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26. října 2018 od 9:30 hodin (Rytířská):
3. zasedání Výkonného výboru;
8. listopadu 2018 od 10:00 hodin (Brno):
společné neformální zasedání České komise pro
UNESCO a Slovenské komise pro UNESCO;
20. listopadu 2018 od 10:00 hodin (Černínský
palác): 2. plenární zasedání České komise pro
UNESCO;
14. prosince 2018 od 9:30 (Rytířská): 4. zasedání
Výkonného výboru.

Langhans v Praze. Ucelený soubor projektu, který
představuje unikáty Slovenska, Švýcarska, rakouského
Salcburku, Tuniska a řady zemí jihovýchodní Asie, se
ve dnech 5. července až 27. srpna 2018 představí na
státním
hradu
Bouzov.
Fotografie
českých
a slovenských památek, zvláště vybrané ke stému
výroční založení Československa, je možné vidět ve
dnech 31. července až 2. září 2018 v Löw-Beerově vile
v Brně. Více informací a harmonogram letošního
ročníku lze získat na webové stránce společnosti
MEDIA IN.

Plenární zasedání
Dne 14. června 2018 se uskutečnilo první letošní
plenární zasedání České komise pro UNESCO.
Plenární zasedání vyslechlo informaci o personálních
záležitostech, výsledcích 204. zasedání Výkonné rady
UNESCO, činnosti Sítě přidružených škol UNESCO
nebo záštitách udělených v 1. polovině roku 2018.
Plenární zasedání se zabývalo přínosy zapojení České
republiky do UNESCO a přípravou společného
neformálního zasedání České komise pro UNESCO
a Slovenské komise pro UNESCO. Plenární zasedání
rovněž vyslovilo souhlas s tím, aby Česká komise pro
UNESCO formálně ustavila Klub UNESCO Kroměříž.
Předseda Sekce pro životní prostředí PhDr. Ivan Mezivládní oceánografická komise
Rynda přednesl prezentaci na téma „Udržitelný
rozvoj a Mezinárodní program UNESCO Člověk Ve dnech 3. až 6. července 2018 se v Paříži koná
a biosféra“.
51. zasedání Výkonné rady Mezivládní oceánografické
komise (IOC). Cílem zasedání je hodnocení plnění
Poznej světové dědictví UNESCO 2018
pracovního plánu a příprava shromáždění členů
komise, jež se koná každé dva roky. Během zasedání se
Výstava fotografií světového kulturního a přírodního očekává diskuse např. o dekádě oceánologie pro
dědictví UNESCO z autorského projektu RNDr. udržitelný rozvoj na léta 2021 až 2030, druhém vydání
Mileny Blažkové se v létě představí v Praze, v Brně zprávy o celosvětové oceánologii, problematice
a na státním hradu Bouzov. Samostatnou kolekci uchování a udržitelného využívání mořských zdrojů
fotografií
„Švýcarské
dědictví
UNESCO“
si v oblastech mimo národní jurisdikci nebo pozorovacích
návštěvníci mohou prohlédnout ve dnech 2. až oceánografických systémech. Více informací lze získat
14. července 2018 v galerii FotoŠkoda v paláci na webové stránce IOC.
Sekretariát České komise pro UNESCO, Rytířská 31, 110 00 Praha 1, e-mail: unesco@mzv.cz, tel: 224 186 126, www.mzv.cz/unesco
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Program Člověk a biosféra

Mezinárodní den mládeže

Ve dnech 23. až 28. července 2018 se v indonéském
Palembangu koná 30. zasedání Mezinárodní
koordinační rady programu Člověk a biosféra. Rada
bude rozhodovat o zařazení nových biosférických
rezervací do Sítě světových biosférických rezervací a
vezme na vědomí doporučení o přezkumu
periodických zpráv týkajících se biosférických
rezervací. Výbor je složen z 34 členů (zástupců států)
volených Generální konferencí UNESCO a jeho
úlohou je rovněž dohled nad prováděním programu
Člověk a biosféra, doporučování výzkumných
projektů nebo hodnocení projektových priorit. Více
informací lze získat na webové stránce programu
Člověk a biosféra.

12. srpen je Mezinárodním dnem mládeže. Jeho cílem
je zvýšit povědomí mezinárodního společenství
o otázkách mládeže a o potenciálu mládeže jako
partnera při řešení současných světových problémů.
Mezinárodní den mládeže byl vyhlášen Valným
shromážděním OSN v roce 1999. Více informací
o politice UNESCO v oblasti mládeže lze získat na
webové stránce 10. ročníku Mládežnického fóra
UNESCO a Programu UNESCO pro mládež.

Mezinárodní den zrušení obchodování s otroky

Mezinárodní den původních obyvatel

Povstání v Santu Domingu (Haiti, Dominikánská
republika) v noci z 22. na 23. srpna 1791 sehrálo
klíčovou
úlohu
v procesu
prohlášení
zákazu
obchodování s otroky. 23. srpen byl proto vyhlášen
Mezinárodním dnem zrušení obchodování s otroky.
Mezikulturní projekt „Cesta otroků“ je příležitostí
k připomenutí historických příčin, metod a tragických
dopadů obchodování s otroky. Více informací lze získat
na webové stránce mezinárodního dne a projektu
„Cesta otroků“.

9. srpen je Mezinárodním dnem původních obyvatel.
Na světě žije zhruba 370 milionů původních obyvatel
v 90 zemích. Tvoří tedy jen 5 % celkového
obyvatelstva světa, ale 15 % toho nejchudšího.
Původní obyvatelé hovoří asi 7.000 jazyky
a představují asi 5.000 rozmanitých kultur. Původní
obyvatelé jsou dědicové a nositelé jedinečných
kultur, kteří dosud udržují sociální, kulturní,
ekonomické a politické vztahy, jež je odlišují od
majoritní společnosti. Společně však sdílí problém
týkající se prosazování svých práv, uznání své
identity a způsobu života. Postupem času se
z původních
obyvatel
staly
ohrožené
a nejzranitelnější skupiny obyvatelstva. V roce 2007
přijalo Valné shromáždění OSN Prohlášení o právech
původních obyvatel, jež vyjadřuje globální konsensus
o uznání práv původních obyvatel a zavádí rámec
minimálních standardů pro zajištění jejich životních
podmínek. Více informací lze získat na webové Sekretariát přeje všem členům a příznivcům
stránce mezinárodní dne.
České komise pro UNESCO krásné léto!
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