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Zde najdete akce a události, které proběhly na půdě naší fakulty.

Zasazení Lípy republiky
Dne 24. 10. 2018 byla na jednom z dvorků fakulty vysazena Lípa republiky. Fakulta se tím zapojila do projektu Lípy
republiky 1918–2018, který si klade za cíl nejen mapovat již zasazené stromy, ale také podporovat výsadbu stromů
nových. Při slavnostním zasazení zazněly projevy děkana fakulty prof. Michala Nedělky, iniciátorky nápadu studentky
Daniely Čechové i prorektorky UK prof. Radky Wildové. Lípa byla zasazena za tonů oblíbené písně Tomáše Garrigua
Masaryka s názvem Ach synku, synku, kterou zazpíval Smíšený pěvecký sbor PedF UK.
V lípě se zobrazuje odkaz našich národních dějin, svobody, pokory a vděčnosti, který zde snad přetrvá pro budoucí
generace akademiků, studentů a zaměstnanců fakulty.

Děkujeme firmě   Zavlažovacívaky.cz  za poskytnutí zavlažovacího vaku, aby se naší lípě dobře dařilo.

Fotogalerie   zde

Sportovní aktivity studentů
Družstva žen a mužů se zúčastnila fotbalového turnaje B.A.R.T. 2018 v Maastrichtu, pořádaném sportovním klubem
University Maastricht. Ženy tentokrát zvítězily bez ztráty bodu a muži po porážce na penalty v semifinále obsadili 3.
místo. Z Maastrichtu přejížděli rovnou na České akademické hry do Brna a výsledkem byla dvě čtvrtá místa - v házené
a futsale žen, a jedno páté místo ve florbalu žen. Vzhledem k malému počtu hráček byly nutné improvizace, přejíždění
mezi sportovišti, kde se zápasy konaly. Srdečně blahopřejeme účastníkům a katedře.

Úspěchy studentů matematiky
8.–9. 6. 2018 proběhla na fakultě Česko-slovenská soutěžní přehlídka v didaktice matematiky, a to v následujících
kategoriích:
K1 Seminární práce
K2 Bakalářské práce z didaktiky matematiky (K2a – MŠ a 1. stupeň ZŠ, K2b – 2. a 3. stupeň)
K3 Diplomové práce z didaktiky matematiky (K3a – MŠ a 1. stupeň ZŠ, K3b – 2. a 3. stupeň)
K5 Závěrečné práce vzniklé v rámci CŽV
Soutěže se zúčastnilo 12 studentů PedF ve všech uvedených kategoriích kromě K1 a deset z nich bylo oceněno některou
z cen nebo čestným uznáním.
Srdečně blahopřejeme účastníkům a katedře.

Významní vědci Philippe Martin a Ján Vilček obdrželi čestný
doktorát Univerzity Karlovy
Katedra francouzského jazyka a literatury iniciovala předání čestného doktorátu UK prof. Philippu Martinovi. Předání
proběhlo ve Velké Aule Karolina dne 16.5.2018.
Výzkumná činnost věhlasného lingvisty a fonetika, prof. Philippa Martina, se soustředila kromě jiných témat na
zpracování řečového signálu a fonetické – fonologické analýzy větné intonace. Prof. Martin je tvůrcem softwarového
programu Winpitch, který, mimo jiné, umožňuje vizualizaci a modelaci zvukového signálu (www.winpitch.com). Při
příležitosti předávání čestného doktorátu proběhl 17.5.2018 již 27. Fonetický seminář.

Fotogalerie   ZDE

https://www.zavlazovacivaky.cz/
https://www.flickr.com/photos/145636261@N02/albums/72157702800133845
https://www.flickr.com/photos/145636261@N02/sets/72157693917645692
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Tisková zpráva   ZDE
Záznam na Youtube   ZDE

28. ročník soutěže “O cenu děkana Pedagogické fakulty
Univerzity Karlovy
Zpráva z Centra environmentálního vzdělávání a výchovy : Soutěž o cenu děkana 2018
Ve středu 25.4. 2018 proběhl 28. ročník soutěže “O cenu děkana Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy za práci v
oboru ekologie a problematiky životního prostředí“.
K soutěži se zúčastnilo 6 studentů, kteří je prezentovali ve dvou kategoriích. V kategorii odborná práce byly prezentovány
dvě práce diplomové a jedna práce bakalářská. V kategorii volné téma také tři.
Soutěž zahájila PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D., vedoucí centra environmentálního vzdělávání a výchovy, které
soutěž pořádá, a Karolína Bednářová za studenty ze spolku Drosophila, kteří se již třetím rokem významně podílejí na
organizaci soutěže.

