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Grafcké doteky Visegrádské čtyřky jsou v Chagallu
9.10.2007    Týdeník Havířovsko    str. 4   Kultura

    MONIKA DANKOVÁ        

KARVINÁ - Mezinárodní nádech měla uplynuvší vernisáž nové výstavy v Zámecké galerii Chagall. Umělci z Polska, 
Slovenska, Maďarska i České republiky uspořádali  společnou výstavu děl na expozici nazvané Grafcké doteky 
Visegrádské  čtyřky.  Přehlídka  harmonicky  navazuje  na  výstavu  Výtvarné  doteky  Visegrádské  čtyřky,  která  se 
konala před šesti lety a byla návštěvníky přijata s velkým úspěchem.

Vystavovatelé, byť pocházející z různých zemí a mluvící různým jazykem, se shodují v tom, že rozdílnost řeči není 
v  pořádání  společných  výstav  žádnou překážkou,  neboť  “všichni  lidé  dokážou rozumět  řeči  umění.”  “Grafická 
úroveň v těchto čtyřech zemích dosahuje vysoké umělecké úrovně, má svá národní specifika a dokáže přispět k 
obohacení  kulturního dění,  protože  tradice  v  každé zemi  jsou přeci  jen  rozdílné,”  vysvětlil  jeden z  pořadatelů 
výstavy a galerista, Petr Pavliňák.

Česká účast byla zastoupena nežijící legendou, zakladatelem české grafcké školy, Ladislavem Čepelákem, 
Eduardem  Ovčáčkem,  organizátorem  grafických  workshopů  na  katedře  výtvarné  tvorby  Ostravské  univerzity, 
Danou  Puchnarovou,  představitelkou  geometrické  abstrakce,  dále  pak  Borisem  Jirků,  rektorem  vysoké 
uměleckoprůmyslové školy v Praze a českým umělcem, představitelem pop-artu Josefem Mžykem. Z Maďarska 
jsou  na  výstavě  k  vidění  díla  Babetty  Birkás,  Jánose  Gelencséra,  Támas  Kótai,  Pétera  Kovácse  a  Józsefa 
Szurcsika. Najdete zde grafckou tvorbu Eugeniusze Delekty, Józefa Knopka, Krzysztofa Kuly, Malgorzaty Luszczak 
a  Joanny Piech-Kalarus  z  Polska a  Eduarda Antala,  Jany Bialové,  Pétera  Kovácse Garpa,  Dušana Krnáče  a 
Františka Mráze ze Slovenska.

Vernisáže se zúčastnilo mnoho významných osobností, například biskupka Husitské církve Jana Šilerová, 
Iveta Kacerová a Dita Nociarová z Novohradského muzea a galerie z Lúčence, Józef Wierzgo, zástupce PZKO a 
mnoho dalších. Grafcké doteky Visegrádské čtyřky budou v Zámecké galerii Chagall vystaveny do 4. listopadu.

Foto popis| Majitel Zámecké galerie Chagall Petr Pavliňák otevřel svým mluveným slovem výstavu společně se 
zástupci polské, slovenské a maďarské tvorby. Vedle něj stojí zástupkyně polské strany Karolina Fojcik.
Foto autor| foto: KA - MONIKA DANKOVÁ

Jak na račí mor, poradí na semináři odborníci z celé republiky
8.10.2007    Benešovský deník    str. 3   Benešovsko

    (fil)        

Votice/ Ochránci fauny chystají na čtvrtek 18. října od 9 do 15 hodin seminář zabývající se aktuálními problémy a 
metodikou ochrany raků v ČR. Program semináře se zaměří na raky ve světě a v ČR, přesněji na jejich rozlišovací 
znaky a ekologické nároky jednotlivých druhů. Přednášet bude David Fischer z Hornického muzea v Příbrami a 
Zdeněk  Ďuriš  z  Ostravské  univerzity.  Monika  Štambergová  přednese  aktuální  rozšíření  jednotlivých  druhů  v 
republice na základě výsledků projektu celorepublikového mapování těchto tvorů. Výsledky hodnocení dosavadních 
projektů aktivní ochrany raků - záchranné transfery a reintrodukce zhodnotí Tereza Petrusková. Eva Kozubíková a 
Adam Petrusek z Přírodovědecké fakulty UK Praha pohovoří  o račím moru,  o aktuálních výsledcích výzkumu, 
způsobu šíření i preventivních opatřeních. “Seminář je určený pro lidi zabývající se praktickou druhovou ochranou, 
pracovníky  odborů  životního  prostředí,  správy chráněných krajinných oblastí,  rybářská sdružení,  správce toků, 
potápěče a další zájemce,” uvedla Petra Nová z votické Ochrany fauny ČR. Účastníci semináře CD obsahující klíč 
k  určování  našich  raků,  zásady  prevence  račího  moru  a  praktická  doporučení  k  ochraně  raků  i  osvědčení  o 
absolvování semináře.

