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     Sekretariát České komise pro UNESCO  

 

            informuje . . . 
 

Z Á Ř Í    2 0 1 4 

Poznej světové dědictví UNESCO v Křtinách u  Brna 
 

 
 
 

MEDIA IN a Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny 

Mendelovy univerzity v Brně vás zvou na 12. ročník 

putovní výstavy „Poznej světové dědictví UNESCO“, která 

se bude konat od 5. do 29. září 2014 na zámku Křtiny a 

bude přístupná denně od 10 do 17 hodin. Jedná se o kolekci 

fotografií z autorského projektu RNDr. Mileny Blažkové. 

Nad putovní výstavou převzala záštitu ČK pro UNESCO. 

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

Výroční setkání členů sítě ASPnet  v Hořovicích  

 
Zástupci českých přidružených škol UNESCO se ve dnech 

22.–23. září 2014 setkají na celostátním setkání sítě 

ASPnet, jehož hostitelem bude Střední odborná škola 

a Střední odborné učiliště, Hořovice. Cílem setkání 

je především výměna informací, plánování společných 

aktivit a určení priorit programu sítě na další období.  

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

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, škol, kultury, dialogu a vědy, obnovy památek 

či sociální projekty a projekty na podporu menšin. Pro 

projekty plánované v prvním  čtvrtletí 2015 nebo později 

byl stanoven termín odevzdání přihlášek do 30. září 2014. 

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

Konference COPERNICUS Alliance k tématu 

vzdělávání k udržitelnosti 

             
 

Dne 3. října 2014 se v Karolinu na Ovocném trhu 3 

uskuteční konference mezinárodní sítě COPERNICUS 

Alliance s názvem Education for Sustainability: Building 

Capacity in Higher Education. Konference je pořádána v 

době, kdy končí Dekáda vzdělávání pro udržitelný rozvoj 

(VUR) a formuje se navazující Globální Akční Program 

pro VUR. Hlavním tématem setkání budou kompetence 

vysokoškolských učitelů v oblasti udržitelného rozvoje, 

kterými se zabývá právě probíhající projekt 

"Vysokoškolští učitelé pro udržitelný rozvoj" - University 

Educators for Sustainable Development (UE4SD) 

koordinovaný sítí COPERNICUS Alliance. Více informací 

o celé akci včetně pozvánky a programu konference 

naleznete na: http://www.ue4sd.eu/copernicus-conf 
----------------------------------------------------------------- 

Kulatý stůl s názvem „Role médií v oblasti 

vzdělávání k umění“ se uskuteční v Obecním domě      

           
 

Česká komise pro UNESCO ve spolupráci s Obecním 

domem, a.s. si Vás dovolují pozvat na kulatý stůl s diskusí 

pod názvem "Role médií v oblasti vzdělávání k umění“, 

který se uskuteční dne 8. října 2014 od 14,00 - 17,00 hodin 

v Grégrově sále Obecního domu. kulatý stůl budou 

moderovat  Vlastimil Ježek, předseda představenstva a.s. 

Obecní dům a Jan Jirák, vedoucí katedry mediálních studií 

Metropolitní univerzity Praha. V případě zájmu o účast 

se můžete bezplatně zaregistrovat do 3. října 2014 

na následující emailové adrese: unesco@mzv.cz. 
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Nová verze webových stránek ČK pro UNESCO 

 
Sekretariát ČK pro UNESCO zprovoznil upravenou verzi 

webových stránek na adrese: www.mzv.cz/unesco, která 

je přehledně rozdělena do čtyř základních kapitol: 

Aktuálně, ČR a UNESCO, Česká komise pro UNESCO 

a Stručně o mezinárodní organizaci UNESCO. 

V jednotlivých kapitolách se můžete dozvědět informace 

o památkách světového dědictví, nemateriálním kulturním 

dědictví, programu Paměti světa, biosférických 

rezervacích, geoparcích, ale i o složení ČK pro UNESCO, 

jejích záštitách, knihovně či základní informace 

o mezinárodní organizaci UNESCO. Nová verze stránek 

je rovněž dostupná i v anglické verzi na adrese: 
http://www.mzv.cz/jnp/en/foreign_relations/international_organ

isations/unesco_united_nations_educational/index.html. 

