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vzdělávací projekt „Hravě žij zdravě“
ISSS 2011
Biblioweb 201
Zlatý erb 2011
Svaz květinářů a floristů:
- 17. mistrovství Evropy ve floristice „EUROPA CUP 2011“, které se bude konat 31. 8. –
5. 9. 2011 v Havířově.
- 40. ročníku mistrovství floristů ČR „ Děčínská kotva 2011“, které se bude konat 18. –
22. 5. 2011.
TOP EXPO CZ, s.r.o.- soutěž „Česká dopravní stavba roku 2010“.

ABF,a.s.
- SUSO – soutěžní přehlídka řemesel 2011
FOR ARCH 2011
Národní centrum regionů, s.r.o.
- kulturní akce „Česko Slovenská kinotour valašského rytíře Pavla Čadíka“, která
proběhne v létě 2011 v 11 českých a 11 slovenských městech
ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, o.p.s.
- odborný seminář „Nová sociální rizika a jejich dopad na sociální služby“, který se
bude konat dne 9. února 2011 v Ostravě.
- odborný seminář „Nová sociální rizika, kriminalita a pocit bezpečí“, který se bude
konat 17. května 2011 v Ostravě.
Asociace nestátních neziskových organizací v ČR
- akce „ Týdny pro neziskový sektor“, které Asociace nestátních neziskových
organizací v ČR pořádá v měsících únoru a březnu 2011 s názvem „Dobrovolnictví a
partnerství v regionech“.
Svaz důstojníků a praporčíků armády ČR
- Multimediální učební pomůcka „Česká společnost v období přechodu od
průmyslové k informační civilizaci 1960 – 2010.“
EKO-KOM, a.s.:
- Cyklus konferencí, pod názvem Odpadové dny, je složen z následujících konferencí:
- Odpadové fórum 2011 (13.-15.4.2011 v Koutech nad Desnou)
- Zpětný odběr 2011 (3.5.2011 v Praze)
- Odpady 21 (10.-11.5.2011 v Ostravě)
- Odpady a obce 2011 (8.-9.6.2011 v Hradci Králové)
- Biologicky rozložitelné odpady (22.-23.9.2011 v Náměšti nad Oslavou)
Má vlast – setkání krajů na Vyšehradě 2011
- 7. 15. května 2011, Vyšehrad
























Image conference end consulting
- „5. ročník Česko – asijské fórum“, které se koná 1. března 2011 v Praze.
Asociace muzeí a galerií
- 7. ročníku festivalu muzejních nocí 2011, který proběhne 20. května - 11. června
2011.
Spolek pro obnovu venkova
- Vesnice roku 2011
Siemens, s.r.o.
- Odborné semináře, které se zaměřují na osvětu o energetické náročnosti budov a
na možné energetické úspory v budovách
Česká olympijská a.s.
- projekt „Žijeme Londýnem“.
Visual effect s.r.o.
- soutěž „První národní miss“.
Odborné učiliště a praktická škola – Brno Komárov
- soutěž „malíř, natěrač – juniorský talent“.
Svaz vinařů ČR
- Národní soutěži vín 2011 a to všem jednotlivým soutěžím konaných na Moravě i
v Čechách (Velké Bílovice, Mikulov, Hodonín, Znojmo, Litoměřice).
Liberecký kraj
- 6. ročníku soutěže „Automobileum“, která se bude konat 18. -19. 5. 2011 v areálu
autodromu Česká Lípa v Sosnové.
Nad oblaky aneb každý může být hvězdou 2011: celostátní festival handicapovaných
talentů
Machři roku 2011: září 2011 v Olomouci
konference MORAVSKÉ OBCE A MĚSTA 2011, 28. listopad 2011 hotel Voroněž Brno.
20. ročníku dějepisné soutěže studentů gymnázií, 24. listopad 2011 Vysoká škola
ekonomické v Chebu
projekt v oblasti masového sportu – fotbalu s názvem Pohár Josefa Masopusta.
odborná konference Municipality 2011, 8. 9 2011 Praha
Národní sněm regionů soudržnosti 2011, 31. 8 – 1. 9. 2011 Český Krumlov
20. ročník pivovarské soutěže „Zlatý pohár PIVEX- PIVO 2012“
GO a REGIONTOUR, 12. -15. leden 2012 , Brno.

