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 Ř Í J E N     2 0 1 4       

Výroční setkání členů sítě ASPnet  v Hořovicích 

 
Zástupci Přidružených škol UNESCO se ve dnech 22.–23. 

září 2014 setkali na celostátním setkání Přidružených škol 

UNESCO, jehož hostitelem byla Střední odborná škola a 

Střední odborné učiliště v Hořovicích. Slavnostního 

zahájení se zúčastnili mimo jiné i Ondřej Vaculík, starosta 

města Hořovice, Aleš Dvořák, zástupce MŠMT a Vladimír 

Keberta, ředitele SOŠ a SOU Hořovice.  

Cílem setkání byla především výměna informací, 

plánování společných aktivit a určení priorit programu 

národní sítě na školní rok 2015/2016. S cílem 

zformalizovat institucionální strukturu asociace proběhly 

historicky první volby zástupců členských škol do tzv. 

Koordinačního týmu, jehož posláním bude zejména 

doporučovat Valnému shromáždění Přidružených škol 

UNESCO přijetí kandidátských škol, udělení čestného 

členství či ukončení členství školy v této mezinárodní síti. 

Ve školním roce 2015/5016 se školy budou věnovat 

tématice světla a světelných technologií (rok 2015 byl 

OSN vyhlášen Mezinárodním rokem světla) a tradici, 

mýtům a kulturním památkám. 

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

Zasedání Výkonného výboru ČK pro UNESCO 
 

 
Dne 24. září zasedal Výkonný výbor ČK pro UNESCO, 

který navrhl jménem České komise pro UNESCO ministru 

zahraničních věcí opětovné jmenování Petra Gazdíka jako 

předsedy ČK pro UNESCO na další funkční období a 

jmenování Kristiny Larischové reprezentující MZV  do 

funkce 1. místopředsedkyně komise. Členové se zabývali 

přípravou Výkonné rady UNESCO, která se uskuteční ve 

dnech 15. – 31. října v Paříži a projednali schválení záštit. 
 

Druhá neformální schůzka k Paměti světa 
 

 

 
 

Dne 25. září 2014 se uskutečnila neformální schůzka 

klíčových pracovišť k programu UNESCO „Paměť světa“ 

zaměřeného na ochranu dokumentárního dědictví, které se  

zúčastnili zástupci MK ČR, MV ČR, Moravského zemského 

muzea, Moravské zemské knihovny, Národního muzea či 

UK. Účelem schůzky bylo diskutovat o možných návrzích 

nominací do světového registru Paměť světa za ČR a 

koordinovat další postupu při předkládání nominací. 

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

Kulatý stůl s názvem „Role médií v oblasti 

vzdělávání k umění“ se uskuteční v Obecním domě 

            
 

ČK 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 za účasti moderátorů - 

Vlastimila Ježka, předsedy představenstva a.s. Obecní dům a 

Jana Jiráka, vedoucího katedry mediálních studií 

Metropolitní univerzity Praha. Kulatý stůl bude rozdělen do 

4 následujících témat, které vždy uvede příslušný panelista: 

1. Vztah médií k výchově k umění (V. Ježek, J. Jirák)  

2.  Zájem českých masových médií o umění (P. Koliha, 

výkonný ředitel ČT a L. Hurník, šéfredaktor ČRo 3 Vltava) 

3. Role státu v rozvoji výchovy k umění s podporou médií (P. 

Bratský, senátor, a K. Kouba, šéfredaktor A2) 

4. Regulace médií – role Rady pro rozhlasové a televizní 

vysílání (K. Kalistová, 1. náměstkyně ministra kultury ČR). 

V případě zájmu se můžete bezplatně zaregistrovat do 

6. října 2014 na emailové adrese: unesco@mzv.cz 
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Práce XVII. ročníku výtvarné, literární a 

fotografické soutěže 2014 vystaveny na Př F UK 
 

Geologická sekce Přírodo- 

vědecké fakulty UK a Klub 

ekologické výchovy ve 

spolupráci se Zeleným 

křížem ČR a Sekretariátem 

ČK pro UNESCO uspořádaly 

u příležitosti Mezinárodního roku krystalografie vernisáž 

prací XVII. ročníku výtvarné, literární a fotografické 

soutěže 2014. Slavnostního zahájení, které se uskutečnilo 

dne 11. září,  se zúčastnil také prof. RNDr. Bohuslav Gaš, 

CSc., děkan PřF UK v Praze. Více informací naleznete na:   
http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/multilateralni_spoluprace

/unesco/aktualne/prace_xvii_rocniku_vytvarne_literarni_a.html 

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

„Poznej světové dědictví“ v Liberci  
 

 

12. ročník putovní 

výstavy fotografií 

Poznej světové 

dědictví UNESCO 

bude  v době od 

2. do 25. října 2014 umístěn ve výstavních prostorách 

Krajské vědecké knihovny v Liberci, Rumjancevova 

1362/1. Kolekce fotografií představuje skvosty Švýcarska, 

Slovenska, Chorvatska, Tuniska a zemí exotické Asie. 