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

Závěr XXV. Festivalu Forfest Czech Republic 2014 
 

 
 

Dne 14. září 2014 se v Bratislavě uskuteční závěrečná akce 

Mezinárodního festivalu současného umění s duchovním 

zaměřením. V Ateliéru na hradě / Castle Studio Bratislava 

bude od 17. hodin probíhat Contemporary Visual Arts of 

Slovak and Czech scene. Akce se koná pod záštitou ČK pro 

UNESCO, Ministerstva kultury ČR a Arcibiskupství 

Olomouc. Více informací o festivalu naleznete na: 
http://www.forfest.cz/?presenter=Program 

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

Navštivte Mezin. dětskou výtvarnou výstavu v Lidicích 
 

   
 

Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice (MDVV 

Lidice) byla založena v roce 1967 k uctění památky 

dětských obětí z české obce Lidice, zavražděných 

německými nacisty, a všech dalších dětí, které zahynuly ve 

válečných konfliktech. V posledních letech do výstavy 

přichází pravidelně více než 25 000 velice kvalitních 

výtvarných děl od dětí nejen z České a Slovenské 

republiky, ale i z dalších 60 - 70 států, včetně tak 

vzdálených zemí jako jsou Čína, Japonsko, Filipíny, Indie, 

Keňa, Malajsie, Srí Lanka nebo Zimbabwe. Výstava, která 

se koná pod záštitou ČK pro UNESCO v Památníku Lidice, 

potrvá až do 31. října 2014. Letošní 42. ročník je věnován 

tématu „Rodinné zemědělství aneb naše zahrádka a pole“. 

Více informací o projektu na: http://www.mdvv-lidice.cz  

Mezinárodní den gramotnosti (boje proti 

analfabetismu) / International Literacy Day 
 

 
Již více než 40 let slaví UNESCO dne 8. září jako 

Mezinárodní den gramotnosti, aby si mezinárodní 

společenství připomnělo, že gramotnost je lidským právem 

a základem veškerého učení. Jedná se o významný prvek 

pro snížení chudoby a dětské úmrtnosti, dosažení rovnosti 

žen a mužů či zajištění udržitelného rozvoje, míru 

a demokracie. Více o této problematice naleznete na:  
http://en.unesco.org/events/international-literacy-day-2014 

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

Mezinárodní den demokracie 
 

 
 

Od roku 2007 si OSN připomíná 15. září jako den 

demokracie – univerzální hodnoty založené na svobodně 

vyjádřené vůli lidí rozhodnout o svém vlastním politickém, 

ekonomickém, sociálním a kulturním systému a jejich 

plnou účast na všech aspektech jejich života.  

Demokracie, zakotvena ve Všeobecné deklaraci lidských 

práv, podporuje prostředí pro celou řadu politických práv 

a  občanských svobod. Od samého počátku UNESCO 

sehrálo klíčovou roli při prosazování demokratických 

hodnot a principů. Ústava UNESCO hájí demokratické 

ideály spravedlnosti, svobody, rovnosti, solidarity 

a považuje tyto zásady za základní faktory při budování 

míru. Realizace demokratických ideálů představuje jádro 

akcí UNESCO. Více informací naleznete na následující 

webové stránce: www.un.org/en/events/democracyday/ 

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

Mezinárodní den míru 

 
 

Každý rok se dne 21. září slaví Mezinárodní den míru. 

Valné shromáždění OSN prohlásilo tento den za den 

věnovaný posílení myšlenky míru mezi všemi národy a 

lidmi. Preambule Charty Organizace spojených národů 

uvádí, že organizace byla založena za účelem předcházení 

a řešení mezinárodních konfliktů a budování míru ve 

světě. Mír a demokracie jsou neoddělitelně spojeny. 

Dohromady tvoří partnerství, které podporuje blaho všech. 

Více informací o dnu míru naleznete na webové stránce:  
http://www.unesco.org/new/en/unesco/events/prizes-and-

celebrations/celebrations/international-peace-day/ 
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