Region| Střední Čechy
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Posila v marketingovém týmu Cushman & Wakefield
8.10.2007    Realit    str. 19   Česká republika - personálie

    (33)      

Pavel  Šafránek  nastoupil  na  pozici  marketingového  manažera  do  společnosti  Cushman  &  Wakefield,  přední 
světové poradenské firmy v oblasti realit. Ve své pozici bude zodpovědný zejména za rozvoj marketingových aktivit 
pražské kanceláře, získávání nových klientů a komunikaci s centrálou v Londýně.

Práci přebírá od Jitky Kvartkové, která se bude zaměřovat na externí a interní komunikaci firmy a vztahy s 
médii. Kvartková nastoupila do Cushman & Wakefield na pozici marketingové manažerky v roce 2004. Doposud 
zodpovídala za veškeré marketingové aktivity a komunikaci celé pražské kanceláře.
Jitka Kvartková se tak bude moci více zaměřit na naši vnitří i vnější komunikaci, což je oblast, ve které dlouhodobě 
dosahuje skvělých výsledků,” říká Landy Palmer, ředitelka marketingu evropské divize Cushman & Wakefield.

Před nástupem do C&W pracoval Šafránek dva roky v poradenské společnosti PricewaterhouseCoopers, 
kde  měl  na  starosti  především  externí  a  interní  komunikaci  firmy  a  vztahy  s  médii.  V  letech  2000-2005  byl 
konzultantem v agentuře B. I. G.

Pavel Šafránek je absolventem Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity, obor sociální geografie a 
regionální  rozvoj.  Plynně  hovoří  anglicky,  rusky,  polsky  a  slovensky.  Mezi  jeho  záliby  patří  cestování,  sport, 
architektura a fotografování.

Cena Ministerstva kultury "Knihovna roku 2007" byla udělena
4.10.2007    denik.obce.cz    str. 0   Ostatní

    Vít Richter        

Dne 4. října se uskutečnil v Národní knihovně ČR v Zrcadlové kapli pražského Klementina slavnostní akt předání 
ceny Ministerstva kultury "Knihovna roku 2007". Ceny předal první náměstek ministra kultury František Mikeš za 
přítomnosti zástupců dalších ministerstev, odborné veřejnosti a mnoha hostů.

V kategorii "základní knihovna" získala hlavní cenu ve výši 70 000 Kč Obecní knihovna Bory z kraje Vysočina, která 
je dobrým příkladem komunitní knihovny. Kromě knihovnických služeb provozuje videotéku, Klub dobré pohody, 
kroužek pro mládež a hernu pro děti a nabízí také zajímavé aktivity pro seniory. Další ocenění v této kategorii 
získaly Místní knihovna ve Všechovicích z Olomouckého kraje a Obecní knihovna z Vidče ze Zlínského kraje. 
Výběr nejlepší knihovny je v této kategorii těsně provázán se soutěží Vesnice roku, kde činnost knihovny patří mezi 
hodnotící kritéria.

V kategorii "informační počin" získala hlavní cenu ve výši 70 000 Kč Knihovně Města Hradce Králové za projekt 
"Šablona webu pro malé knihovny". Díky tomuto projektu si vlastní webovou prezentaci vytvořilo již 200 knihoven v 
malých obcích. Zvláštní ocenění v této kategorii získal projekt Knihovny města Ostravy "Romaňi kereka -- Romský 
kruh" -- vybudování komunitního centra. Podstatou projektu bylo vybudování veřejné knihovny se zaměřením na 
romské obyvatelstvo v lokalitě Ostrava-Vítkovice. Partnery projektu byly Goetheinstitut Praha, Svaz knihovníků a 
informačních pracovníků ČR a Ostravská univerzita. 
Kategorie základní knihovna Obecní knihovna Bory, kraj Vysočina -- hlavní cena

knihovníci: Pavel Kříž, Blanka Křížová

Knihovna  se  zapojila  do  komunitního  projektu  obce,  a  přestože  působí  v  příjemných  a  esteticky  upravených 
prostorách už má zpracován projekt na nové a větší. Příkladně pracuje s regionální literaturou, buduje i videotéku. 
Kromě Klubu dobré pohody má i kroužek pro mládež a hernu pro děti. Knihovníci uspěli i s grantem Knihovna je i 
pro  seniory,  a  tak  sdružují  v  obci  všechny  generace.  O  své  činnosti  vedou  naprosto  perfektní  dokumentaci. 
Statistické  ukazatele  knihovny  za rok  2006  počet  obyvatel  780  knihovní  fond 3600  výpůjčky  1145 čtenáři  63 
návštěvníci 579 Místní knihovna Všechovice, Olomoucký kraj -- zvláštní ocenění a diplom

