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Vážení přátelé 

 

Vážení přátelé - účastníci světového rekordu a spolutvůrci největší Galerie znaků měst a 

obcí ČR vyrobených z odpadových materiálů, dovolte mi, abych Vám jménem společnosti 

EKO-KOM, a.s., agentury Dobrý den a agentury bpress s.r.o.poděkoval za Váš příspěvek do 

galerie, která k dnešnímu dni čítá nevídaných 975 znaků počínaje znakem hlavního města a 

konče znaky malinkých vísek kdesi v horách. Galerie bude mít své vyvrcholení ve dnech 13.-

16.1.2011 na veletrhu GO a REGIONTOUR 2011 v Brně, kde bude téměř 500 znaků reálně 

vystaveno. Už dnes je jasné, že jste se stali součástí rekordu, který nemá srovnání. Jako 

poděkování Vám bude na jaře 2011 předáno speciální vydání České knihy rekordů a také 

oficiální certifikát o vytvoření rekordu, a to v obou případech s uvedením jména Vaší školy.  

 

V případě, že se sešly dva nebo více znaků z jednoho města nebo obce, vybrali jsme v zájmu 

pestrosti výstav vždy jen jeden, byť nevybraný znak byl svým provedením mnohdy lepší, než 

znaky z jiných měst či obcí, které nakonec vybrány byly. Je to kruté a mnohdy nás to 

potrápilo a zamrzelo, ale nelze jinak. Všem děkujeme. Všechny práce by si zasloužily být 

vystaveny, ale to je z organizačního hlediska a také z důvodu velikosti výstavního 

prostoru nereálné.  

 

 

Váš znak byl vybrán pro výstavu v Plzni. Blahopřejeme.. 
 

Znamená to pro Vás následující: 

 

V pondělí 13. prosince 2010 začne od 10.00 hodin „živá vernisáž“ a instalace znaků 

v galerii „Bílé nároží“ v Plzni, Prešovská ulice 20 . Právě od této hodiny do cca 12-ti 

hodin můžete přivézt svůj znak. Pokud vyráběla Vaše škola více znaků, přivezte prosím 

pouze 1, samozřejmě ten nejlepší. Kapacita galerie je totiž omezená a tudíž můžeme 

vystavit pouze 30 znaků. Z tohoto důvodu také nejezděte celá třída apod., ale pouze 1-2 

zástupci školy + 1-2 děti. Abychom se tam neušlapali.  Na 10.30 hod. budou pozváni 

novináři, kteří si mohou instalaci znaků nafotit, popř. si s Vám i udělat rozhovor apod.  

Prosím o to, aby Váš znak měl buď „očka“ na uchycení nebo vlastní jednoduchý stojan. 

Část znaků se totiž bude věšet a část bude umístěna na zemi – tedy nejlépe na stojanu. 
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Také nezapomeňte, na jednoduchý popisek – co je to za znak, kdo ho dělal apod. Muster 

jste obdrželi od agentury Dobrý den. Jinak je také ke stažení na 

www.znakymestaobci.cz.  Galerie je volně přístupná pro veřejnost každý den. Takže 

Vaše znaky si bude moci prohlédnout každý, kdo o to bude mít zájem . Vstupné se 

neplatí. Po skončení výstavy budou všechny vybrané znaky převezeny na veletrh do 

Brna /převoz zajišťuje agentura bpress, stejně tak převoz zpět/. O tom kdy budou po 

veletrhu znaky k vyzvednutí Vás budeme informovat či se individuálně domluvíme.   

 

Zapojení Vaší školy do rekordního pokusu si velmi považujeme a věříme, že také pro vás 

bylo přínosem. 

S přáním krásného dne Mgr. Miroslav Bukovjan, agentura bpress s.r.o., email: 

bukovjan@bpress.cz, mob. 739 544 295  
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