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Sekretariát České komise pro UNESCO 

 

informuje . . . 
 

D U B E N      2 0 1 4 

Změna termínu podání žádostí na Participační 

programy UNESCO pro období roku 2015 

 

Sekretariát ČK pro UNESCO vyzývá k předložení žádostí 

o Participační programy UNESCO pro období roku 2015. 

Program je přednostně určen nejméně rozvinutým zemím, 

malým ostrovním státům a africkým zemím a projekty 

musí být zaměřeny na tři prioritní oblasti – Afrika, mládež 

a genderová rovnost. Na vyspělé země je apelováno, aby 

se dobrovolně zřekly předkládání žádostí o příspěvek. 

Vzhledem k tomu, že se žádosti podávají prostřednictvím 

ČK pro UNESCO a po doporučení jejího Výkonného 

výboru, prosíme o zaslání žádostí v elektronické formě na 

adresu Sekretariátu ČK pro UNESCO - email:  

unesco@mzv.cz nejpozději do 30. dubna 2014. Více 

informací o podmínkách žádosti včetně příslušných 

formulářů naleznete na webové stránce: 
http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/multilateralni_spoluprace

/unesco/cr_v_unesco/vyzva_k_podani_zadosti_na_participacni.html 

----------------------------------------------------------------- 

Soutěž – podnikání pro mladé občany 

 
Goi Peace Foundation, Stiftung Entrepreneurship (Berlin) 

a mezinárodní organizace UNESCO vytvořily nový 

mezinárodní program, jehož cílem je posílit postavení 

mladých podnikatelů a inovátorů a umožnit jim vytvoření 

pozitivních změn ve svých komunitách. Účastníci soutěže 

mají možnost získat bezplatné on-line školení o podnikání 

a jejich projekty budou předmětem veřejného hlasování a 

komentářů ze strany expertů. Soutěž je určena pro mladé 

lidi ve věku 15–30 let, kteří musí předložit své nejlepší 

nápady a projekty do konce uzávěrky přihlášek – pondělí 

30. června 2014. Více informací naleznete na webu: 
http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/multilateralni_spoluprace

/unesco/cr_v_unesco/soutez_podnikani_pro_mlade.html  

Představení závěrečných prací studentů 

Postgraduálního kurzu o polymerních vědách 

 
Dne 12. března 2014 představili studenti desetiměsíčního 

Postgraduálního kurzu  o polymerních vědách za účasti 

školitelů, odborné poroty a zástupců České komise pro 

UNESCO a jejího sekretariátu své závěrečné práce. Kurz, 

který je určen především mladým vědeckým pracovníkům 

z východní a střední Evropy a rozvojových zemí, pořádá od 

akademického roku 1996–1997 Ústav makromolekulární 

chemie Akademie věd České republiky, v. v. i., pod 

patronací České komise pro UNESCO a International Union 

of Pure and Applied Chemistry (IUPAC). 

------------------------------------------------------------------- 

Gymnázium Integra Brno novým členem   ASPnet  
 

 
 

Dne 19. března 2014 proběhlo setkání představitelů 

koordinačního týmu sítě ASPnet v prostorách Informačního 

centra OSN v Praze. V úvodu setkání vystoupil Michal 

Broža, ředitel Informačního centra OSN v Praze, a Tomáš 

Jelínek, ředitel Česko-německého fondu budoucnosti, kteří 

představili náplň práce obou institucí a navrhli možnosti 

vzájemné spolupráce. Poprvé se setkání účastnil i zástupce 

Gymnázia INTEGRA BRNO, s. r. o., které se stalo novým 

členem sítě, a statutární zástupce Ondřej Hýsek slavnostně 

převzal od vedoucího tajemníka České komise pro UNESCO  

certifikát sítě Přidružených škol UNESCO. Více informací: 
http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/multilateralni_spoluprace/u

nesco/ceska_komise_pro_unesco/pridruzene_skoly/setkani_koordinacni

ho_tymu_aspnet_v.html 

 

VZDĚLÁNÍ 

 

 

VĚDA 

 

 

KULTURA 

 

mailto:unesco@mzv.cz
http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/multilateralni_spoluprace/unesco/cr_v_unesco/vyzva_k_podani_zadosti_na_participacni.html
http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/multilateralni_spoluprace/unesco/cr_v_unesco/vyzva_k_podani_zadosti_na_participacni.html
https://www.youth-competition.org/
http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/multilateralni_spoluprace/unesco/cr_v_unesco/soutez_podnikani_pro_mlade.html
http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/multilateralni_spoluprace/unesco/cr_v_unesco/soutez_podnikani_pro_mlade.html
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=Eal4ClIfX9llZM&tbnid=QCjkKm80F7fdgM:&ved=0CAYQjRw&url=http://archiv.otevrena-veda.cz/index.php?p%3Dco_znamena_nazev%26site%3Dumch&ei=etEqU57WGqeW0QWukID4BA&bvm=bv.62922401,d.bGQ&psig=AFQjCNHvKbkdUik8wK_mx-l36S-75F-8PQ&ust=1395401460801242
http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/multilateralni_spoluprace/unesco/ceska_komise_pro_unesco/pridruzene_skoly/setkani_koordinacniho_tymu_aspnet_v.html
http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/multilateralni_spoluprace/unesco/ceska_komise_pro_unesco/pridruzene_skoly/setkani_koordinacniho_tymu_aspnet_v.html
http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/multilateralni_spoluprace/unesco/ceska_komise_pro_unesco/pridruzene_skoly/setkani_koordinacniho_tymu_aspnet_v.html


Sekretariát České komise pro UNESCO - Rytířská 31 - 110 00 - Praha 1 -  e-mail: unesco@mzv.cz  - tel: 224 186 126 - www.mzv.cz/unesco 

 
 

194. zasedání Výkonné rady UNESCO   
 

Ve dnech 2.–15. dubna 2014 se v sídle organizace v Paříži 

uskuteční 194. zasedání Výkonné rady UNESCO. Jeho 

cílem bude schválení upravené verze střednědobé strategie 

na léta 2014–2021 a plnění úsporných opatření. Zasedání 

se zúčastní zástupci Sekretariátu ČK pro UNESCO, gesčně 

příslušných resortů – MZV, MŠMT, MK a MŽP. Stálá 

představitelka ČR při UNESCO bude předsedat Výboru 

pro úmluvy a doporučení (CRE). 

