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Termíny plánovaných zasedání  
 

 2. zasedání Výkonného výboru - 24. května 2019 v 
10:00 hodin v Sekretariátu České komise, 
Rytířská 31; 

 Společné neformální zasedání České komise pro 
UNESCO a Slovenské komise pro UNESCO – 11. 
června 2019 od 10:30 hodin na Ministerstvu 
zahraničních věcí a evropských záležitostí 
Slovenska v Bratislavě; 

 1. plenární zasedání - 13. června 2019 v 10:00 
hodin v Zrcadlovém salónku Černínského paláce, 
Loretánské nám. 5. 

Zasedání Výkonného výboru 

Dne 29. března 2019 se uskutečnilo zasedání 
Výkonného výboru České komise pro UNESCO.  
Výkonný vyslechl informaci ze zasedání 
Koordinačního týmu Sítě přidružených škol UNESCO 
v ČR a informace předsedů odborných sekcí k jejich 
činnosti. Obsáhle byla diskutována forma a obsah 
reakce České komise na předložený věcný záměr 
stavebního zákona a jeho dopady na památkovou péči 
a ochranu přírody a krajiny. Výkonný výbor dále 
zahájil přípravy na druhé společné neformální 
zasedání České a Slovenské komise pro UNESCO a 
projednal otázku kandidatur ČR ve volbách do 
subsidiárních orgánů, mezivládních výborů a orgánů 
úmluv a programů UNESCO v roce 2019. 
 
 
Výkonná rada UNESCO 

Ve dnech 3. – 17. dubna 2019 se v Paříži koná 206. 
zasedání Výkonné rady UNESCO. Na programu 
budou tradičně body, jako je zpráva o plnění 
programu a rozpočtu UNESCO na léta 2018 a 2019, 
aktuální rozpočtová situace organizace nebo zpráva o 
provádění programů schválených na předcházejících 
zasedáních. Výkonná rada bude rovněž diskutovat 
přípravu programu a rozpočtu organizace na období 
2020-2021. 

 
 
Projekt Poznej světové dědictví UNESCO 2019 
 
Dne 1. dubna 2019 byla v Praze zahájena putovní 
výstava fotografií Poznej světové dědictví UNESCO, 
autorský projekt publicistky a cestovatelky RNDr. 
Mileny Blažkové, který se koná pod záštitou České 
komise pro UNESCO. Tento rok se jedná o již 17. ročník 
této výstavy, kterou budou moci zájemci kromě dvou 
míst v hlavním městě (v Městské knihovně v Praze 1 a v 
paláci Langhans) navštívit také v Telči, Kutné Hoře, 
Teplicích, Brně, Plzni nebo Třeboni. Pozornost bude 
letos věnována především památkám UNESCO 
v ohrožení. Budou zde k vidění fotografie Lenky 
Klicperové z organizace Člověk v tísni. 
Více informací a harmonogram letošního ročníku lze 
získat na webové stránce: www.unesco-mediain.cz. 
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Mezinárodní den sportu pro rozvoj a mír 

6. duben je Mezinárodním dnem sportu pro rozvoj a 
mír. Sport je nejen aktivitou, která má potenciál 
upevňovat pozitivní hodnoty, ale i významným 
socioekonomickým faktorem. Na tento význam 
sportu upozorňuje i Agenda 2030 pro udržitelný 
rozvoj. Mezinárodní den sportu pro rozvoj a mír byl 
vyhlášen Valným shromážděním OSN dne 23. 8. 
2013. Více informací naleznete na webové stránce: 
https://www.un.org/en/events/sportday/. 
 
Den vzdělanosti 

7. duben je Dnem vzdělanosti a je rovněž oficiálně 
významným dnem ČR. Toto datum je úzce spjato se 
vznikem Univerzity Karlovy, první školy svého druhu 
ve střední Evropě. Zajištění inkluzivního a 
nestranného kvalitního vzdělání a podpora 
celoživotních vzdělávacích příležitostí pro všechny 
patří k hlavním programovým cílům UNESCO, a to i 
v kontextu naplňování Agendy 2030 pro udržitelný 
rozvoj. 
 

Mezinárodní den Matky Země 

22. duben je Mezinárodním dnem 
Matky Země, jehož cílem je 
připomenout, že Země a její 
ekosystémy nám dávají život a 
poskytují obživu. Připomíná také 
společný závazek daný prohlášením 
z Rio de Janeira z roku 1992 

prosazovat harmonii s přírodou a podporovat 
rovnováhu mezi třemi aspekty udržitelného rozvoje - 
environmentálním, ekonomickým a sociálním 
rozvojem. Více informací na webové stránce: 
https://www.un.org/en/events/motherearthday/ind
ex.shtml. 
 
Světový den knihy a autorských práv 
23. duben je Světovým dnem knihy a autorských 
práv, který byl vyhlášen během Generální konference 
UNESCO v roce 1995. Cílem je vzdát poctu knihám a 
jejich autorům a podnítit k četbě zejména mládež. 
UNESCO a mezinárodní organizace reprezentující tři 
největší odvětví knižního průmyslu (vydavatelé, 
prodejci a knihovny) volí tzv. „Světové hlavní město 
knihy“. Jako první obdrželo tento titul v roce 2001 
hlavní město Španělska – Madrid. Pro rok 2019 bylo 
vybráno město Sharjah ve Spojených arabských 
emirátech a pro rok 2020 se světovým městem knihy 
stane Kuala Lumpur v Malajsii. Více informací 
naleznete na webové stránce: 
https://en.unesco.org/commemorations/worldbookday. 

 

 
 
 
Mezinárodní den jazzu 

30. duben slavíme jako Mezinárodní den jazzu. 
Oficiálním partnerem UNESCO při organizaci a 
propagaci tohoto mezinárodního dne je Herbie 
Hancock Institute of Jazz. 
V roce 2019 se organizace zahajovacího koncertu 
mezinárodních oslav ujala Austrálie. V Melbourne se 
uskuteční koncert světově proslulých jazzových umělců, 
jakými jsou jazzový klavírista Herbie Hancock nebo 
uznávaný trumpetista James Morrison. 
Cílem oslav Mezinárodního dne jazzu je zvýšit 
povědomí mezinárodního společenství o hodnotách 
jazzu jako nástroje dialogu mezi lidmi, podpory jednoty 
a lidské důstojnosti v boji proti jakýmkoliv formám 
diskriminace a sociálního vyloučení. 
Více informací naleznete na webové stránce: 
https://jazzday.com. 
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