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Úvod
Sdružení Wikimedia Česká republika podporuje a propaguje svobodnou tvorbu s důrazem na

Wikipedii a její sesterské projekty z rodiny Wikimedia už od roku 2008. V roce 2010 sdružení dále
rozvíjelo své aktivity směřující přímo k naplňování těchto cílů, navíc se věnovalo i nenápadné
organizační práci a jednáním s partnery, ze kterých bude bohatě těžit v budoucnosti.

Hlavními body činnosti v tomto roce byly uspořádání dvou běhů Cen za rozvoj české Wikipedie za
podpory České spořitelny, konání druhé Wikikonference ve spolupráci s hnutím, které se v České
republice věnuje problematice wikinomie, účast na výstavách a konferencích, garantování projektů
zahrnutých do grantového programu nadace Wikimedia Foundation a rozvinutá publikační činnost.

V čele sdružení stála v roce 2010 rada v čele s předsedou Petrem Novákem a místopředsedou
Miroslavem Langerem. Finanční situace sdružení byla díky podpoře dárců, nadace Wikimedia
Foundation a díky členským příspěvkům stabilizovaná s dobrým výhledem do budoucna.

Významného pokroku bylo dosaženo ve vztahu sdružení Wikimedia Česká republika k nadaci
Wikimedia Foundation. Vytvoření systému tzv. konsolidovaných grantů a zahájení jednání o základní
profesionalizaci pobočky otevírá cestu k dalšímu rozšíření činnosti sdružení a k upevnění jeho
finanční i provozní stability.
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Ceny za rozvoj české Wikipedie
Spolupráce navázaná během roku 2009 s Českou spořitelnou vedla k vyhlášení programu Cen za

rozvoj české Wikipedie. Wikimedia Česká republika se na programu podílela jako vyhlašovatel cen a
dohlížela na obsazení řídícího výboru Cen, Česká spořitelna akci podporovala v pozici generálního
partnera. Dalšími partnery Cen se staly společnosti Microsoft a Neoluxor, v druhém běhu přibyla
společnost Active 24.

Cílem programu Cen za rozvoj české Wikipedie je podporovat rozvoj dosud zanedbávaných
důležitých tematických oblastí Wikipedie. Akce probíhá v následujících krocích:

Řídící výbor Cen vypracuje seznam článků, které mají být rozšířeny nebo vytvořeny.
Ve stanovené lhůtě (zpravidla tří měsíců) mohou libovolní wikipedisté rozvíjet články

z vyhlášeného seznamu.
Po vypršení lhůty porota, sestavená ze zkušených wikipedistů, rozvoj článků vyhodnotí. Pokud

došlo ke zlepšení aspoň na úroveň dobrých článků, mohou být jejich autoři a spoluautoři
odměněni, a to podle svého osobního podílu na rozvoji článku.

Ocenění představuje skleněný kvádr s logem Wikipedie a názvem soutěže. Laureáti obdrželi
zejména poukázky na knihy, počítačový hardware, propagační předměty od partnerů soutěže a
propagační předměty Wikipedie. Nositelé prvních cen dostali také netbook.

První běh Cen byl vyhlášen na první české Wikikonferenci 5. prosince 2009 s lhůtou pro rozvoj
článků od 12. prosince 2009 do 31. března 2010. Ocenění vítězů se uskutečnilo na veletrhu Svět knihy
15. května, oceněno bylo celkem 14 autorů článků řádnými cenami a jeden zvláštní cenou.

Druhý běh Cen byl ohlášen 15. května, 1. července
byl zveřejněn seznam a na zlepšování
článků s nárokem na zařazení do hodnocení poroty
bylo možné pracovat do 30. září. Ocenění vítězů se
uskutečnilo na druhé Wikikonferenci. Celkem bylo
uděleno 15 ocenění. Třetinu poroty tvořili laureáti
prvního běhu.

Třetí běh Cen za rozvoj české Wikipedie byl
vyhlášen na druhé Wikikonferenci 4. prosince a lhůta
pro zlepšování článků běží od 12. prosince do 31.
března 2011. Novinkou zařazenou do pravidel Cen je
podpora začínajících autorů. Z předávání odměn pro 2. běh Cen za rozvoj české Wikipedie. Foto Pavel

Hrdlička, CCBYSA.