Podrobnosti   ZDE

Nový semestr v Univerzitě třetího věku
V sobotu 17. března 2018 proběhlo úvodní setkání v kurzu Hudebního místopisu České republiky v rámci U3V. Téměř 40
účastníků se zúčastnilo přednášky doktoranda Víta Náměstka na téma Hudba na Svaté Hoře. V následujícím semináři
se pak prostřednictvím hudebních činností seznamovali s hudebněteoretickými pojmy a jejich obsahy.

  Fotografie01    fotografie02

Otevření nové pozorovací laboratoře
Ve čtvrtek 22. února se v Myslíkově ulici, na půdě Pedagogické fakulty konalo slavnostní otevření nové psychologické
laboratoře. Tento slavnostní akt se uskutečnil za přítomnosti pana profesora Nedělky, děkana fakulty, který se ujal
pronesení úvodního slova. Mezi další důležité osobnosti, bez nichž by nová laboratoř otevřena nebyla, jsou paní
docentka Irena Smetáčková, paní doktorka Kateřina Lukavská a paní doktorka Ida Viktorová, jež hostům představily
nejen průběh výstavby laboratoře, ale i její speciální vybavení, možnosti využití a spoustu dalších zajímavých a neméně
důležitých informací. Po přestřižení pásky a slavnostním přípitku byla tak laboratoř oficiálně otevřena a již dnes je
zpřístupněna studentům a pedagogům působících nejen na naší fakultě.
Observační laboratoř se skládá ze dvou místností, které jsou od sebe odděleny polopropustným zrcadlem. Díky
mikrofonu, HD kamerám a dalšímu modernímu vybavení je tak v laboratoři možné uskutečňovat různorodá pozorování,
jak individuální, tak skupinová zkoumání, či praktické výcviky.
Jsme velice rádi, že je naše fakulta obohacena o tak důležitý a jedinečný prostor a věříme, že v budoucích letech tento
prostor najde velkého využití a bude nápomocen při dalších zkoumáních. Přejeme hodně štěstí.

Fotogalerie   ZDE
Tisková zpráva   ZDE

Dva dny s matematikou
Ve dnech 15. a 16. 2. 2018 se konal již dvacátý druhý ročník konference Dva dny s didaktikou matematiky, kterou
pořádala Katedra matematiky a didaktiky matematiky ve spolupráci se Společností učitelů matematiky JČMF. Akce se
zúčastnilo 131 učitelů všech typů a stupňů škol a jako každoročně, byla účastníky vysoce hodnocena. Bohatý program
kromě didaktiků matematiky zajišťovali i sami učitelé z praxe. Tradičně sestával z dvou hlavních přednášek, pracovních
dílen, vystoupení v sekcích a otevřených hodin přímo na školách.
Bližší informace včetně programu lze nalézt na webu konference   (web)

Fotogalerie z akce zde   (web)

NTRCPA18
Neobvyklá zkratka skrývá téma mezinárodní konference pořádané 8. 2. 2018 Katedrou pedagogiky Pedagogické fakulty
a Institutem věd o výchově Pedagogické univerzity v Krakově – New trends and research challenges in pedagogy and
andragogy. Polští účastníci-představitelé vzdělávací sféry v Polsku jednali zároveň s děkanem PedF o perspektivách
spolupráce na poli vzdělávání a vědy.

