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Úvod

Od roku 2008 působí v České republice občanské sdružení Wikimedia Česká republika. Ve své
činnosti podporuje svobodnou tvorbu, propaguje Wikipedii a další projekty nadace Wikimedia
Foundation a pomáhá při jejich rozvoji.
V čele sdružení stála v roce 2009 rada v čele s předsedou Petrem Novákem, místopředsedou
Miroslavem Langerem a hospodářem Vojtěchem Hálou. Náplň činnosti sdružení určoval plán
činnosti schválený korespondenčním hlasováním na začátku roku 2009. Většinu úkolů uložených
plánem se podařilo splnit. Finanční situace sdružení byla díky podpoře dárců, nadace Wikimedia
Foundation a díky členským příspěvkům stabilizovaná.
Mezi nejdůležitějšími projekty, které sdružení uspořádalo, byla podzimní první česká
Wikikonference. Dále sdružení aktivně propagovalo Wikipedii, projekty Wikimedia i svou vlastní
činnost na výstavách po celé České republice, koordinovalo projekty podporované z grantového
programu nadace Wikimedia Foundation a provozovalo aktivní mediální činnost. Na konci roku se
podařilo zorganizovat a spustit projekt Cen za rozvoj české Wikipedie.

Wikikonference

V sobotu 5. prosince se v ústřední budově
Městské knihovny v Praze konala první česká
konference o Wikipedii a dalších projektech
Wikimedia nazvaná Wikikonference. Volné téma
celé konference nastavil podtitul: Wikipedie a její
zdroje, Wikipedie jako zdroj.

Program konference otevřel svým příspěvkem
jako host PhDr. Milan Šmíd z Fakulty sociálních
věd Univerzity Karlovy, do volné diskuse se
zapojili i dva další pozvaní hosté a významní
Foto Petr Novák, CCBYSA.
wikipedisté,
odborník
na
kosmonautiku
Mgr. Antonín Vítek, CSc. a filozof profesor Jan Sokol, CSc. Jednotlivé příspěvky pak přednesli
wikipedisté a přispěvatelé dalších projektů Wikimedia.
Velký sál Městské knihovny zaplnilo v průběhu konference až 60 návštěvníků. Propagace
konference byla zajištěna především na Internetu včetně Wikipedie, významnou roli hrála i propagace
cestami využívanými běžně Městskou knihovnou.
Wikikonference posloužila k propagaci Wikipedie nejen přímo mezi návštěvníky v sále, ale
zviditelnila projekt i pro média. Stálý zájem médií o Wikipedii přetrvával ještě několik týdnů po
konferenci.

Výstavy

Celkem čtyři výstavy a veletrhy byly v průběhu roku 2009 vybrány k tomu, aby na nich sdružení
Wikimedia Česká republika propagovalo Wikipedii a další projekty Wikimedia. Po účasti na
konferenci a výstavě LinuxExpo 2009 v polovině dubna byl vrcholem v této oblasti činnosti sdružení
veletrh Svět knihy na pražském výstavišti o měsíc později. Pro vysokou návštěvnost celého veletrhu a
vysoký zájem o stánek Wikimedia Česká republika byla účast na této akci později hodnocena vysoce
pozitivně. Na obou akcích se sdružení prezentovalo i hojně navštívenou speciální přednáškou.
V září se sdružení prezentovalo na Podzimním knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě (říjen) a na
knižním veletrhu Libri v Olomouci (listopad).

K propagaci sloužil postupně doplňovaný stánek, k jehož vybavení významně přispěla svým
sponzorským darem společnost BONO Art. Velkým lákadlem byl také Microsoft Surface, speciální

typ počítačového rozhraní umožňujícího
dotykové ovládání velkého displeje. Předváděné
aplikace využívaly materiály z Wikipedie
i z úložiště fotografií Wikimedia Commons.

Wikimedia Česká republika na Podzimním knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě. Foto
Petr Novák, CCBYSA.

Přednášky

Pro zajištění dostatečné informovanosti
návštěvníků byla dosavadní sada dvou letáků
(Wikipedie a Wikimedia Česká republika)
doplněna dalšími třemi letáky: Wikimedia
Commons, projekty Wikimedia a stručným
návodem na práci na Wikipedii. Jejich tisk byl
financován z prostředků nadace Wikimedia
Foundation.

