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8. listopadu 2018 od 10:00 hodin (Brno):
společné neformální zasedání České komise pro
UNESCO a Slovenské komise pro UNESCO;
14. listopadu 2018 od 13:00 hodin (Rytířská):
Sekce pro vzdělávání, vědu a informatiku
15. listopadu 2018 od 14:00 hodin (Rytířská):
Sekce pro životní prostředí
16. listopadu 2018 od 10:00 hodin (NIPOS,
Fügnerovo nám. 1866/5, Praha 2): Sekce pro
kulturu a komunikaci
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.
prosinec
2018:
Koordinační
tým
Sítě
přidružených škol UNESCO

Výkonný výbor České komise pro UNESCO
Dne 26. října 2018 se uskutečnilo 3. zasedání
Výkonného výboru. Výkonný výbor vyslechl zprávu
o průběhu a výsledcích 205. zasedání Výkonné rady
UNESCO, projednal výzvu národních nominací
k výročí UNESCO na léta 2020-2021 a přípravu
společného zasedání České a Slovenské komise pro
UNESCO, dále vyslechl informaci Ministerstva
kultury o členství ČR ve Výboru na ochranu
kulturních statků v době ozbrojeného konfliktu a
informaci o záštitách České komise pro UNESCO.

transformace musí být řízen členskými státy ve
spolupráci se sekretariátem UNESCO. Státy požádaly,
aby Výkonná rada na svém 206. zasedání podala
zprávu o přijatých opatřeních a dosažených výsledcích.
Výkonná rada dále informovala o návrhu programu
rozpočtu na rok 2020-2021, kde bylo mimo jiné
dojednáno, že bude na 206. VR rozhodnuto o stropu
rozpočtu na základě 4 rozpočtových variant. Opět se
jednalo o dvou tzv. palestinských rozhodnutích, která
byla přijata bez diskuze konsenzem. Dále proběhlo
hlasování o rozhodnutí o situaci v Autonomní republice
Krym, které skončilo téměř totožným výsledkem jako
hlasování na předchozí Výkonné radě. Významný
prostor patřil agendě vzdělávání (Cíl udržitelného
rozvoje č. 4/SDG 4 – Vzdělávání 2030) – jmenovitě
globální a regionální koordinace a podpora, prevence a
boj se školním násilím a šikanou, zpráva a strategie ke
gramotnosti a prevence násilí. Pokračovala rovněž
diskuze o revizi programu Paměť světa, přičemž zpráva
o pokroku bude předložena na 206. VR a konečná
konsolidovaná zpráva o revizi programu až na 207. VR.
Světový den filozofie

Výkonná rada UNESCO
Ve dnech 3. až 17. října se v Paříži konalo 205.
zasedání Výkonné rady UNESCO. Výkonná rada se
věnovala
zejména
projednávání
strategické
transformace UNESCO. V současné době probíhá
implementace
druhého
pilíře
strategické
transformace, tj. posílení efektivity akčních
prostředků. Členské státy zdůraznily, že proces

Světový den filozofie připadá na třetí čtvrtek
v listopadu, tedy v letošním roce na 15. listopad. V sídle
UNESCO v Paříži se budou v rámci tohoto světového
dne konat ve dnech od 14. do 17. listopadu speciální
akce a programy. Mezi klíčové události během třídenní
oslavy patří: • Konference o nových filozofických
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postupech (14. - 15. listopadu) • Café philosophique
(15. listopadu) • Prezentace časopisu the Women
Philosophers’ Journal (15. listopadu) • Aktivita
představující výsledek digitalizace zvukových archivů
Collège international de philosophie (15. listopadu) •
Filozofie a lidská práva (16. listopadu) • Noc filozofie
(16. - 17. listopadu).
Mezinárodní den tolerance
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Vzdělávací seminář - Boj proti nedovolenému
obchodování s kulturními statky
Dne 26. listopadu 2018 proběhne v Paříži vzdělávací
seminář Boj proti nedovolenému obchodování s
kulturními statky zaměřený na evropské soudnictví a
vymáhání práva. Cílem této společné iniciativy EU UNESCO je vyškolení evropských soudních a
policejních úředníků k boji proti nedovolenému
obchodování s kulturními statky. Během tří dnů
tréninku, které spojují teorii a praxi, budou
mezinárodní odborníci a partneři UNESCO informovat
účastníky o osvědčených postupech, příslušných
nástrojích a právních předpisech i překážkách, s nimiž
se setkávají při provádění právních předpisů a
spolupráce. Akce bude rovněž příležitostí k vydání
příručky "Boj proti nedovolenému obchodování s
kulturními statky, nástroj pro evropské soudnictví a
vymáhání práva". Více informací lze získat na webové
stránce UNESCO.

16. listopad 2018
je od roku 1996
mezinárodním
dnem tolerance.
Organizace
spojených národů
se
zavázala
v Chartě OSN k
posilování
vzájemného porozumění mezi kulturami a národy a
prohlubování vzájemné tolerance je v době
vzrůstajícího násilného extremismu důležitější než Výzva k účasti v soutěžích Památníku Lidice
kdy předtím. Více informací lze získat na webové přidruženým školám UNESCO v ČR
stránce UNESCO.
Památník Lidice spolupracuje s Českou komisí pro
Slavnostní udělení ceny UNESCO-Madanjeet UNESCO na výběru témat pro Mezinárodní dětskou
Singh za podporu tolerance a nenásilí
výtvarnou výstavu Lidice, která patří mezi 10 největších
přehlídek dětské umělecké tvorby na světě. V roce 2018
Dne 16. listopadu 2018 proběhne v Paříži slavnostní ji obeslalo svými pracemi rekordních téměř 30 000 dětí
udílení cen za tvorbu a činnost k podpoře tolerance a ze 79 zemí světa. Tématem příštího ročníku je Chemie.
nenásilí. Generální ředitelka UNESCO Audrey Uzávěrka je 15. 2. 2019. Tuto akci společně s
Azoulay udělí cenu filmařce Manon Barbeau mezinárodní vědomostní soutěží Lidice pro 21. století,
z Kanady a nevládní iniciativě Coexist Initiative které se ročně účastní kolem 2 000 dětí převážně z
z Keni. Udílení cen má za cíl prosazovat duch Česka, Slovenska, Velké Británie a Ruska, s možností se
tolerance v oblasti umění, vzdělávání, kultury, vědy a přihlásit v termínu od 3. 1. - 21. 2. 2019, prezentovala
komunikace. Cena je udělena každé dva roky na setkání Sítě přidružených škol UNESCO v ČR
jednotlivcům nebo institucím za jejich výjimečné ředitelka Památníku Lidice Martina Lehmannová. Více
příspěvky k podpoře tolerance a nenásilí. Více informací na: www.mdvv-lidice.cz, www.lidice21.cz.
informací lze získat na webové stránce UNESCO.
Schůzka ke strategické transformaci UNESCO
Dne 22. listopadu 2018 se v Paříži uskuteční
zasedání, kde představitelé čtyř tematických
pracovních skupin, za přítomnosti prvního náměstka
generální ředitelky Xinga Qua, představí dosažený
pokrok v transformaci UNESCO. Cílem transformace
je posílit akceschopnost při řešení vznikajících
etických a rozvojových problémů v kontextu Agendy
2030
a
dosáhnout
schopnosti
organizace
bezodkladně reagovat na aktuální výzvy dnešního
světa a na potřeby jejích členských států. Více
informací lze získat na webové stránce UNESCO.
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