3



Z předávání odměn pro 1. běh Cen za rozvoj české Wikipedie. Foto Pavel Hrdlička, CC
BYSA.

Přehled laureátů prvního běhu Cen za rozvoj České Wikipedie
Cena I. oblast II. oblast III. oblast

přezdívka články přezdívka články přezdívka články
1. Acoma Zbraslavský klášter Chmee2 Gejzír, Etna a MachuPicchu Juraroz Průmysl v Českérepublice
2. Atilla Totila a Sébastien LePrestre deVauban Vojtech.dostal Pseudomonas Mattanja12 Kreditní karta

3. Honzi84 Římsko-perské války I. Sáček Prvosenka jarní MichalVečeřa Dějiny účetnictví

4. Zákupák Zulové Sveter Indonésie Vrba Kupní síla
5. Hadonos Hledání ztraceného času neudělena neudělena
6. Ria Dějiny sociologie neudělena neudělena

zvláštní Ioannes Pragensis, za ukázkovou týmovou práci – neúnavné vylepšování a pilování celé řady soutěžních článků

Generálním partnerem
Cen za rozvoj České Wikipedie je
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Wikikonference
Kalendářní rok 2010 se pro sdružení

Wikimedia Česká republika uzavřel druhou
českou Wikikonferencí, která se uskutečnila
4. prosince v prostorách Filosofické fakulty
Univerzity Karlovy v Praze.

Na rozdíl od prvního ročníku, který
uspořádalo sdružení Wikimedia Česká
republika samostatně, tentokrát byla
konference společným dílem sdružení,
projektu Wikinomie.cz a projektu
WikiSkripta. Program konference byl

Pohled do sálu při odpolední prezentaci fotoworkshopu Wikimedia ČR.
Foto Jagro, CCBYSA.

Přehled laureátů druhého běhu Cen za rozvoj České Wikipedie
Cena I. oblast II. oblast III. oblast

přezdívka články přezdívka články přezdívka články
1. Schuminkajanička Jihlavské katakomby Ria Šeřík obecný Jan Polák Průmysl v Českérepublice
2. Jan Polák Eliška Junková Pernak1 Suchdol nad Odrou
3. PavelHarvey Dějiny Kuby a Rastattskýmír MichalBělka Wellington Tom120 Dějiny účetnictví

4. Kixx Invaze na Grenadu RgC Miami PavelHarvey Kupní síla

5. Juan deVojníkov Vrtbovská zahrada neudělena

6. neudělena neudělena

Tvskyfreak Sydney

Prvák Ledvinové kameny

neudělena
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rozdělen do tří sálů, z nichž dva patřily problematice wikinomie a jeden projektům Wikimedia a
WikiSkriptům.

Dva bloky věnované Wikipedii a jejím sesterským projektům byly bohatě navštívené. Ústřední
prezentace se věnovaly komunitě Wikipedie, řešení sporů na Wikipedii, Wikiverzitě a projektům,
které pomáhají rozvoji Wikipedie v dílčích oblastech (fotografický workshop pro wikipedisty a
projekt mapující chráněná území v Česku). Součástí programu bylo i vyhlášení vítězů Cen za rozvoj
české Wikipedie.

Wikikonference byla propagována zejména na internetu, a to ve spolupráci s webem wikinomie.cz.

Výstavy a veletrhy
Sdružení Wikimedia Česká republika se v tomto roce zúčastnilo tří výstav a veletrhů, kde opět

prezentovalo svou činnost, Wikipedii a její sesterské projekty a svobodnou tvorbu obecně.
20. dubna se za účasti sdružení konala konference LinuxExpo / Open Source Conference 2010. Ve

dnech 13. – 16. května 2010 přitahoval pozornost návštěvníků stánek sdružení na knižním veletrhu
Svět knihy, obě akce proběhly v Praze. 22. a 23. října pak sdružení provozovalo své propagační aktivity
na Podzimním knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě.

Základem stánků je od loňského roku popup stěna věnovaná společností BONO Art, na
pražských akcích byl tahákem opět prezentační stůl Microsoft Surface. Repertoár letáků rozdávaných

zájemcům byl doplněn o výtisky časopisu
Wikimedium.