Kromě přednášek a prezentací, které byly součástí účasti Wikimedia Česká republika na
konferencích a výstavách, absolvoval člen sdružení Pavel Hrdlička v průběhu roku 2009 sérii
přednášek o Wikipedii v různých místech republiky. Zájem o cyklus vzešel ze strany Astronomické
společnosti České republiky, jejíž pracoviště byla častými místy konání přednášek, dalšími hostiteli
byly například Americké centrum v Praze nebo Katedra teoretické fyziky a astrofyziky na Masarykově
univerzitě v Brně.
Koncept přednášek shrnuje jejich název
Wikipedie: Mohu jí věřit? Mohu jí pomoci?, který
byl v případě potřeby upraven pro konkrétní
publikum.
Publikum
všech
přednášek
dohromady překročilo stovku posluchačů.
Hlavním cílem přednášek bylo dát uživatelům
informace o tom, jak se ve Wikipedii vytvářejí
články a jak vlastně Wikipedie funguje. Na
konci by si měl posluchač udělat svůj názor,
nakolik je možné článkům ve Wikipedii věřit,
případně podle čeho poznat důvěryhodné
články od méně důvěryhodných.

Přednáška o Wikipedii v Mostě. Foto Wikimedia Česká republika, CCBYSA.

Free Travel Shirt v Praze

Wikimedia Česká republika využila k propagaci
Wikipedie a jejích sesterských projektů i návštěvu
symbolu svobodné tvorby, trička Free Travel Shirt
v Praze od 19. do 21. října. Zajištěna byla návštěva
u ředitele Městské knihovny Tomáše Řeháka, který na
tričko připojil svůj podpis mezi autogramy dalších
významných osobností. Krátkou reportáž o této
události zařadil do svého vysílání televizní program
ČT24. Někteří řadoví členové sdružení a běžní
wikipedisté se před tím neformálně setkali s německým
wikipedistou Ukkem, který transport trička do České
republiky z Německa zajistil.

Přímá podpora projektů
Wikimedia

Ředitel Městské knihovny v Praze Tomáš Řehák a wikipedisté
pózují s Free Travel Shirt. Foto Miroslav Langer, CCBYSA.

Přímou podporou projektů Wikimedia byly v roce 2009 především pokračující praxe právní
poradny, některé činnosti financované z grantů Wikimedia Foundation a vyhlášení Cen za rozvoj
české Wikipedie. Právní pomoc i v roce 2009 zajišťovala na vyžádání advokátní kancelář
Koutná & Slušná.

Granty Wikimedia Foundation

Do grantového programu Wikimedia Foundation bylo přihlášeno celkem osm projektů, z nichž
šest bylo nadací přijato. Šlo o projekty:
Fotografie českých obcí
Digitalizační vybavení
Výstavní prezentace
Fotoaparát

Fotografický workshop

Projekt Vědecká a odborná fotografie

Protože je program vyhlášen v souladu s fiskálním rokem
Wikimedia Foundation na období od července 2009 do června
2010, byla realizace některých projektů z různých důvodů
odložena až na rok 2010. Některé projekty ale začaly přinášet
výsledky už před koncem roku 2009.

Nejvýraznější byl v tomto směru přínos projektu Fotografie
českých obcí. Do konce roku 2009 bylo na Wikimedia
Commons nahráno celkem 1930 fotografií dosud svobodně
dostupnými fotografiemi nezachycených míst České republiky,
čímž byl překročen původně vytyčený cíl projektu.