Podrobnější informace:   (web)

Kulatý stůl SKAV

https://www.cuni.cz/UK-9039.html
https://www.youtube.com/watch?v=0L_Yw97OEMU
PEDF-1474-version1-u3v_cinnosti.jpg
PEDF-1474-version1-u3v_doktorand.jpg
https://www.flickr.com/photos/145636261@N02/sets/72157690762550452
https://www.suma.jcmf.cz/dvadny
https://www.flickr.com/photos/145636261@N02/albums/72157693454232285
https://inow.up.krakow.pl/2018/01/19/international-scientific-conference-new-trends-and-research-challenges-in-pedagogy-and-andragogy-ntrcpa18-prague-charles-university-faculty-of-education-8-02-2018/
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V čtvrtek 18.1. 2018 se ve Velkém sále Pedagogické fakulty konala diskuze organizovaná pod záštitou SKAV. o.s. a
EDUin. Tématem kulatého stolu se tentokrát stala problematika spojena s otázkou: Jak by měli být učitelé zapojeni do
formulováni do vzdělávací politiky? Pro debatu byli přizváni hosté z Českomoravského odborného svazu pracovníků
ve školství, Učitelské platformy, Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd a Pedagogické komory.
Diskuzi zahájil úvodním slovem Kryštof Vosátka, který se podílí na programu Učitel naživo, díky čemuž se stal skvělým
moderátorem. Poté následovala již zmiňovaná diskuze. V druhé polovině akce se dostalo slova také návštěvníkům a
ti tak dostali prostor k zodpovězení dotazů.

Den otevřených dveří
Ve středu 6. prosince proběhl na fakultě den otevřených dveří. Zájemci z řad studentů středních škol měli možnost
seznámit se s fakultou, a to nejen na obecných shrnujících prezentacích v aule, které pro ně byly připravené v 8:30
a 11:30, ale i na prezentacích oborů na jednotlivých katedrách. Po celou dobu konání dne otevřených dveří byli na
chodbách také studenti různých oborů (zástupci studentských oborových rad a spolků) a budoucí uchazeči se tak mohli
na cokoliv zeptat přímo jich. Program zahrnoval i komentované prohlídky budovy. Uchazeči o studium na PedF UK
budou mít ve čtvrtek 1. února další možnost zavítat na den otevřených dveří.

Fotogalerie   zde

Zahájení adventu
V pondělí 5.12. 2017 zahájil děkan fakulty prof. Michal Nedělka adventní program na Pedagogické fakultě.

Fotografie   zde  a   zde

První ročník konference katedry psychologie PedF UK
První ročník konference katedry psychologie PedF UK propojil absolventy a studenty, konal se v pátek 24. listopadu
2017.

  Článek iForum

Uctění 17. listopadu
V pátek 17. 11. 2017 uctil děkan fakulty prof. Michal Nedělka společně s místopředsedkyní AS PedF UK Danielou
Čechovou u Hlávkovy koleje památku zabitých studentů z roku 1939. Společně s průvodem potom zavzpomínali
u pamětní desky v Žitné ulici na zabitého Václava Sedláčka a Jana Opletala, jehož pozdější pohřeb přerostl v
protinacistickou demonstraci, kterou tehdejší říšský protektor potrestal uzavřením vysokých škol a odvlečením více než
tisícovky studentů do koncentračních táborů.
Děkan v tento den vzpomněl i na významné události, které se odehrály v naší zemi před 28 lety, a zúčastnil se
vzpomínkového aktu na Albertově, kde u pamětní desky zapálil svíčku.

Fotografie naleznete   zde

Festa academica 2017
Komorní sbor PedF UK vystoupil 16. 11. ve Valdštejnském paláci na prestižním sborovém festivalu.
  http://festaacademica.cz/sbor.php 

QUALITY ASSURANCE IN EDUCATION
V pondělí 13.11. 2017 se v prostorách Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy konal jednodenní odborný seminář na
téma Quality Assurance in Education. S příspěvky vystoupili nejen zástupci Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání, ale
i přední odborníci z indonéské univerzity Pendidikan. Celým seminářem provázel Mgr. Bc. Vít Šťastný, Ph.D. z Ústavu
výzkumu a rozvoje vzdělávání.

Seminář začal o deváté hodině ranní, kdy dostala slovo docentka Miroslava Černochová, proděkanka pro zahraniční
vztahy. V úvodních 15 minutách představila všem účastníkům Pedagogickou fakultu UK jak z pohledu historie, tak okem
současnosti. První blok zahajovala profesorka Eliška Walterová s prezentací, jejíž hlavním předmětem bylo zachytit
rozdíly ve vzdělávání napříč časovým spektrem a vystižení rozdílů mezi systémy edukace v České republice a Indonésii.
Poté přišel čas na klíčové řečníky z univerzity Pendidikan. Mezi tématy prezentací se objevilo například zvyšování kvality
vzdělávání či vyučování v bilingvních třídách, vyzdvižena byla i korelace mezi problémy technického a humanitního
vzdělávání, a to jak v České republice, tak v Indonésii. Odborného programu se zúčastnil také indonéský velvyslanec
dr. Aulia A. Rachmann, který na konci semináře předal jménem Ambasády zástupcům Pedagogické fakulty zvláštní
ocenění.