Na Světu knihy se zúčastnili jako hosté
i zástupci sesterského sdružení Wikimedia Polska,
kteří informovali o novinkách u našich severních
sousedů, což zapadlo do celkového rámce veletrhu,
jehož bylo Polsko se svou literaturou čestným
hostem. Na Světu knihy se sdružení zúčastnilo
i dvěma mimořádnými akcemi: přednáškou
o Wikipedii v pátek 14. května odpoledne a
vyhlášením Cen za rozvoj české Wikipedie
v sobotu 15. května před polednem.

Pohled na stánek Wikimedia Česká republika zaplněný návštěvníky veletrhu Svět
knihy 2010. Foto Pavel Hrdlička, Wikimedia Commons. CCBYSA
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Grantový program Wikimedia Foundation
V polovině roku 2009 se sdružení Wikimedia Česká republika zapojilo jako jeden z nejaktivnějších

subjektů do nově vyhlášeného grantového programu Wikimedia Foundation. Z podaných projektů
nadace schválila následujících šest:

Projekt foto českých obcí
Digitalizační vybavení
Výstavní prezentace
Fotoaparát
Fotografický workshop
Vědecká a odborná fotografie

Nadace Wikimedia Foundation tyto projekty
financovala částkou, která (po odečtení poplatků
za převod z USA) činila 149 383,36 Kč. Většinou
se ukázalo, že požadavky sdružení byly
nadhodnocené a že náklady je možné ještě více
minimalizovat. Hospodárné využívání prostředků
ale na druhou přispělo k rozhodnutí nadace dále
podporovat sdružení, umožnit čerpání
nespotřebovaných prostředků k dalším účelům a
především vedlo k úsilí vypracovat nový, pružnější
systém financování grantových programů.

Úspěšnost jednotlivých projektů se různila. Zejména Projekt foto českých obcí se stal ukázkovou
aktivitou sdružení. Přestože bylo vyčerpáno jen něco málo víc než 50 % grantových prostředků,
účastníci projektu pořídili 4418 fotografií (zhruba 3,5krát víc, než bylo plánováno) a při využití na
Wikipedii a jejích sesterských projektech kolem 22 % to představuje, že se původní cíl počtu
fotografií celkem prakticky proměnil v počet fotografií využitých na jiných webech. Projekt byl proto
opakovaně prodloužen, přičemž částečně se na jeho financování podílela i společnost DUKAN Praha.
K úspěchu projektu významně napomohlo i užívání fotoaparátu sdružení; ten se po svém pořízení
z nadačních prostředků stal jednou z nejužitečnějších a nejvyužívanějších součástí vybavení sdružení.
Společně s digitalizačním vybavením (filmovým skenerem) a vybudovanou výstavní prezentací navíc
zůstává v majetku sdružení a bude dále využíván ve prospěch Wikipedie a jejích sesterských projektů.

Fotografické vybavení Wikimedia ČR pořízené z grantových prostředků WMF
sloužilo i pro potřeby jiných grantových projektů. Foto Petr Novák. CCBYSA
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Financování z grantového programu nadace Wikimedia Foundation se tak v období do konce
prvního pololetí 2010 stalo jedním z pilířů aktivit sdružení. Prokázaná funkčnost systému přilákala
v období podávání žádostí na další rok (201011) řadu zájemců, kteří požádali o prodloužení
existujících projektů, o jejich doplnění o nové vybavení nebo nové příbuzné oblasti činností anebo
o financování zcela nové činnosti.

Konsolidace grantů
Nadace na vzniklou situaci zareagovala navržením tzv. konsolidace grantů. Jde o vytvoření nového

systému fungování grantového programu, v němž nadace přidělí sdružení určitý objem prostředků
pouze s volnějším určením. Speciální grantová komise sdružení pak z něho přiděluje prostředky na
konkrétní projekty navržené jednotlivci a dohlíží jejich realizaci. Okruhy určení byly definovány jako

Mediagrant: pořizování audiovizuálních médií pro Wikipedii a její sesterské projekty a
Presentation & Outreach: aktivity směřující k všemožné prezentaci Wikipedie, jejích sesterských

projektů a svobodné tvorby navenek,
přičemž je z prostředků možné financovat i pořízení nového nebo doplňování stávajícího vybavení

potřebného k uvedeným činnostem.
Nadace hodlá vyzkoušet funkčnost tohoto systému právě v prostředí sdružení Wikimedia Česká

republika, a pokud se osvědčí, nabídnout ho i dalším pobočkám v celém světě.
Vypracování takového systému zabralo bezmála celou druhou polovinu roku 2010, ale před jeho

koncem již byl systém připraven, nadací schválen a sdružení dostalo k financování jednotlivých aktivit
prostředky ve výši EUR 34 259,47.