Ceny za rozvoj české Wikipedie

V druhé polovině roku zahájila Wikimedia Česká republika
spolupráci s Českou spořitelnou za účelem přípravy prvního
běhu Cen za rozvoj české Wikipedie. Volným vzorem této
Fotografie kostela v Petrově, pořízená v rámci projektu Foto
soutěže byla podobná soutěž, která se už tradičně koná na
českých obcí. Foto Mercy, Wikimedia Commons. CCBY
SA
německé Wikipedii. Ceny byly oficiálně vyhlášeny na
Wikikonferenci a krátce poté byly prezentovány i na Wikipedii. Cílem cen bylo dosáhnout vzniku
nebo zlepšení článků o dosud zanedbávaných významných tématech z oblastí humanitní vědy a
umění, přírodní vědy a matematika, ekonomika a právo.
Navzdory prvotní reakci na Wikipedii, kde část komunity nepřijala ceny s plným pochopením, se
postupně úspěch uspořádané akce zcela nepochybně prokázal podstatným zlepšením velké většiny
článků, které byly do cen zařazeny. Vítěze vyhodnotí porota složená ze zkušených wikipedistů, autoři
článků s nejvýraznějším kvalitativním posunem v každé ze tří kategorií dostanou věcné ceny
v čele s netbooky.

Vnější komunikace
Internet

Sdružení na jaře zprovoznilo svůj web na adrese http://www.wikimedia.cz. Tím se změnila úloha
i úloha dosavadní hlavní prezentace sdružení na Metě Wikimedia (http://meta.wikimedia.org/wiki/
Wikimedia_Czech_Republic). Oficiální web sdružení přináší dosud převážně jen základní informace a
plány na jeho další rozvoj v plnohodnotnou prezentaci sdružení zůstávají v platnosti.

V dubnu 2009 byl založen také oficiální blog sdružení na adrese http://blog.wikimedia.cz. Za devět
měsíců roku na něm bylo zveřejněno celkem sedmnáct příspěvků, věnujících se dění ve sdružení
i v celosvětové komunitě Wikimedia.

V říjnu vstoupila Wikimedia Česká republika také na sociální sítě Twitter a Facebook. Na
Facebooku (http://facebook.wikimedia.cz) její stránka v průběhu několika dní získala více než sto
fanoušků, později se jejich příliv zpomalil. Členové sdružení se podílejí také na aktualizacích stránky
Wikipedie na Facebooku, která má více než 1500 fanoušků. Obliba komunikace přes Twitter
(http://twitter.wikimedia.cz) je zatím slabší, ale svou speciální povahou i tato služba vhodně doplňuje
servis pro zájemce o sdružení.

Wikimedium

Na přelomu srpna a září bylo vydáno první číslo časopisu o
Wikipedii, projektech Wikimedia a svobodné tvorbě
Wikimedium. Na svých čtrnácti stránkách přinesl rozhovor,
představení projektu Wikimedia Commons, galerii nejlepších
souborů z Commons roku 2008, různé zpravodajství z projektů
Wikimedia i zábavnou stránku s kvízem. Časopis byl vydán
pouze v elektronické podobě.
Podobnou náplň mělo i druhé, podzimní číslo, které bylo
v omezeném nákladu navíc vytištěno a bylo k dispozici zdarma
návštěvníkům prosincové Wikikonference. Tentokrát měl časopis
12 stránek a obsahoval například reportáž ze světového setkání
Wikimánie 2009, reportáž z návštěvy Free Travel Shirt v Praze
i anketu o tom, jaký vztah mají mít české projekty Wikimedia
k omezeně svobodnému obsahu.

Titulní strana 2. čísla časopisu Wikimedium

Vzorem časopisu Wikimedium byl stejnojmenný časopis německé pobočky Wikimedia
Deutschland, jeho název používá po vzájemné dohodě. Nejnovější čísla i archiv časopisu jsou
k dispozici na stránce http://www.wikimedium.cz.

Tiskové zprávy

Sdružení vydalo v roce 2009 celkem pět tiskových zpráv.

