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Termíny plánovaných zasedání 
 

 Koordinační tým Sítě přidružených škol UNESCO 
– 11. prosince 2019 od 10:00 hod. v Sekretariátu 
České komise, Rytířská 31; 

 Plenární zasedání České komise pro UNESCO  -  
13. prosince 2019 od 11:00 hod. v Zrcadlovém 
salonku Černínského paláce. 

 
Výkonný výbor České komise pro UNESCO 

Dne 4. října 2019 se uskutečnilo letošní třetí zasedání 
Výkonného výboru České komise pro UNESCO. Jeho 
členové si vyslechli informaci o připravovaném 207. 
zasedání Výkonné rady UNESCO, byla představena 
předkládací zpráva k materiálu pro schůzi vlády 
s návrhem na obeslání 40. zasedání Generální 
konference UNESCO a byla podána zpráva o průběhu 
a výsledcích 25. zasedání Valného shromáždění Sítě 
přidružených škol UNESCO v ČR. Výkonný výbor 
vzal dále na vědomí zprávu o stavu projednání záštit 
České komise pro UNESCO, byl představen program 
druhého plenárního zasedání České komise pro 
UNESCO a na závěr byli přítomní informováni o 
chystaném stěhování Sekretariátu České komise pro 
UNESCO do sídla MZV ČR v Černínském paláci. 

207. zasedání Výkonné rady UNESCO 

Ve dnech 9. až 23. října 2019 se v Paříži konalo 207. 
zasedání Výkonné rady UNESCO. Výkonná rada se 
mj. věnovala přípravě rozpočtu organizace na 
nadcházející dvouletí, přípravě dokumentů pro 40. 
zasedání Generální konference UNESCO a přijala 
rozhodnutí k sledování situace v Autonomní 
republice Krym na Ukrajině v oblastech působnosti 
UNESCO, k prodloužení mandátu pracovní skupiny 
k přezkumu programu Paměť světa a k zahájení 
příprav na doporučení UNESCO k etickým zásadám 
umělé inteligence a k otevřené vědě. Věnovala se 
rovněž problematice prevence násilného extremismu, 
strategické transformaci organizace a strategii pro 
gramotnost mládeže a dospělých. 

 
 
Zasedání Sekce pro vzdělávání, vědu a 
informatiku 

Dne 24. října 2019 se uskutečnilo druhé letošní 
zasedání Sekce pro vzdělávání, vědu a informatiku.  
Součástí zasedání byla přednáška místopředsedkyně 
České komise pro UNESCO, RNDr. Jany Dlouhé, Ph.D. 
z Centra pro otázky životního prostředí Univerzity 
Karlovy a Zeleného kruhu na téma: „Mobilizace 
mladých k záchraně planety – jakou roli hrají 
vzdělávací instituce?“. Členům Sekce byla rovněž 
podána informace o průběhu a výsledcích 25. zasedání 
Valného shromáždění Sítě přidružených škol UNESCO 
v ČR a proběhla diskuse k dalšímu směřování sekce 
v novém funkčním období České komise pro UNESCO. 

Společné zasedání Sekce pro kulturu a 
komunikaci a Sekce pro životní prostředí 

Dne 31. října 2019 proběhlo další společné zasedání 
Sekce pro kulturu a komunikaci a Sekce pro životní 
prostředí. Během zasedání byly projednány náměty 
k meziresortní spolupráci, přičemž inspirací k diskusi 
byla vystoupení Ing. Vlastislava Ourody, Ph.D., 
náměstka ministra kultury pro řízení sekce kulturního 
dědictví, a Mgr. Jiřího Macha z Ministerstva životního 
prostředí na téma: „Protiklady zájmu ochrany přírody a 
kulturního dědictví v ČR, zejména ve vztahu ke změně 
klimatu a biodiverzitě“. Členové sekcí dále debatovali 
vhodné způsoby reakce České komise pro UNESCO na 
předloženou první verzi paragrafovaného znění nového 
stavebního zákona, která je v rozporu s mezinárodními 
závazky ČR nejen v oblasti památkové péče. 
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Světový den vědy pro mír a rozvoj 