Fotografie z akce naleznete   zde

https://www.flickr.com/photos/145636261@N02/sets/72157690657350245
https://www.flickr.com/photos/145636261@N02/sets/72157689228864541
https://www.flickr.com/photos/145636261@N02/sets/72157690551289905
https://iforum.cuni.cz/IFORUM-16271.html
https://www.flickr.com/photos/145636261@N02/albums/72157666545873299
https://festaacademica.cz/sbor.php
https://www.flickr.com/photos/145636261@N02/albums/72157690603452816
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Infoden UK
V sobotu 11. 11. 2017 jsme se společně s dalšími fakultami zúčastnili Infodne UK. Aby byl zajištěn plný informační servis,
mohli budoucí uchazeči na našem stánku potkat jak studenty, tak zaměstnance fakulty.
Posluchárna Přírodovědecké fakulty UK byla během naší prezentace zcela zaplněna. PedF UK zde prezentovala
studijní proděkanka Pavla Nečasová, společně s vedoucí studijního oddělení Evou Vachudovou. O moment překvapení
se postaral děkan PedF UK Michal Nedělka, který taktéž promluvil k budoucím zájemcům o studium a byl oceněn
potleskem.

Jak prezentace probíhala, můžete vidět ve dvou krátkých videoukázkách zde:   .avi    .avi

Konference Jsme připraveni?
Ve středu 1. 11. 2017 proběhla pod záštitou naší fakulty konference Jsme připraveni?, kterou organizovala vzdělávací
organizace EDUkační LABoratoř ve spolupráci se společností Samsung Electronics Czech and Slovak.
Inspirativní přednášky se dotýkaly otázek přípravy budoucích učitelů, moderní technologie ve výuce, zkušeností z
projektu Škola dotykem UNIVERZITA, orientace v online světě nebo celoživotního vzdělávání.

Více informací a prezentace z konference:
  https://www.edulabcr.cz/novinky/jsme-pripraveni-prezentace

  Fotogalerie.

18. 10. navštívili fakultu představitelé japonské Hyogo
University
18. 10. navštívili fakultu představitelé japonské Hyogo University zaměřené na přípravu učitelů. Prezident (děkan)
Mitsuhiro Fukuda a jeho zástupce Kinichi Fukumoto jednali s děkanem PedF, s proděkankou pro zahraniční vztahy a
vedoucí katedry výtvarné výchovy o možnostech spolupráce. Prvním krokem bylo představení obou institucí a jejich
činností i rámcové porovnání struktury a obsahu studijních programů. To je také východiskem pro definici spolupráce,
k níž se obě strany přislíbily vyjádřit v co nejkratší době.

Fotogalerie   ZDE

Mezinárodní konference SEMT ‘17
Ve dnech 20.-25. srpna 2017 se konal na na naší fakultě již čtrnáctý ročník mezinárodní konference Symposium on
Elementary Maths Teaching – SEMT ´17. Konference SEMT jsou věnovány problematice vyučování matematice dětí ve
věku 5 až 12 let. Konference se zúčastnilo 78 registrovaných účastníků ze 16 zemí z celého světa. Téma konference
SEMT 17 bylo Equity and diversity in elementary mathematics education. V rámci konference zazněly čtyři plenární
přednášky:
Herbert Ginsburg (USA): Stories, stories, and more math stories
Mellony Graven (South Africa): Blending elementary mathematics education research with development for equity – an
ethical imperative enabling qualitatively richer data
Tomáš Janík: From content to meaning: Semantics of teaching in the tradition of Bildung-centred didactics
Esther Levenson (Israel): Promoting mathematical creativity in heterogeneous classes

Jednání v rámci OP VVV
Pedagogická fakulta spolu s dalšími pedagogickými fakulty na projektu, jehož cílem je propojení akademiků a učitelů z
praxe na téma rozvoje gramotností. Za zapojené učitele v projektu si mohou svou praxi na jejich školách rozšířit studenti
PedF UK.
Fotografie zde   (web)

