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Vážení přátelé 

 

Vzhledem ke skutečnosti, že se Vaše škola účastní mimořádného pokusu o světový rekord, 

rád bych Vás informoval o dalších krocích, které budou následovat. Jak už Vás informovali 

kolegové z pelhřimovské agentury Dobrý den, ve finální fázi přebírají otěže organizace 

jednotlivé krajské agentury, které mají na starosti informační kampaně na podporu třídění 

odpadů v krajích. Agentura bpress s.r.o. má na starosti tyto kampaně v Plzeňském a 

Karlovarském kraji.  

 

Zúčastněné školy oslovuji touto formou na základě databáze obdržené z agentury Dobrý den, 

tak jak se jednotlivé školy přihlásily. Předpokládám, že erb či znak Vašeho města máte již 

v tuto chvíli hotový či těsně před dokončením, vyplnili jste účastnický list a foto Vašeho erbu 

jste zaslali na agenturu Dobrý den, která vše shromažďuje a neustále doplňuje na stránky 

www.znakymestaobci.cz. 

 

Touto cestou bych Vás chtěl především informovat o vernisáži, která v Plzeňském kraji 

proběhne 13.12.2010. Samotná výstava potrvá do 9.1.2011. Právě datum 13.12.2010 je pro 

Vás velmi důležité, neboť právě tento den se v galerii Bílé nároží v Plzni /Sady 

Pětatřicátníků, hlavní pošta apod./ uskuteční „živá vernisáž“ Vašich výtvorů. Znamená 

to, že 13.12.2010 bude možnost od 10.00 hod. začít instalovat ve spolupráci s námi 

přivezené znaky a erby přímo do výstavních prostor. Je tedy důležité, abyste 13.12.2010 

v čase od 10.00 hod do 12.00 hod dopravili Vaše znaky měst na toto místo. Společně 

znaky rozmístíme /upevníme, přivážeme či postavíme na stojan, pokud ho budete mít/. 

Zároveň budou v tento čas pozvána média, která si s Vámi rádi udělají rozhovor, udělají foto, 

záběry apod. Proto znovu apeluji na to, abyste tento čas dodrželi. Za to Vám děkuji. 

Vzhledem k tomu, že se galerie nachází v centru města, počítejte s tím, že bude velmi 

problematické přímo u galerie zaparkovat. Nejbližší parkování doporučuji u nákupního centra 

Plaza. Počítejte proto s časovou rezervou.     
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