V dubnu byla vydána první informativní zpráva obsahující údaje o plánu činnosti sdružení na rok
2009 a zahájeném přednáškovém turné.
V červnu bylo schváleno dvojí licencování Wikipedie pod licencemi GFDL a Creative Commons.
Sdružení o této přelomové události informovalo další tiskovou zprávou. Z materiálu čerpaly mj. weby
Science World, PC World, ABC Linuxu nebo Linux Expres.
V říjnu informovala Wikimedia Česká republika média tiskovou zprávou o návštěvě Free Travel
Shirt v Praze. Zprávu doprovodila první informace o Wikikonferenci a také popis vlastních
informačních kanálů, jako byly časopis Wikimedium, web, blog a stránky na Facebooku. Z tiskové
zprávy čerpaly weby PC World a Lupa.
Poslední dvě tiskové zprávy následovaly krátce po sobě v prosinci. První zvala na Wikikonferenci
v Městské knihovně v Praze, druhá informovala o jejím průběhu, o vyhlášení Cen za rozvoj české
Wikipedie a také reagovala na sporné údaje o propadu počtu přispěvatelů na Wikipedii. Právě
poslední část byla převzata weby Lupa a Science World, ostatní média o korekci dříve zveřejněných
nepřesných informací neprojevila zájem.

Mediální aktivity

Sdružení Wikimedia Česká republika bylo
opakovaně osloveno se žádostí o vyjádření
k událostem, které se dotkly Wikipedie. Hlavními
událostmi, které byly takto pokrývány, byly
kauzy s manipulacemi s články o Michaelu
Kocábovi a Milanu Jančíkovi a prosincová
Wikikonference.

V závěru roku se Wikipedie opakovaně dostala
Wikipedista Ukko hovoří o německé Wikipedii v reportáži České
i na obrazovky České televize: v pořadu Milenium,
televize o návštěvě Free Travel Shirt v Praze.
který byl Wikipedii 27. října věnován celý,
5. prosince ve zpravodajství o Wikikonferenci, 14. prosince v pořadu Události v kultuře a 20. prosince
v pořadu Média a svět. Ve všech těchto pořadech hovořili o Wikipedii zástupci sdružení Wikimedia
Česká republika.
V Českém rozhlase se o Wikipedii mluvilo ve vysílání stanice Leonardo 21. února a 11. května a ve
vysílání stanice Rádio Česko 5. prosince, opět s účastí členů sdružení.

Partneři sdružení

Partnery sdružení byly v roce 2009 především Advokátní kancelář Counsel Koutná & Slušná pro
oblast právní pomoci a Active24 pro oblast webových služeb. Na konci roku poskytly svou pomoc
sdružení společnosti Česká spořitelna a Microsoft za účelem uspořádání Ceny za rozvoj české
Wikipedie. U všech těchto dohod se předpokládá trvalejší spolupráce.
Partnerem při pořádání Wikikonference byla Městská knihovna v Praze, součástí dohody byla
i série přednášek na počátku roku 2010.

Další dohody byly uzavřeny pro jednotlivé účely jako se společnostmi BONO Art anebo
Knihovnička.cz.

Hospodaření

Finanční situace sdružení byla v roce 2009 stabilní. Základem financování činnosti sdružení se
vedle členských příspěvků staly především prostředky získané od nadace Wikimedia Foundation
(z grantového programu i na konkrétní účely), od partnerů sdružení a z darů.
Ve druhé polovině roku 2009 probíhala jednání mezi sdružením a nadací Wikimedia Foundation
o případné účasti sdružení na celosvětové sbírkové kampani nadace. Podmínky, které nadace
předložila v návrhu smlouvy o fundraisingu, ale nebylo možné kvůli lhůtám daným českými právními
předpisy splnit v termínu před zahájením kampaně, a tak se nakonec sdružení celosvětové kampaně
nezúčastnilo, pouze ji podpořilo vyjádřením na svém blogu. Přesto celosvětová kampaň bezesporu
přispěla i k výraznému nárůstu počtu darů poskytnutých na konci roku přímo ve prospěch sdružení.

Příjmy v roce 2009
Dar na Ceny Wikipedie
Granty WMF
Členské příspěvky
Volné dary
Účelově vázané dary

Výdaje v roce 2009
PropagaceWikimedia

Weby a domény
Projekty financované granty WMF
Bankovní poplatky a kurzové rozdíly
Režijní výdaje
Dary autorům svobodných děl
Výstavy a Wikikonference

Členové sdružení

Počet řádných členů sdružení kolísal
v roce 2009 kolem třiceti, celkem bylo
aspoň část roku členem 41 lidí. Řádní
členové hradili na rok 2009 členský
poplatek ve výši 200 Kč, členové mladší
18 let poloviční. Podíl mužů narostl na
konci roku na 94 procent. Sdružení v roce
2009 nemělo žádné čestné, ani
sympatizující členy.