Příměstské tábory
Spolek Přátelé našich hor ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy a spolkem Aktivka, z.s., pořádal
na konci srpna 2017 letní příměstské fakultní tábory.
Na děti čekal bohatý program na téma Cesta kolem světa, který si pro ně připravili studenti Pedagogické fakulty
Univerzity Karlovy. Děti cestovaly po zemi (bobová dráha), ve vzduchu (Národní technické muzeum), po vodě (stará
čistírna odpadních vod Bubeneč). Čekalo je však také poznávání exotických zvířat v ZOO nebo díky nepřízni počasí
vydání se do Muzea lega.
Nejoblíbenějším dnem byl vždy čtvrtek: děti si vyzkoušely střílení z luků, putovaly za výrobou skla a nocovaly na
Pedagogické fakultě. Děkujeme všem organizátorům, vedoucím i dětem za výborně strávený konec letních prázdnin
a těšíme se na příští rok!

PEDF-1474-version1-infoden_2017_1.mp4
PEDF-1474-version1-infoden_2017_2.mp4
https://www.edulabcr.cz/novinky/jsme-pripraveni-prezentace
https://www.flickr.com/photos/145636261@N02/albums/72157665816981819
https://www.flickr.com/photos/145636261@N02/albums/72157687222013851/with/37103159723/
https://www.flickr.com/photos/145636261@N02/
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Více informací zde:   http://tabory.pedf.cuni.cz/
Fotografie:   fb ,   fb

OP VVV Propojení teorie, praxe a výzkumu
Dva zářijové páteční a sobotní dny se na půdě Pedagogické fakulty UK uskutečnilo druhé setkání učitelů z celé
České republiky s akademiky specializujícími se na různé gramotnosti v rámci projektu "Zvýšení kvality vzdělávání
žáků, rozvoje klíčových kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotností. Dopolední přednášky pro všechny účastníky
byla odpoledne vystřídána praktickými workshopy věnovanými jednotlivým sekcím, které se rozčleňují do jednotlivých
gramotností (čtenářská, matematická, informační, občanská a sociální a člověk a příroda – fyzika, chemie, přírodopis
a zeměpis). Program každé sekce sestával z jednotlivých témat, která si učitelé již dopředu zvolili. Program byl
obohacen o workshopy a dílny, kde si učitelé mohli vyzkoušet praktické využití námětů pro své žáky. Setkání probíhalo
i neformální cestou večerního programu, který se konal za pomoci fakultního Bistra Café Therapy. V sobotu jako
zpestření následovala prohlídka Karolina s odborným výkladem. Věříme, že společné setkání a diskuze byla pro učitele
i akademiky přínosná a těšíme se na další společnou akci.
(Realizační tým projektu)

Shromáždění akademické obce
Ve středu 4. 10. se v Aule Pedagogické fakulty UK konalo shromáždění akademické obce k otázkám nových předpisů
fakulty a univerzity. Za přítomnosti děkana fakulty, zástupců vedení fakulty a senátu a právníků, kteří se na tvorbě
předpisů podíleli, se mohli zájemci z řad akademické obce i studijního oddělení zeptat na všechny detaily novinek a
změn v předpisech. Nejvíce dotazů se týkalo studijní oblasti. Předpisy vešly v platnost 1. 10. a jejich plné znění lze
nalézt na webových stránkách fakulty v záložce "Fakulta" v podbodě "Předpisy".

