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Termíny plánovaných zasedání 
 

 14. prosince 2018 od 9:30 (Rytířská): 4. zasedání 
Výkonného výboru. 

 Koordinační tým Sítě přidružených škol UNESCO 
(z personálních důvodů se přesouvá na rok 2019) 
 

Společné zasedání České a Slovenské komise 
pro UNESCO 

 

Dne 8. listopadu 2018 se uskutečnilo první 
neformální společné zasedání České a Slovenské 
komise pro UNESCO. Toto setkání konané u 
příležitosti oslav 100. výročí od založení 
Československa mělo za cíl předat si pracovní 
zkušenosti, prohloubit vzájemnou spolupráci a 
podpořit společný postup při řešení problematiky 
jednotlivých agend UNESCO. Na úvod jednání 
vystoupil předseda České komise pro UNESCO Prof. 
PhDr. Stanislav Štech, CSc. a vedoucí tajemnice 
Slovenské komise pro UNESCO PhDr. Mária 
Krasnohorská. Oba vyzdvihli důležitost tohoto 
setkání a vedoucí tajemnice Krasnohorská 
poděkovala v zastoupení předsedy Slovenské komise, 
ministra zahraničních věcí a evropských záležitostí 
Miroslava Lajčáka, za uspořádání tohoto zasedání. Po 
představení historie, činnosti a složení České a 
Slovenské komise následoval dopoledne blok 
tematických diskusí, které se zabývaly 
problematickými otázkami v oblasti přírodních a 

společenských věd. V odpolední části zasedání 
pokračovaly tematické diskuse v dalších dvou 
programových oblastech UNESCO - vzdělávání a 
kultuře. Program byl doplněn o návštěvu Památníku 
Leoše Janáčka, jehož archiv je zapsán v mezinárodním 
Registru Paměti světa UNESCO, a o prohlídku Vily 
Tugendhat, která je zapsána na Seznamu světového 
kulturního dědictví UNESCO. 

Sekce pro vzdělávání, vědu a informatiku  

Dne 14. listopadu 2018 se uskutečnilo zasedání Sekce 
pro vzdělávání, vědu a informatiku. Sekce vyslechla 
prezentaci PhDr. Tomáše Hříbka, PhD., z Filosofického 
ústavu Akademie věd ČR na téma „Etika nových 
technologií a konec dvou kultur“. Jednalo se o 
prezentaci pilotního projektu nového 
interdisciplinárního Centra Karla Čapka pro studium 
hodnot ve vědě a technice. Dále sekce vyslechla 
informaci o 24. Valném shromáždění Sítě přidružených 
škol UNESCO v ČR a o společném zasedání České a 
Slovenské komise pro UNESCO. Sekce také diskutovala 
stav příprav operativní analýzy „Přínosy zapojení ČR 
v UNESCO“. 

Sekce pro životní prostředí 

Dne 15. listopadu se uskutečnilo zasedání Sekce pro 
životní prostředí. Sekce se věnovala současnému stavu 
operativní analýzy „Přínosy zapojení ČR v UNESCO“, 
významným bodem zasedání byla otázka řešení 
opětovného ustanovení Českého národního komitétu 
MAB (Člověk a biosféra) a projednání témat pro 
společné zasedání se Sekcí pro kulturu a komunikaci. 

Sekce pro kulturu a komunikaci 

Dne 16. listopadu 2018 se uskutečnilo zasedání Sekce 
pro kulturu a komunikaci. Sekce se věnovala 
problematice revize programu Paměť světa. Vyslechla 
informaci o průběhu a výsledcích 205. zasedání 
Výkonné rady UNESCO a o společném zasedání České 
a Slovenské komise pro UNESCO. Sekce také 
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projednávala přípravu společného zasedání se Sekcí 
pro životní prostředí. 