knihovnice: Lýdie Trlifajová

Knihovna vzorně spolupracuje se samosprávou, díky tomu působí v příjemně upravených prostorách a úspěšně 
využívá  grantů  pro  svůj  rozvoj.  Knihovnice  je  velmi  aktivní,  sama  jde  příkladem  v  propagaci  celoživotního 
vzdělávání. Stará se o dalších 12 knihoven a svoji knihovnu zapojuje i do republikových akcí. Velmi zdařile získává 
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nové čtenáře mezi dětmi. Statistické ukazatele knihovny za rok 2006 počet obyvatel 860 knihovní fond 11 555 
výpůjčky 11 974 čtenáři 237 návštěvníci 2225 Obecní knihovna Vidče, Zlínský kraj -- zvláštní ocenění

knihovnice: Dagmar Karasová

Knihovna úzce spolupracuje s mateřskou i základní školou a zapojuje se do společenského i kulturního života 
obce. Spolupráce se samosprávou je příkladná. U knihovny pracuje čtenářský kroužek, knihovnice však pečuje i o 
seniory  a  svoji  činnost  pečlivě  dokumentuje.  Statistické  ukazatele  knihovny  za rok 2006  počet  obyvatel  1618 
knihovní fond 8872 výpůjčky 15 401 čtenáři  191 návštěvníci  3102 Kategorie informační počin Knihovna města 
Hradce Králové, Královéhradecký kraj -- hlavní cena Projekt Šablona webu pro malé knihovny

Metodické  oddělení  Knihovny  města  Hradce  Králové  (dále  KMHK)  si  po  zmapování  počtu  webových  stránek 
základních (obsluhovaných)  knihoven svého obvodu stanovilo  cíl  zvýšit  počet  webových stránek v  knihovnách 
připojených k internetu a zkvalitnit  informační  potenciál  stávajících webových stránek obsluhovaných knihoven. 
Cílem bylo, umožnit obsluhovaným knihovnám okresu Hradec Králové zřízení vlastních, kvalitních a aktuálních 
webových stránek, které by knihovníci mohli jednoduchým způsobem průběžně spravovat sami, a aby s ohledem 
na možnosti obcí jako provozovatelů knihoven, byly finanční náklady na webové stránky minimální či žádné.

"Šablona webu pro malé knihovny" je jednoduchý systém pro vytváření WWW stránek v knihovnách obcí do 1500 
obyvatel, obsluhovatelný knihovníky se základními znalostmi informačních technologií. Nedílnou součástí produktu 
je i uživatelská příručka. Šablona je umístěna na "webu zdarma," čímž jsou eliminovány finanční náklady, které by 
pro mnohé obce byly nepřijatelné a významně by zpomalily nástup vlastních webů malých základních knihoven. 
Knihovník je administrátorem webu své knihovny, obdrží přístupové heslo a již zmíněnou příručku. Všechny takto 
vzniklé  domény  mají  webovou  adresu  podle  jednoho  schématu  www.knihovnaXXX.wz.cz  nebo 
www.knihovnaXXX.webz.cz, kde XXX je jméno knihovny, resp. obce, v níž knihovna působí.

Po zrealizování prvních pěti webů s pomocí Šablony v okrese Hradec Králové následovalo od listopadu 2006 rychlé 
šíření po základních knihovnách celé České republiky. K 13. červenci 2007 má uzavřenu podlicenční smlouvu s 
KMHK 204 knihoven, resp. provozovatelů z 8 krajů České republiky.

Vzhledem k charakteru produktu -- jednoduchá dostupnost, bezplatnost, lehká ovladatelnost, variabilita i možnost 
tvůrčího a samostatného přístupu knihovníků k obsahu a do jisté míry i k estetické úrovni, se jedná o optimální 
nástroj právě pro knihovny malých obcí. Jeho rychlé šíření během posledního roku je zárukou, že dosáhne vysoké 
obliby a účinnosti a bude využíván ve velké části základních knihoven ČR.

KMHK svým produktem a jeho šířením významně zasáhla do rozšiřování webů základních knihoven v obcích do 
1500 obyvatel a nepřehlédnutelně pomohla s další možností smysluplnému využívání ICT v těchto místech. (další 
informace). Knihovna města Ostravy Moravskoslezský kraj -- zvláštní ocenění Romaňi kereka -- Romský kruh -- 
vybudování komunitního centra

Podstatou projektu bylo vybudování veřejné knihovny se zaměřením na romské obyvatelstvo v lokalitě Ostrava-
Vítkovice. Páteří této specializace je intenzivní podpora multikulturního dialogu. Prioritní skupinou jsou romské děti 
předškolního  a  mladšího  školního  věku,  knihovna  se  proto  orientuje  na  řízenou podporu  dětského  čtenářství. 
Dalšími  cílovými  skupinami  jsou  romské  matky  na  mateřské  dovolené  a  romská  rodina  jako  celek.  Knihovna 
funguje  též  jako metodické informační  centrum o Romech a pro  Romy.  Partnery  projektu  jsou Goethe-Institut 
Praha, Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, Ostravská univerzita (podrobné informace).

URL| http://denik.obce.cz/clanek.asp?id=6287387
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