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Dunaj v kufru – Pro solidaritu s Dunajem, která nezná hranic

Dunaj je nejmezinárodnější řekou světa a společně se svými přítoky spojuje více než 81 
milionů lidí. To již samo o sobě je dostatečným důvodem zamyslet se nad společnými 
zájmy a vazbami a vytvořit učební materiál, který podnítí mladé lidi k docenění této 
evropské řeky se všemi jejími aspekty a výzvami, které přináší.

Pro Mezinárodní komisi pro ochranu Dunaje (ICPDR) není dostatečným cílem pouhé 
řešení otázek vodního hospodaření, chceme pro Dunaj a jeho přítoky rovněž nadchnout 
lidi a přiblížit každého jednotlivce k této řece. K tomuto účelu slouží každoroční oslavy 
Dne Dunaje konané 29. června a nyní rovněž tato učební pomůcka – „Dunaj v kufru“.

Vytvoření „Dunaje v kufru“ bylo umožněno díky spolupráci se společností Coca-Cola, 
Coca-Cola HBC a ICPDR v rámci „Zeleného dunajského partnerství“ („Green Danube 
Partnership“). Prostřednictvím našich společných činností jsme objevili jako aktivního 
a oddaného partnera společnost Coca-Colu a jsme si jistí, že „Dunaj v kufru“ se ukáže 
být vysoce užitečnou učební pomůckou v mnoha zemích podél toku Dunaje.

Jsme potěšeni, že byl nyní „Dunaj v kufru“ poskytnut učitelům v povodí Duna-
je a také doufáme, že rozmanitost tohoto materiálu a nápady v něm mohou přispět 
ke vzrušujícímu vyučování o Dunaji a jeho přítocích.

Ať „Dunaj v kufru“ propaguje solidaritu na Dunaji napříč politickým, kulturním a ja-
zykovým hranicím a přispěje k vytvoření svazku s touto řekou!

Philips Weller
výkonný tajemník

ICPDR
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Dunaj v kufru – „jedinec oceňuje a chrání jen to, co pochopí“

Voda je základní součástí života pro každého jedince a pro každou formu života na naší 
planetě. Bez vody by jakákoli forma života byla nemyslitelná.

S vědomím toho přijala společnost Coca-Cola a Coca-Cola HBC závazek uchovat 
vodu jako jeden ze svých nejdůležitějších cílů. To nás přivedlo k plnění závazků v ši-
rokém spektru iniciativ v mnoha společenstvích po celém světě. Naše stále pokračující 
úsilí podnítit povědomí o ochraně Dunaje je vlajkovým projektem vedoucím k rozvoji 
podobných a stejně důležitých iniciativ v Evropě i jinde.

„Dunaj v kufru“ byl vytvořen za jedinečného „Zeleného dunajského partnerství“, 
společného úsilí mezi ICPDR a společnostmi Coca-Cola a Coca-Cola HBC. Tento vý-
znamný vzdělávací nástroj byl inspirován vírou, že „jedinec oceňuje a chrání jen to, co 
pochopí“. Od dob svého uvedení do praxe v roce 2006 se ukázal být vysoce hodnotným 
příspěvkem k různým „uvědomění budujícím“ aktivitám, které používáme v mnoha ze-
mích Dunaje ve spolupráci s ICPDR, ministerstvy, nevládními organizacemi a vzdělá-
vacími institucemi.

Prostřednictvím „Zeleného dunajského partnerství“ jsme ukázali naši hlubokou víru 
v potřebu zajištění ochrany Dunaje a pochopení klíčové role, kterou sehrává v každoden-
ním životě lidí žijících podél jeho toku – ve prospěch současné i budoucích generací.

Sir Michael Llewellyn-Smith
ředitel společnosti  Coca-Cola, helénská plnírna