10. listopad je Světovým dnem vědy pro mír a 
rozvoj. Tímto dnem si připomínáme významnou 
úlohu vědy ve společnosti a v našem každodenním 
životě. Tento den si klade za cíl zdůraznit úzkou 
vazbu mezi vědou a společenským rozvojem a 
připomíná nám, jakou roli hrají samotní vědci pro 
šíření povědomí ve společnosti o potřebě podporovat 
udržitelný rozvoj. V roce 2019 bude tento den 
věnován tématu otevřené vědy, přičemž od 40. 
zasedání Generální konference UNESCO se očekává 
přijetí rezoluce, kterou se zahájí práce na textu 
doporučení UNESCO k otevřené vědě. Zapojit se do 
diskuse může každý prostřednictvím sociálních sítí 
nebo mikroblogů označených #ScienceDays a 
#OpenScience. Více informací na webové stránce: 
https://en.unesco.org/commemorations/worldscienc
eday. 

Mezinárodní den tolerance 

16. listopad je od roku 1996 Mezinárodním dnem 
tolerance. Významné počiny ve vědecké, umělecké, 
kulturní a komunikační oblasti zaměřené na podporu 
ducha tolerance a nenásilí oceňuje Cena UNESCO-
Madanjeet Singh za podporu tolerance a nenásilí. 
Více informací na webové stránce: 
https://en.unesco.org/commemorations/toleranceda
y. 

Světový den filozofie 

Zdroj: UN Photo 

Světový den filozofie připadá od roku 2005 na třetí 
čtvrtek v měsíci listopadu, tedy v letošním roce na 21. 
listopad. Připomínka tohoto dne zdůrazňuje trvalou 
hodnotu a odkaz filozofie pro kulturní a individuální 
rozvoj každé společnosti a jednotlivce. Generální 
ředitelka UNESCO A. Azoulay ve svém poselství 
k Světovému dni filozofie uvedla: „Ve stále složitějším 
světě, v němž panuje nejistota, kdy společenské 
změny a technologické revoluce narušují tradiční 
referenční body, filozofie zůstává životně důležitým 
zdrojem a napomáhá lidské potřebě porozumět světu 

kolem nás a identifikovat principy, kterými se řídí naše 
jednání“. Cílem letošního Světového dne filozofie je 
zdůraznit význam filozofie v různých regionálních 
kontextech při řešení hlavních výzev v současné 
společnosti, jako je migrace, radikalizace, změna 
životního prostředí nebo umělá inteligence. Více 
informací lze nalézt na webové stránce: 
https://en.unesco.org/commemorations/philosophyda
y. 

Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice 

Památník Lidice spolupracuje s Českou komisí pro 
UNESCO na výběru témat pro Mezinárodní dětskou 
výtvarnou výstavu Lidice, která patří mezi 10 
největších přehlídek dětské umělecké tvorby na světě. 

Foto: Památník Lidice 

V roce 2019 ji obeslalo svými pracemi 15 336 dětí ze 70 
zemí světa. Památník Lidice ve spolupráci s Českou 
komisí pro UNESCO vybral pro nadcházející 48. ročník 
atraktivní téma Krajina, které vychází z Mezinárodního 
roku zdraví rostlin vyhlášeného OSN pro rok 2020. 
Soutěže se mohou účastnit děti ve věku od 4 do 16 let. 
Uzávěrka pro zaslání výtvarných prací je 14. 2. 2020.  
Více informací lze rovněž nalézt na webové stránce: 
www.mdvv-lidice.cz. 
 
Mezinárodní vědomostní soutěž Lidice pro  
21. století 

Druhým největším projektem pro děti, který Památník 
Lidice pořádá, je mezinárodní vědomostní soutěž 
s názvem Lidice pro 21. století, které se pravidelně 
účastní téměř 2 500 dětí převážně z České republiky, 
Slovenské republiky, nově také z Polska. Soutěž je 
unikátní tím, že celá proběhne online. Ve dvou kolech 
žáci a studenti absolvují vědomostní test a píší esej na 
předem zadané téma.  
Více informací lze rovněž nalézt na webové stránce: 
www.lidice21.cz. 
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