Publikační činnost
Publikační činnost sdružení dospěla na novou úroveň, když se Česká republika v říjnu stala další

zemí, ve které vyšla kniha o Wikipedii.

Kniha o Wikipedii
Brožovaná kniha s názvem Wikipedie: průvodce na cestě za informacemi vznikla spojenými silami devíti

autorůwikipedistů, převážně členů sdružení Wikimedia Česká republika. Její obsah zahrnuje popis
fungování Wikipedie strukturovaný tak, aby vyhovoval jak čtenářům, tak i editorům začátečníkům a
pokročilým. Na celkem 136 stranách popisuje také postupy přebírání obsahu Wikipedie nebo její
sesterské projekty. Knihu vydalo nakladatelství ComputerMedia a poprvé byla prezentována na
Podzimním knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě.
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Wikimedium a blog
Rozsáhlou publikační činnost představuje i vydávání blogu a časopisu Wikimedium, zahájené již

v roce 2009.
Na blogu bylo v roce 2010 zveřejněno celkem 21

příspěvků, ať už šlo o pozvánky na akce sdružení,
informace o jeho aktivitách, poděkování partnerům a
v menší míře také o reakce na aktuální události v hnutí
Wikimedia. Blog je dostupný na adrese
http://blog.wikimedia.cz.

Časopis Wikimedium vyšel v roce 2010 dvakrát. První
číslo mělo svou premiéru v květnu na Světu knihy a
věnovalo se rozsáhleji zejména konferencím a srazům

wikipedistů a projektu Wikizdroje. Pozdně podzimní číslo vydané v prosinci k příležitosti
Wikikonference přineslo například rozhovor s prof. Janem Sokolem, anketu o zážitcích ze světového
setkání Wikimanie a další. Součástí je tradičně i přehled novinek ze světa Wikimedia.

I v tomto roce byl časopis Wikimedium distribuován zájemcům elektronickou cestou (emailem),
dále je k dispozici ke stažení na adrese www.wikimedium.cz. Důležitá byla také distribuce tištěných
časopisů na akcích sdružení, touto cestou se časopis dostal do rukou několika stovkám čtenářů.

Public relations a mediální aktivity
Bezprostředně související oblast public relations a mediálních aktivit využívala komunikační kanály

otevřené v předchozím roce, a to kromě výše uvedeného blogu zejména vlastní webovou prezentaci
www.wikimedia.cz, komunitní stránku na Wikipedii, sociální sítě Facebook a Twitter a v oblasti
mediálních aktivit produkci tiskových zpráv.

Webová stránka www.wikimedia.cz představuje v současnosti základní prezentaci sdružení.
V průběhu roku byla doplněná microsity o nové knize, o Cenách za rozvoj české Wikipedie a
aktualizována byla i microsite pro časopis Wikimedium. Výrazný nárůst návštěvnosti zaznamenala
stránka v prosinci v souvislosti se zapojením sdružení do sbírkové kampaně Wikimedia Foundation.

Na sociální síti Facebook narostl v průběhu roku 2010 počet fanoušků Wikimedia Česká republika
ze 145 k 1. lednu na 234 v polovině prosince. Největší nárůst byl spojený s účastí sdružení na druhé
české Wikikonferenci. Tři čtvrtiny fanoušků představují muži, nejčastěji ve věku 25 až 34 let.
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Twitter Wikimedia Česká republika sleduje na konci roku 2010 56 zájemců o činnost sdružení.
Komunitní stránka na Wikipedii nazvaná Pod lípou (Wikimedia ČR) slouží zejména ke komunikaci

mezi zástupci sdružení a komunitou Wikipedie. V případě potřeby se členové sdružení obracejí
oficiálně i na komunity jiných projektů, k tomu ale už nepoužívají vlastní stránku, ale obecné
komunitní diskuse.

