
Zakončení konference 
Closing address

Vladimír Karen
Albertina icome Praha s.r.o.



Bylo...

There was...









autorka cen: PhDr. Alena Volková Balvínová









… je … a bude

… there is … and there will be



 INFORUM na Facebooku – podělte se o 
své fotografie, zážitky, připomínky...

 INFORUM on Facebook – share your 
photos, experience, comments...

http://www.facebook.com/pages/Konference-INFORUM-2010/321573521688�


 příspěvky – prezentace již online!

 papers – presentations already online!



Příští týden
Next week

 zahájení na YouTube
 anketa INFORUM
 fotografie

 opening address on YouTube
 INFORUM survey
 photos



Poděkování

Thanks to



Hlavní sponzor
Gold sponsor



Technologický partner
Technology partner



Mediální partneři 
Media partners



Sponzoři online zpravodajství 
Live reporting sponsors



Vystavovatelé
Exhibitors



Dále děkujeme:
Further thanks to:

 našim tlumočníkům
 týmu pana Moudrého

 the intertpreters
 team of Mr. Moudry



Pořadatelé
Organizers



Spolupořadatelé workshopů
Workshop co-organizers



Zvláštní poděkování

Special thanks to



Jana Hartmanová
CIKS VŠE



Členové organizačního a programového výboru
Organizing/Programme Committee Members

Miroslav Bartošek
Helena Bouzková
Ivana Laiblová 
Kadlecová
Eva Lesenková
Adolf Knoll

Martin Lhoták
Jindra Planková
Svatopluk Rieger
Milan Špála
Hana Vajnerová



AiP team
Andrea Kutnarová
Irena Mikešová
Klára Loukotová
Ela Pokorná 
Martina Krátká         + brigádníci     



Na shledanou příště!
24. – 26. 5. 2011

See you again next time!
May 24 - 26, 2011



Shrnutí
Summary

S námi do informačního ráje!

With us to the information paradise!
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