--------------------------------------------------------------------- 

Poznej světové dědictví UNESCO v Třebíči a Plzni 
 

 
 

MEDIA IN Praha a Městské kulturní středisko v Třebíči 

představí od 4. do 29. dubna 2014 v prostorách Zadní 

synagogy v Třebíči od 9 do 17 hodin kolekci fotografií se 

skvosty nejen Tuniska, Chorvatska, Salzburku, ale i Číny 

a  Indie. Plzeňská část výstavy je věnována švýcarskému 

dědictví UNESCO a uskuteční se v plzeňském E-Centru 

od 2. do 29. dubna 2014 v pondělí a středu od 8 do 

17 hodin, v úterý, čtvrtek a pátek od 8 do14 hodin. Akce 

jsou součástí autorského projektu RNDr. Mileny Blažkové 

a konají se pod záštitou České komise pro UNESCO. 

----------------------------------------------------------------- 

Sbírka na obnovu objektu Libušín na Pustevnách 
 

 
 

Dne 4. 3. 2014 byla Valašským muzeum v přírodě v 

Rožnově pod Radhoštěm zahájena sbírka na obnovu 

objektu Libušín na Pustevnách. Snahou muzea ve 

spolupráci se zástupci okolních obcí, Zlínského kraje či 

MK je opětovné znovuvybudování a zprovoznění tohoto 

zařízení. Více informací o sbírce a příslušném kontě na: 
http://www.vmp.cz/cs/oprava-libusina/verejna-sbirka/ 

---------------------------------------------------------------------- 

Informační centrum OSN nabízí spolupráci 
 

 
 

Informační centrum OSN v Praze je součást celosvětové 

informační sítě OSN. Jeho cílem je zprostředkovávat 

informace o činnosti a cílech organizace, plnit úlohu 

zastoupení Sekretariátu OSN v ČR a navazovat partnerské 

vztahy s institucemi státu, nevládními organizacemi, 

školami, médii i soukromým sektorem. V této souvislosti 

nabízí zejména školám sítě ASPnet možnost přednášek či 

odborných prezentací souvisejících s problematikou OSN. 

Více informací: http://www.osn.cz/osn-cr/info-centrum-osn/ 

Termíny pro podání žádostí o podporu projektů 

v rámci Česko-německého fondu budoucnosti  

 
 

Česko-německý fond budoucnosti pomáhá stavět mosty 

mezi Čechy a Němci. Cíleně podporuje projekty v oblasti 

mládeže a škol, kultury, dialogu a vědy, obnovy památek či 

sociální projekty a projekty na podporu menšin. Od roku 

1998 poskytl dohromady přibližně 45 milionů eur na zhruba 

7 500 projektů. V průběhu roku jsou vypsány vždy čtyři 

termíny pro podání žádostí, tím nejbližším je 30. června 

2014. Více informací na:  http://www.fondbudoucnosti.cz/ 

---------------------------------------------------------------------------------  

Mezinárodní den sportu pro rozvoj a mír 

 
Dne 19. srpna 2013 se VS OSN usneslo na stanovení 

Mezinárodního dne sportu pro rozvoj a mír. Toto rozhodnutí 

bylo následně potvrzeno dne 11. listopadu 2013 na zasedání 

37. Generální konferenci UNESCO v Paříži. Dle rezoluce 

sport významně přispívá k dosažení rozvojových cílů 

tisíciletí, udržitelnému rozvoji i míru. Datum 6. dubna bylo 

stanoveno podle „Světového dne pro fyzickou aktivitu“, 

který si občané od roku 2013 každoročně připomínali. 

----------------------------------------------------------------------- 

Světový den knihy a autorských práv 

 
Světový den knihy a autorských práv připadá každoročně na 

23. dubna. Jedná se o symbolické datum pro literaturu, neboť 

tohoto dne roku 1616 zemřely významné osobnosti světové 

literatury, jimiž byli např. Miguel de Cervantes y Savendra, 

William Shakespeare nebo Inca Garcilaso de la Vega. Den je 

věnován všem autorům knih celého světa a zároveň by měl 

připomenout i jejich autorská práva, neboť kniha je také 

autorovým rukopisem a dílem. Více informací naleznete na: 
http://www.un.org/en/events/bookday/ 

------------------------------------------------------------------------ 

Mezinárodní den jazzu 

 
Dne 30. dubna si připomínáme Mezinárodní den jazzu. 

Oslavy, jehož hlavním hostitelským městem bude letos 

japonská Ósaka, se konají pod záštitou Herbie Hancocka, 

amerického jazzového hráče a velvyslance dobré vůle. Cílem 

je připomenout historickou roli jazzu ve 20. století. V 

Americe byl vnímán s podtextem segregované hudby 

černých otroků, v Evropě jako muzika pronásledovaná z 

ideologických důvodů. Více informací naleznete na: 
http://www.unesco.org/new/en/jazz-da                                                                
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