V průběhu roku 2010 vydalo sdružení čtyři tiskové zprávy:
v únoru zprávu k překročení hranice 150 tisíc článků na české Wikipedii
v říjnu k vydání knížky, doplněnou o informaci o překročení hranice 175 tisíc článků na české

Wikipedii
v listopadu zprávu zvoucí na Wikikonferenci
v prosinci k uskutečněné Wikikonferenci, doplněnou o informaci o vyhlášení Cen za rozvoj české

Wikipedie.
Tiskové zprávy převzala některá zejména internetová média, největší zájem byl o zprávu z února.

Další aktivity
Z dalších aktivit sdružení vybíráme například přednáškové

turné Pavla Hrdličky s názvem Wikipedie: Mohu jí věřit? Mohu jí
pomoci?. To pokračovalo v úvodních měsících roku 2010
přednáškou v Městské knihovně v České Lípě a cyklem tří
přednášek v ústřední budově Městské knihovny v Praze.

V červnu převzal zástupce sdružení jménem Wikipedie
ocenění, které tato internetová encyklopedie získala v hlasování
veřejnosti v anketě Czech Open Source 2010. Wikipedie byla
vyhlášena nejlepším projektem roku, což je ocenění, kterého se jí
dostalo už potřetí.

Na počátku roku se sdružení připojilo ke třem petičním
aktivitám: Pod petici proti softwarovým patentům, pod
Manifest public domain a pod petici za odtajnění průběhu
jednání o dohodě ACTA. Souhlas s tímto postojem vyjádřila většina členů sdružení
v korespondenčních hlasováních.

Ocenění z ankety Czech Open Source 2010 pro českou
Wikipedii. Foto Petr Novák. CCBYSA.
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Partneři sdružení
Hlavními partnery sdružení zůstaly v roce 2010 společnost Active 24 (pro oblast webových služeb)

a Advokátní kancelář Counsel Koutná & Slušná (pro oblast právní pomoci).
Při účasti na výstavách a veletrzích využívalo sdružení propagační zařízení věnované společností

BONO Art a nově je též k dispozici pár velkých plastických log Wikipedie od společnosti Logoprint.
Výbavu stánků zapůjčily firmy Microsoft, mac Praha, Auroton, Pride & Kupr a Sitting bags. Mobilní
internetové připojení zajistila Telefónica O2. Účast na akcích byla umožněna díky spoluúčasti
organizátorů – společností Exponet, Svět knihy a Nakladatelství Hejkal.

Ceny za rozvoj české Wikipedie pořádala Wikimedia Česká republika ve spolupráci s generálním
partnerem Českou spořitelnou za podpory dalších partnerů Microsoft, Neoluxor a Active 24.
Partnerem projektu Fotografie českých obcí se v části roku stala společnost DUKAN.

Tisk časopisu Wikimedium byl realizován ve spolupráci se společností Knihovnička.cz.
Zvýhodněnou zápůjčku speciálního auta na CNG pohon pro dopravu na Wikimanii poskytla firma

SIXT Autopůjčovna.
Úzké partnerství a spolupráce pojily sdružení ke klubu deskových her Paluba, na jehož adrese má

sdružení své sídlo.

Hospodaření
Zdrojem finančních prostředků pro činnost sdružení v roce 2010 byly především grantový program

nadace Wikimedia Foundation, účelové dary od partnerů sdružení, dary drobných dárců a členské
příspěvky. Dostupné prostředky umožnily bez omezování realizovat plánovanou činnost, na druhou
stranu nebylo z finančních důvodů možné realizovat plány na změnu sídla a na profesionalizaci
sdružení.

Příjmy v roce 2010
Akce
Podpora subjektůtvořících obsahRežijní náklady
Domény a weby
Osobní odměny