Řádní členové v roce 2009

Interní činnost sdružení

Korespondenční hlasování o plánu činnosti

Rada připravila na začátku roku 2009 ke schválení plán činnosti a rozpočet do konce roku. Od 25.
února do 11. března proběhlo korespondenční hlasování členů sdružení, kterým byly předloženy
i návrhy na drobné změny Organizačního řádu. Hlasování o rozpočtu a plánu činnosti se zúčastnilo 18
z tehdejších 32 členů, oba dokumenty byly schváleny velkou většinou hlasů.

Setkání členů sdružení

14. března 2009 proběhlo v Klubu deskových her Paluba v Praze setkání členů sdružení, na kterém
se zjišťovaly názory na jeho další budoucnost. Členové Rady uvedli své představy o dalším směřování
sdružení a o hlavních bodech činnosti.

Valná hromada 2009

Valná hromada proběhla 25. dubna 2009 v Klubu deskových her Paluba v Praze. Při jejím zahájení
bylo přítomno 14 z 28 tehdejších řádných členů sdružení. Valná hromada schválila zprávy Rady
o činnosti a hospodaření i Revizní komise, změnila vnitřní předpisy sdružení k zajištění jeho větší
akceschopnosti v dalším období a především doplnila členy Rady o Matěje Baťhu, Dannyho B. a
Mildu. Druzí dva členové nezveřejnili své osobní údaje, což jim dovolila dříve schválená změna
Organizačního řádu.

Sídlo sdružení

Sídlem sdružení zůstal v roce 2009 klub deskových her Paluba na pražském Smíchově. Rozšířené
spektrum činnosti si nicméně vyžádalo intenzivní snahu o získání nového, pokud možno
samostatného sídla, která však nevedla k úspěchu. Nalezení kanceláře vhodné k záběru činnosti
sdružení bude jednou z hlavních priorit pro nadcházející období.

Rada

Rada se v roce 2009 sešla celkem ke 29 jednáním, z nichž se osm konalo osobně, ostatní
prostřednictvím IRC chatu. Kromě jinde uvedených aktivit vykonávala také veškeré potřebné úkony
spojené s hospodařením sdružení, správou majetku a administrativou členů.
16. března podal rezignaci na členství v Radě Jan Urbánek. Valná hromada Radu doplnila 29. dubna
o Matěje Baťhu, Dannyho B. a Mildu. Matěj Baťha 12. listopadu rezignoval.

Komunikace s členy sdružení

Pro interní komunikaci používá sdružení interní maillist, ve kterém pravidelně informovala
o činnosti rady i o dalších aktivitách, a uzavřený web s přístupem pro všechny členy sdružení.

Kontakty se zahraničními pobočkami

Členové sdružení se v dubnu zúčastnili setkání poboček v Berlíně, na kterém navázali kontakty pro
další spolupráci. Sdružení se pak zúčastnilo i výběru zástupců poboček do rady nadace Wikimedia
Foundation a podpořili Arneho Klemperta a Michaela Snowa, kteří nakonec tato místa obsadili.
Rada sdružení pečlivě sledovala i přípravy nové smlouvy mezi pobočkami a nadací, které ale do
konce roku 2009 nebyly uzavřeny.
V létě se v Buenos Aires konalo světové setkání wikipedistů Wikimania. Přestože se zpočátku
počítalo s účastí oficiálního zástupce sdružení, z finančních i organizačních důvodů byla nakonec tato
nákladná operace zrušena.

Závěr

V prvním úplném kalendářním roce své existence sdružení Wikimedia Česká republika dosáhlo
řady úspěchů, které přitáhly pozornost k Wikipedii i konkrétně přispěly k jejímu rozvoji. Výsledky
činnosti i hospodaření z roku 2009 představují stabilní základ pro další aktivity sdružení v roce 2010.
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Otevřená encyklopedie Wikipedie a další projekty Wikimedia reprezentují vrcholek ledovce široké
oblasti svobodné tvorby, která je realizována na nekomerčním základě. Sama Wikipedie a její
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