Plenární zasedání České komise pro UNESCO 

Dne 20. listopadu 2018 se uskutečnilo druhé letošní 
plenární zasedání České komise pro UNESCO. 
Plenární zasedání vyslechlo informaci o personálních 
záležitostech, aktuální činnosti Sítě přidružených škol 
UNESCO v České republice a záštitách udělených v 
roce 2018. Plenární zasedání se zabývalo výsledky 
205. zasedání Výkonné rady UNESCO, jež se konalo 
ve dnech 3. až 17. října 2018 v Paříži, a problematikou 
podávání nominací pro výročí UNESCO na léta 2020-
2021. Dále zhodnotilo průběh společného 
neformálního zasedání České komise pro UNESCO a 
Slovenské komise pro UNESCO, jež se uskutečnilo 
dne 8. listopadu 2018 v Brně, a vyslechlo informace 
předsedů jednotlivých sekcí České komise pro 
UNESCO.  

Pracovní skupina k programu UNESCO Paměť 
světa 
 
Dne 29. listopadu 2018 se uskutečnilo zasedání ad 
hoc pracovní skupiny k programu UNESCO Paměť 
světa. Pracovní skupina projednávala otázku 
nominací do mezinárodního Registru Paměti světa 
v návaznosti na výsledky 205. zasedání Výkonné rady 
UNESCO.  Dále se věnovala přípravě národní zprávy 
k implementaci Doporučení UNESCO z roku 2015 
týkajícího se zachování a zpřístupnění 
dokumentárního dědictví včetně toho, které je v 
digitální podobě.  
 
Global Education Meeting 

Ve dnech od 3. do 5. prosince 2018 se v Bruselu 
uskuteční celosvětové setkání vyšších úředníků 
k problematice vzdělávání s názvem Vzdělání v 
propojeném světě: zajištění inkluzivního a 
spravedlivého rozvoje. Celosvětové setkání má za cíl 
zhodnotit dosažený pokrok ve vytčených cílech a 
závazcích vyplývajících z Agendy pro udržitelný 
rozvoj 2030 a určit společně podporované strategické 

priority. Setkání shromáždí přibližně 300 účastníků z 
agentur OSN a přidružených organizací, agentur 
multilaterálního i bilaterálního charakteru, 
regionálních organizací, občanských organizací, 
organizací soukromého sektoru, nadací a zástupců 
učitelů i studentů.  

Den lidských práv 
 

Dne 10. prosince si na paměť přijetí 
Všeobecné deklarace lidských práv 
Valným shromážděním OSN v roce 
1948 připomínáme Den lidských 
práv. K naplňování cílů této 
deklarace přispívá svou činností i 
UNESCO. V rámci své kompetence 
se zabývá zejména právem na 

vzdělání, kulturní vyjádření, svobodou slova, právem 
na informace a právem na využívání přínosů vědy. 
Ochranou lidských práv se v UNESCO zabývá Výbor 
pro úmluvy a doporučení, který od svého vzniku v roce 
1948 již projednal více než pět stovek stížností na 
porušení lidských práv.  
 
Modrotisk zapsán na seznam nehmotného 
kulturního dědictví UNESCO 

Česká republika slaví velký úspěch, neboť na 13. 
zasedání Mezivládního výboru pro zachování 
nehmotného kulturního dědictví v Port Louis 
(Mauricius) byla dne 28. listopadu 2018 na 
Reprezentativní seznam nehmotného kulturního 
dědictví lidstva UNESCO zapsána nominace s názvem 
„Modrotisk, resistentní ruční tisk a barvení indigem v 
Evropě“, kterou předložila Česká republika společně s 
Maďarskem, Německem, Rakouskem a Slovenskem. 
Výbor velmi ocenil příkladnou spolupráci všech 
partnerů zapojených do zpracování nominace. Za 
českou stranu se na přípravě podílely nejenom obě 
modrotiskové dílny (Modrotisk Danzinger a Arimo), ale 
i Národní ústav lidové kultury, Ministerstvo kultury a 
další. Tato unikátní metoda rezervového ručního tisku 
a barvení indigem byla ve střední Evropě zavedena v 17. 
století a získala na popularitě v průběhu 18. a 19. 
století. V té době regionální řemeslníci cestovali do 
zahraničí jako tovaryši, aby se tuto novou techniku 
naučili, a následně vytvářeli cechy a asociace a 
dokumentovali své cesty v časopisech, což vedlo k 
významné výměně návrhů a vzorů mezi regiony. 
Spolupráci výše uvedených pěti zemí na zachování 
tradice modrotisku lze sledovat na oficiálních 
facebookových stránkách nominace: 
www.facebook.com/resistblockprintingandindigodyein
ginEurope 
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