Výstava, nad kterou převzala záštitu ČK pro UNESCO, je 

přístupná zdarma ve všední dny od 8-19 hod., v sobotu od 

9-13 hod. Více informací na www.unesco-mediain.cz. 

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

Informační brožura o ČK pro UNESCO – online 
 

U příležitosti 20. výročí vzniku České 

komise pro UNESCO byla 

Sekretariátem České komise pro 

UNESCO vydána nová informační 

brožura, která shrnuje aktivity ČR v 

oblasti UNESCO a přestavuje široké 

spektrum činnosti České komise pro 

UNESCO za posledních dvacet let 

Informační  brožura je volně ke stažení 

na webové stránce České komise pro UNESCO: 
http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/multilateralni_spoluprac

e/unesco/aktualne/nova_informacni_brozura_ceske_komise_pro.html 
----------------------------------------------------------------- 

Projekt NPÚ - Památky nás baví 
 

Hlavním cílem projektu je vytvoření 

systému vzdělávacích programů 

zaměřených na edukaci v oblasti 

nemovitého a movitého kulturního 

dědictví, včetně historických sídel, 

kulturní krajiny a archeologických památek. Cílovými 

skupinami projektu jsou děti a mládež, rodiny s dětmi, 

laická a odborná veřejnost. Více informací o konkrétních 

programech naleznete na: http://www.pamatkynasbavi.cz/ 

2015 - Rok světla a světelných technologií 

 
OSN prohlásilo rok 2015 za Mezinárodní rok světla s cílem 

upozornit na význam světla a jeho pozitivní vliv na 

udržitelný rozvoj, kdy přináší odpovědi na globální výzvy 

v oblasti energetiky, školství, zemědělství a zdravotnictví. 

Více informací najdete na: http://www.light2015.org/Home.html 

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

Světový den učitelů/ World Teachers' Day 2014 
 

 

 
Dne 5. října si svět připomíná Světový den učitelů, jehož 

motto pro rok 2014 je “Investovat do budoucnosti, je 

investovat do učitelů“. Hlavní prioritou UNESCO je 

především vzdělání učitelů, jejich nábor, ale i sociální 

postavení a pracovní podmínky. Podle Institutu UNESCO 

pro statistiku bude pro zajištění základního vzdělání pro 

všechny obyvatele planety do roku 2015 potřeba nejméně 2 

miliony nových učitelských míst po celém světě. Více 

informací  na: http://www.worldteachersday.org/map/index.php/main-

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

Světový den statistiky/ World Statistics Day 
 

 
Dne 20. října se po celém světě slaví Světový den statistiky, 

jehož cílem má být posílit povědomí veřejnosti o důležitosti 

práce, kterou statistici provádí každý den. Prostřednictvím 

sběru dat přináší přesné, objektivní a srovnatelné údaje, které 

podporují širokou škálu národních a mezinárodních aktivit, 

včetně úsilí o rozvoj a zlepšují tím život chudých a 

potřebných. Více na:  http://www.un.org/en/events/statisticsday/ 

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

Světový den audiovizuálního dědictví  

 
Dne 27. října proběhnou oslavy 8. Světového dne 

audiovizuálního dědictví, který připomíná přijetí 

„doporučení  o ochraně pohyblivých obrazů“ v roce 1980 na 

21. Generální konferenci v Bělehradě. Světový den nabízí 

příležitost ke zvýšení obecného povědomí o této 

problematice a upozorňuje na nutnost přijmout opatření, 

která by podpořila význam audiovizuálních dokumentů. 

Audiovizuální dokumenty jako jsou filmy, rozhlasové a 

televizní programy či audio a video nahrávky obsahují 

primární záznamy o 20. a 21. století. Pro více informací 

doporučujeme stránku: http://www.un.org/en/events/audiovisualday/ 
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