Výdaje v roce 2010
Vlastní zdroje
Cizí zdroje
Sponzorské dary
Ostatní

0,6 %
80,5 %
18,9 %
0,0 %

82,6 %
14,8 %
1,0 %
0,2 %
1,5 %
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Jednou z priorit sdružení na rok 2010 byla příprava veřejné sbírky s cílem zapojit se do každoroční
sbírkové kampaně nadace Wikimedia Foundation. Vysoká byrokratická náročnost kladená na
sdružení právními předpisy, jednání o tzv. konsolidaci projektů přihlašovaných do grantového
programu nadace Wikimedia Foundation a v neposlední řadě obtížně zajistitelná kompatibilita
českého právního prostředí s podmínkami pro zapojení danými nadací nakonec vedla k tomu, že se
sdružení rozhodlo veřejnou sbírku nepořádat. Do sbírkové kampaně Wikimedia Foundation se
Wikimedia Česká republika zapojila pouze jako tzv. partner 2. typu, který se věnuje hlavně lokalizaci
podkladů pro české příjemce a zprostředkování dalších informací o sbírce. Ohlas sbírkové kampaně
nadace nicméně přivedl i ke sdružení několik desítek dárců, kteří z vlastní iniciativy přispěli na
činnost Wikimedia Česká republika.

Příjmy Wikimedia Česká republika v roce 2010
6 500,00Vlastní zdroje

6 500,00Členské příspěvky
868 148,40

(EUR 34 260)
Cizí zdroje

868 148,40
(EUR 34 260)

Konsolidované granty WMF

203 636,50Sponzorské dary
131 000,00Účelově vázané dary
72 636,50Ostatní nevázané dary

286,08
(274,30 + EUR 0,47)

Ostatní

36,08
(24,30 + EUR 0,47)

Úroky

250,00Propadlé zálohy
Celkem příjmy 1 078 570,98

(210 410,80 + EUR 34 260,47)
Částky bez označení uvedené v Kč, přepočet podle kurzu ČNB 25,340 Kč/EUR
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Výdaje Wikimedia Česká republika v roce 2010
164 855,68Akce

5 944,00Výstavy

29 529,00Podpora subjektů tvořících obsah
1 000,00Klub Paluba

72 636,50Projekty WMF/Wikimedia ČR (Foto českých obcí II, podzimnífotoworkshop a doplatky ke grantům nad částku schválenou WMF)

1 972,34
(1 947 + EUR 1,00)

Režijní náklady

1 185,34
(1 160 + EUR 1,00)

Bankovní poplatky

787,00Provozní náklady

Celkem výdaje 199 657,02
(199 631,68 + EUR 1,00)

Částky bez označení uvedené v Kč, přepočet podle kurzu ČNB 25,340 Kč/EUR

300,00Domény a weby
3 000,00Osobní odměny

5 176,00Wikikonference (včetně tisku bulletinu Wikimedium)

2 976,00Chapters Meeting
58 654,00Ceny za rozvoj české Wikipedie
76 280,00Granty WMF 2009-10
15 825,68Wikimania (včetně pojištění Braillova řádku)
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Část výdajů tvořily náklady na pořádání akcí sdružení (jako jsou výstavy či soutěž Ceny české
Wikipedie), zbytek představují náklady na projekty a provozní náklady. Příjmy v roce 2010 výrazně
převýšily výdaje, a to nejenom díky grantové dotaci od Wikimedia Foundation obdržené na konci
roku.

Členové sdružení
Počet řádných členů sdružení kolísal v roce 2010 v rozmezí od 29 do 33 členů. Aspoň část roku bylo

členem 37 lidí. Roční členský příspěvek řádných členů byl valnou hromadou stanoven na 200 Kč,
členové mladší 18 let platili polovic.

Sdružení nemělo v roce 2010 žádné čestné ani sympatizující členy.

Interní činnost sdružení
Valná hromada 2010

Řádná valná hromada sdružení proběhla 10. dubna 2010 v Klubu deskových her Paluba v Praze za
účasti 17 z tehdejších 30 řádných členů. Po vypršení dvouletého mandátu valná hromada zvolila nové
vedení. Předsedou sdružení se opět stal Petr Novák, místopředsedou Miroslav Langer. Do funkce
hospodáře byl zvolen dosavadní předseda revizní komise Pavel Hrdlička, novým revizorem se stal
dosavadní člen rady sdružení Milda.

Valná hromada dále pozměnila Stanovy a Organizační řád sdružení, schválila výroční zprávy Rady
o činnosti a hospodaření a Plán činnosti a Rozpočet na rok 2010.

