masary-
kově univerzitě v Brně mentoroval 
dvě bakalářské práce týkající se 
Wikidat.

• Další wikipedista-rezident působil 
i na Přírodovědecké fakultě UK. Kon-
taktoval zde akademické pracovníky 
a učil je, jak publikovat své vědec-
ké snímky na Wikipedii. Bohužel, 
přestože oslovil 40 vědců a dalších 
12 vědeckých týmů, jen tři lidé své 
snímky nahráli. Zjistili jsme, že překáž-
kou není jejich neochota, ale problém 
vybrat ty relevantní obrázky. S touto 
informací v projektu pokračujeme 
i v roce 2018.

• Wikipedista Jan Kameníček v Olo-
mouci uspořádal tři wiki-workshopy: 

Ženy a věda, třídílný Píšeme 
Wikipedii Olomouc a sedmidíl-
ný workshop pro 85 studentů SPŠS 
Olomouc.

• V Evropském domě v Praze jsme 
vystavili nejlepší fotky celosvětové 
soutěže Wiki Loves Monuments 
z let 2012-2014. Soutěž probíha-
la pod patronací Národní technické 
knihovny, Národního památkového 
ústavu a Slezského zemského muzea 
v Opavě.

• Uspořádali jsme fotoworkshop, 
na kterém se čtyři wikipedisté učili 
pracovat s umělým nasvěcováním 
a fotostanem, který Wikimedia ČR 
vlastní.

• Zapojili jsme se do mezinárod-

ní kampaně 1Lib1Ref, jejímž cílem 
bylo, aby každý knihovník přidal ale-
spoň jednu referenci do článku na 
Wikipedii.

• V rámci našich vzdělávacích progra-
mů jsme se účastnili několika konfe-
rencí pro učitele, kde jsme přednášeli 
na téma, jak pracovat s Wikipedií 
ve výuce. Navštívili jsme i několik 
škol, kde jsme žákům vysvětlovali, 
jak (ne)pracovat s Wikipedií, a sbírali 
podněty a inspiraci pro tvorbu dalších 
aktivit projektu Uč (s) Wiki.

Konference v prostorách Francouzského institutu

Léa Lacroix z Německé Wikimedie

Po konferenci následovala afterparty
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Rozpočtové (na rok 2017): Částka v Kč
Členské příspěvky 10 605,57
Granty 630 414,84
   Grant sAPG 2017 (druhá platba, Wikimedia Foundation) 539 414,84
   Grant Nadační fond Avast 2017/18 31 000,00
   Grant Nadační fond Veolia 50 000,00
   Grant Olomoucký kraj 10 000,00
Dary 98 003,30
   Dary fyzických osob 10 548,30
   Dary právnických osob  87 455,00
       Dar JAVLIN, a.s. 50 000,00

       Dar Kiwi.com s.r.o. 15 000,00

     Dar Společnost pro vzdělávání 12 455,00

       Dar Asociace konferenčních tlumočníků 10 000,00
Prodej majetku 1039,07
Celkem 740 062,78

Prostředky převedené z předchozího období 

   Negrantové finanční rezervy spolku 236 971,03
   Grantové příjmy z předchozího období 100 825,00
       Grant Nadační fond Avast 2014 & 2015 (převod z r. 2016) 10 825,00
       Grant Nadační fond Avast 2016 (převod z r. 2016) 40 000,00
       Dar JAVLIN, a.s. (převod z r. 2016) 50 000,00
   Granty otevřené k čerpání až v roce 2017 1 193 432,93
       Grant sAPG 2017 (první platba, Wikimedia Foundation) 1 193 432,93
Celkem 1 531 228,96

Příjmy a výdaje
Příjmy

Přehled našich příjmů a výdajů je možné kontrolovat na našich transparentních účtech (www.wikimedia.cz/web/Účty), 
skrz ně se v roce 2017 odehrávaly téměř všechny příjmy a výdaje. Finanční rozhodování je kompletně otevřeno veřej-
né kontrole a děje se v aplikaci Tracker (tracker.wikimedia.cz).