Projekt Památky nás baví získal další mezinárodní pozornost
V
e dnech 17. – 19. října 2017 bude na setkání padesáti národních koordinátorů Dnů evropského dědictví ve Štrasburku
představen projekt Památky nás baví jako příklad dobré praxe.
Společný projekt Národního památkového ústavu, Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy a Pedagogické fakulty
Masarykovy univerzity „Památky nás baví“ získal letos na jaře prestižní mezinárodní ocenění EUROPA NOSTRA.
Tentokrát bude prezentován v diskusním panelu věnovaném kulturnímu dědictví a vzdělávání.
„Ocenění Europa Nostra představuje nejvyšší evropské ocenění v oblasti péče o kulturní dědictví. Obdrželi jsme je
právě v kategorii Vzdělávání, odborná příprava a osvěta, ve které se o cenu ucházelo přes sedmdesát dalších projektů,“
uvedla Hana Havlůjová z Pedagogické fakulty v Praze, která projekt ve Štrasburku představí.
„Porotci ocenili zejména komplexní návrh, jak zajímavě a nově zpřístupňovat památky napříč Českou republikou,
edukační programy připravované na míru konkrétním cílovým skupinám, včetně osob se zdravotním a sociálním
znevýhodněním, a spolupráci odborníků s laickými zájemci o kulturní dědictví,“ doplnila Havlůjová.
„Přestože projekt skončil již v roce 2015, mám radost, že můžeme úspěchy a zkušenosti, které přinesl, dále rozvíjet a
sdílet, třeba právě na mezinárodním fóru, jakým je setkání koordinátorů Dnů evropského dědictví,“ uzavřela Havlůjová.
Na setkání ve Štrasburku budou zastoupeny nejen státy Evropské unie, ale také další partnerské země Rady Evropy,
ve kterých se každý podzim koná řada akcí na podporu a propagaci hmotného i nehmotného kulturního dědictví. S
rostoucím zájmem veřejnosti, jenž v posledních letech dosahuje až 20 milionů osob, je třeba promýšlet řadu společných
témat. Letos jsou na pořadu jednání otázky kvalitní interpretace kulturního dědictví, vzdělávání a udržitelného rozvoje.
Účastníci setkání začnou rovněž připravovat podklady pro rok 2018 – Evropský rok kulturního dědictví.
Projekt Památky nás baví (oficiální název „Vzdělávací role Národního památkového ústavu: Edukace jako klíčový nástroj
zkvalitnění péče o kulturní dědictví České republiky“) probíhal v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje Národní
a kulturní identity (NAKI) v letech 2012-2015. Za cíl si kladl vytvoření systému edukačních programů zaměřených na
vzdělávání v oblasti památkové péče a prezentace památkových objektů. Jednotlivé programy vznikaly s ohledem na
různé cílové skupiny – předškolní děti, žáky 1. - 3. stupně, vysokoškoláky, rodiny s dětmi, laickou a odbornou veřejnost,
seniory a návštěvníky se speciálními potřebami, jejichž potřebám byly přizpůsobovány. Klíčová byla interaktivní forma
programů, které vedly účastníky nejen k poznávání a objevování autentického prostředí památek, ale také k sebepoznání
a vzájemnému dialogu. Programy byly testovány a posléze aplikovány do praxe na třiceti ze sto čtyř různorodých
památkových objektů, které spravuje stát prostřednictvím Národního památkového ústavu. Připravovala a realizovala
je síť sedmi edukačních center rozmístěných po celém území České republiky. Pedagogickou a didaktickou úroveň
jednotlivých programů zajišťovaly a výzkumně zhodnotily Katedra historie a didaktiky dějepisu Pedagogické fakulty
Univerzity Karlovy v Praze a Katedra sociální pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Mezi
významné výstupy projektu se řadí pět metodik pro tvorbu, realizaci a hodnocení kvality edukačních programů v oblasti
péče o kulturní dědictví Památky nás baví 1-5, Praha 2015 určených jednotlivým cílovým skupinám projektu. Blíže viz
www.pamatkynasbavi.cz
Kontakt: PhDr. Martina Indrová, hlavní řešitelka projektu, vedoucí odboru edukace a dalšího vzdělávání GŘ NPÚ,
indrova.martina@npu.cz
Dny evropského dědictví (European Heritage Days) jsou společnou iniciativou Rady Evropy a Evropské unie.
Každoročně v měsíci září otevírají nejširší veřejnosti brány nejzajímavějších památek, budov, objektů a prostor, včetně

https://tabory.pedf.cuni.cz/
https://www.facebook.com/pg/pratelehor/photos/?tab=album&album_id=831802223648163
https://www.facebook.com/pg/pratelehor/photos/?tab=album&album_id=835053173323068
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těch, které jsou jinak zčásti nebo zcela nepřístupné. V České republice zaštiťuje jejich organizaci Sdružení historických
sídel Čech, Moravy a Slezska. Blíže viz http://www.historickasidla.cz/cs/dny-evropskeho-dedictvi/. Centrální stránky viz
http://www.europeanheritagedays.com/.
Kontakt: Mgr. Květa Vitvarová, ředitelka SHSČMS,   info@shscms.cz .
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