Výsledek hospodaření Wikimedia Česká republika v roce 2010
298 871,33Stav financí k 1. 1. 2011

Výsledek za rok 2010 +878 913,02
(+10 772,12 + EUR +34 259,47)

Stav financí k 31. 12. 2010 1 177 628,20
(309 643,45 + EUR 34 259,47)

Částky bez označení uvedené v Kč, přepočet podle kurzu ČNB 25,340 Kč/EUR
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Setkání členů sdružení
K projednání zásad tzv. konsolidace projektů přihlašovaných do grantového programu nadace

Wikimedia Foundation se uskutečnilo 26. června v Praze brainstormingové setkání zájemců
o problematiku grantů WMF. Projednány byly zásady, na základě kterých byly později dojednány
podmínky systému konsolidovaných grantů, které by se měly v následujících letech měly stát jedním
z pilířů, na kterých má stát činnosti i hospodaření sdružení. Setkání se zúčastnilo sedm řádných členů
sdružení včetně dvou členů Rady.

Sídlo sdružení
V roce 2010 byl sídlem sdružení nadále klub deskových her Paluba v Praze na Smíchově. Přestože

bylo hledání nového, plně vyhovujícího sídla (kanceláře) formulováno jako jedna z priorit činnosti
v roce 2010, nebylo v tomto směru dosaženo úspěchu.

Rada
Od ledna 2010 do valné hromady 10. dubna pracovala Rada sdružení ve složení:

Petr Novák, předseda
Miroslav Langer, místopředseda
Vojtěch Hála, hospodář
Danny B.
Milda

V tomto období se sešla Rada ke třem jednáním, z toho dvakrát na IRC.
Po valné hromadě byli členy Rady sdružení:

Petr Novák, předseda
Miroslav Langer, místopředseda
Pavel Hrdlička, hospodář

V tomto období se Rada sešla ke třem jednáním. Na druhém z nich byl schválen nový způsob
jednání Rady, jež probíhají kontinuálně na interním webu. Takto Rada projednala nebo vzala na
vědomí od května do poloviny prosince na šest desítek programových bodů.

Pavel Hrdlička na svou funkci rezignoval 15. listopadu 2010, v následujícím období byla
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Rada s pouze dvěma obsazenými místy členů ve svých pravomocích omezena předpisy sdružení na
vykonávání neodkladných úkonů, a to až do proběhnutí valné hromady svolané na 8. ledna 2011.

Pro interní komunikaci používá sdružení interní maillist a uzavřený web s přístupem pro všechny
členy sdružení.

Vztah ke světové komunitě Wikimedia
Delegace sdružení se zúčastnila v dubnu 2010 setkání poboček Wikimedia v Berlíně. Ačkoli byl

program jednání omezen, protože kvůli dopravním problémům v souvislosti s explozí islandské sopky
nepřijeli někteří očekávaní hosté, posloužilo setkání k výměně zkušeností a zejména k získání
podkladů k fungování grantového programu Wikimedia Foundation.

V červenci se výprava členů sdružení zúčastnila díky anonymnímu účelovému daru na krytí
cestovních nákladů Wikimanie 2010 v polském Gdaňsku. I na tomto místě měli zástupci sdružení
možnost jednat s představiteli nadace Wikimedia Foundation.

Při výběru zástupců poboček ve správní radě nadace Wikimedia Foundation sdružení podpořilo
Arneho Klemperta, druhého vlastního kandidáta nenominovalo a vyjádřilo souhlas s případnou
nominací jak dosavadního člena správní rady Michaela Snowa, tak Phoebe Ayersové, která ho
nakonec nahradila.

Na konci roku se sdružení aktivně zapojilo do podpory sbírkové kampaně Wikimedia Foundation.

Skupinová fotografie účastníků Wikimanie 2010. Foto Ralf Roletschek. CCBYSA.
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Závěr
Sdružení Wikimedia Česká republika zažilo třetí rok své činnosti korunovaný několika

významnými úspěchy, ať šlo o činnosti přinášející konkrétní výsledky pro komunity projektů
Wikimedia nebo pro českou veřejnost, nebo o činnosti pouze přípravného charakteru, které zato byly
dotaženy do stavu, kdy z nich budou moci plynout přímé výhody pro činnost sdružení.

Po obnově vedení na začátku roku 2011 bude sdružení Wikimedia Česká republika plně připraveno
na další rok své činnosti ve prospěch svobodné tvorby a projektů Wikimedia.
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