Finanční zpráva
Transparence
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Částka v Kč
Programové priority  
   Program Multimédia 113 970,44
   Program Vzdělávání a GLAM 285 936,88
   Program Wikidata 133 247,32
Další projektové výdaje  
   Podpora Free Knowledge Advocacy Group EU 11 069,30
   Wikikonference 71 398,21
   Účast na místních a zahraničních akcích 28 488,80
   Akce v kanceláři a wikisrazy 20 100,89
   Další prezentační akce pro veřejnost 10 992,00
 Operační výdaje

   Kancelář a kancelářské výdaje 171 261,29
   Propagační materiály 10 197,58
   Účetnictví, vývoj a správa Trackeru 66 195,00
Mzdy (bez odměn kontraktorů)  
   Zaměstnanci 1 164 852,65
Suma výdajů 1 954 463,04

Výdaje

Děkujeme také sponzorům Vandě Jenčkové, Christopheru Wardovi, Lukáši Eklovi a Jiřímu Sedláčkovi.

Partneři a sponzoři
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Další informace
Výroční zprávu graficky připravil Dominik Matus, inspirováno výroční zprávou Wikimedia UK.

Licenční informace k textu: Wikimedia Česká republika, licence: CC-BY-SA-4.0 CZ

Všechny obrázky jsou pod licencí Creative Commons. Výjimkou jsou loga partnerů jako ochranné 
známky. Následuje výčet děl a jejich autorů se specifikovanou verzí licence:

str. 1 (obálka) - Liquid crystal textures - mountines, Alexprague, CC-BY-SA-4.0, str. 2 - Fotografie členů WMCZ - che, CC-BY-
-SA-3.0, Jan Groh.jpg, Pavel Hrdlička, CC-BY-SA-3.0, Gab na Wiki, Milan Jasenský, CC-BY-SA-4.0, Anna Filínová for Wikimedia 

cz, Aloxe, Free Art Licence, Klára Joklová, Vojtěch Dostál, CC-BY-SA-4.0, WM CZ 2018 Martin Urbanec, WM CZ 2018 JKlamo, 
WM_CZ_2017_Jiri_Dlouhy, WM_CZ_2017_Martin_Mysicka, WM_CZ_2017_Martin_Strachon, WM_CZ_2017_Michal_Ficaj, 

WM_CZ_2017_Petra_Pejsova, WM_CZ_2018_Jakub_Holzer, Gampe, CC-BY-SA-4.0, str. 3 - Praha, 10 let WMCZ, Vojtěch Dostál 
II, Aktron, CC-BY-SA-4.0, str. 4 - Kurz Senioři píší Wikipedii Brno, podzim 2017, Gabriela Boková, CC-BY-SA-4.0, Kurz Senioři 

píší Wikipedii Brno, MZK, únor 2018 (4361), Martin Strachoň, CC-BY-SA-4.0, str. 5 - Praha, Městská knihovna, editaton První 
pomoc, editování II, Aktron, CC-BY-SA-4.0, Honice 2 (Duras), František Duras, volné dílo, str. 6 - Bezděkov, bývalý pivovar II, 

Aktron, CC-BY-SA-4.0, Národní přírodní památka Kozákov (26), Tomáš Merta, CC-BY-SA-4.0, Kostel sv. Alfonse (Červenka) (6), 
Marie Čcheidzeová, CC-BY-SA-4.0, str. 7 - Pardubice-Wikidata-workshop2017samospoušť, Pardubice-Wikidata-workshop2017b, 

Ben Skála, CC-BY-SA-4.0, str. 8 - Wikiconference Prague 2017 (1102), Gampe, CC-BY-SA-3.0, Praha - Wikikonference 2017, Léa 
Lacroix, Adam Rejha, CC-BY-SA-4.0, Wikiconference Prague 2017 afterparty (1254), Gampe, CC-BY-SA-4.0, str. 11 - Wikipedia 
by Giulia Forsythe, Giulia Forsythe, CC-0-1.0, str. 12 (obálka), Seed of Nigritella rhelicanii, Tomas Figura, CC-BY-SA-4.0, Ikony - 
The Noun Project (CC-BY-SA-3.0): Add, addylord, PD, Document, Rflor, Compose, Rohith M S, Meeting, Alexis Sabarre, Meeting, 

Round Pixel, Wrap Image Right, icon 54, Presenter, Björn Andersson, Clock, Garrett Knoll, Map Marker, Garrett Knoll, Photo, 
Gregor Črešnar, Magazine, San Salido Martíne.

Kontakt




