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Termíny plánovaných zasedání 
 

 Výkonný výbor - 20. září 2019 od 10:00 hod. v 
Sekretariátu České komise, Rytířská 31; 

 Ad hoc pracovní skupina k programu Paměť světa 
– 22. října 2019 od 10:30 hod. v Sekretariátu 
České komise, Rytířská 31; 

 Sekce pro vzdělávání, vědu a informatiku –  
24. října 2019 od 14:00 hod. v Sekretariátu České 
komise, Rytířská 31; 

 Sekce pro kulturu a komunikaci + Sekce pro 
životní prostředí (společné zasedání) – 31. října 
2019 od 13:00 hod.; 

 Plenární zasedání České komise pro UNESCO  -  
5. listopadu 2019 od 10:00 hod. v Zrcadlovém 
salonku Černínského paláce. 

 
Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří a 
krajina pro chov a výcvik ceremoniálních 
kočárových koní v Kladrubech nad Labem 
zapsány na Seznam světového dědictví 
UNESCO 
Hornické památky v saském a českém Krušnohoří a 
krajina pro chov a výcvik ceremoniálních kočárových 
koní v Kladrubech nad Labem byly dne 6. července 
2019 na 43. zasedání Výboru pro světové dědictví 
v Baku zapsány na Seznam světového dědictví 
UNESCO. Počet památek v České republice, které se 
mohou pyšnit titulem světového dědictví, se tak 
rozrostl na čtrnáct. Hornický region 
Erzgebirge/Krušnohoří, jak zní oficiální název 
společné česko-německé nominace, tvoří 22 součástí, 
z nichž 17 se nachází na území Saska a pět v českém 
Krušnohoří. Českou část reprezentují Hornická 
krajina Jáchymov, Hornická krajina Abertamy – Boží 
Dar – Horní Blatná, Rudá věž smrti, Hornická krajina 
Krupka a Hornická krajina Mědník. Společně tyto 
komponenty dokládají obrovský vliv, který měla těžba 
a zpracování rud na obou stranách pohoří na rozvoj 
hornictví a hutnictví po celém světě. Krajina pro 
chov a výcvik ceremoniálních kočárových 
koní v Kladrubech nad Labem představuje 
území, které spojuje unikátní národní kulturní 

památku, jež dokládá staletý chov a výcvik jedinečného 
plemene – starokladrubského koně a její širší kontext 
v souvisejících obcích – Kladruby nad Labem, Selmice, 
Semín. Toto vzácné plemeno barokních galakarosiérů 
v ní bylo vyšlechtěno a krajina mu byla v minulých 
staletích „ušita na míru“. Je to jedno z mála míst na 
světě, kde jsou cíleně nepřerušeně chováni a cvičeni 
kočároví koně, a to jako součást národního kulturního 
dědictví. 
 
 

 
 
 
Valné shromáždění Sítě přidružených škol 
UNESCO v ČR 
Ve dnech 23. a 24. září 2019 se ve Znojmě uskuteční 25. 
zasedání Valného shromáždění Sítě přidružených škol 
UNESCO v ČR. Cílem zasedání je poskytnout příležitost 
pro výměnu zkušeností a informací mezi jednotlivými 
členy Sítě, vyhodnotit činnost Sítě v uplynulém období 
a projednat priority pro další období. Tradiční součástí 
jsou prezentace škol k naplnění témat Týdne škol 
UNESCO ve školním roce 2018/2019 a tematické 
přednášky vybraných odborníků k tématům Týdne škol 
UNESCO ve školním roce 2019/2020. Důležitou 
součástí programu pak bude přijetí nové Charty Sítě 
přidružených škol UNESCO v ČR na tříleté období do 
roku 2022. Pořadatelem letošního zasedání je Základní 
škola JUDr. Josefa Mareše a Mateřská škola, Znojmo. 
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Síť přidružených škol UNESCO: Výtvarná 
soutěž o bezpečnosti ve školách a osvěta k 
nehmotnému kulturnímu dědictví UNESCO 
V letních měsících obdržel Sekretariát České komise 
pro UNESCO dvě výzvy z ústředí Sítě přidružených 
škol UNESCO v Paříži. První se týká účasti v 
mezinárodní výtvarné soutěži, jejímž tématem je 
bezpečnost na školách. Zadáním je, aby žáci alespoň v 
pětičlenných skupinách ztvárnili, co dle jejich názoru 
může ohrozit bezpečnost výuky, a to například vlivem 
změny klimatu. Druhá výzva v sobě zahrnuje téma 
nehmotného kulturního dědictví. UNESCO ve 
spolupráci s členskými státy EU připravilo dotazník 
zkoumající stav výuky v této oblasti na základních a 
středních školách, přičemž výsledky poznání by měly 
sloužit mj. k vydání samostatné učebnice. Součástí 
tohoto programu je i říjnový seminář ve Vídni, 
kterého se zúčastní deset dvojic ve formátu učitel a 
žák z členských států EU. Uzávěrka soutěže je 17. září 
2019, zájem o účast na semináři je potřeba hlásit do 
6. září 2019, obojí na Sekretariátu České komise pro 
UNESCO. Podrobnější informace o obou projektech 
jsou dostupné na webu Sítě přidružených škol 
UNESCO v sekci aktuality www.skoly-unesco.cz. 
 
Poznej světové dědictví UNESCO 2019 
Výstava fotografií světového kulturního a přírodního 
dědictví UNESCO z autorského projektu členky České 
komise pro UNESCO RNDr. Mileny Blažkové se v září 
vrací do Prahy. Ve dnech 1. – 15. 9. 2019 se výběr 
z výstavy představí v Malé galerii Paláce Langhans ve 
Vodičkově ulici v Praze 1.  Více informací a 
harmonogram letošního ročníku lze získat na webové 
stránce společnosti MEDIA IN.  
 
Mezinárodní den gramotnosti 2019 
8. září je Mezinárodním dnem gramotnosti. 
Tématem letošního Mezinárodního dne gramotnosti 
se stalo „gramotnost a mnohojazyčnost“. Otázky 
gramotnosti a přístupu ke vzdělání jsou klíčovým 
tématem pro dosažení Cílů udržitelného rozvoje. 
Mezinárodní den gramotnosti je také příležitostí 
k vyjádření solidarity s oslavami Mezinárodního roku 
jazyků původních obyvatel s cílem pokusit se začlenit 
jazykovou rozmanitost do vzdělávání a rozvoje 
gramotnosti.  
Více informací lze získat na webové stránce:     
https://en.unesco.org/commemorations/literacyday. 
 
Mezinárodní den demokracie 2019 
15. září je Mezinárodním dnem demokracie. 
Jedním z cílů UNESCO je podporovat úsilí všech lidí 
o realizaci a sdílení univerzálních společných hodnot, 
jako je svoboda, tolerance, dodržování lidských práv, 

dialog a rozmanitost názorů. Demokracie poskytuje 
ochranu a účinnou realizaci lidských práv. UNESCO 
aktivně přispívá svou činností k budování a upevňování 
demokracie a rozvoji demokratických institucí na celém 
světě.  
Více informací naleznete na webové stránce: 
https://en.unesco.org/commemorations/democracyda
y. 
 
Mezinárodní den míru 2019 
21. září je Mezinárodním dnem míru. Tento den 
vyhlásilo Valné shromáždění OSN v roce 1981. 
Zachování míru a bezpečnosti patří mezi hlavní cíle a 
zásady OSN. V tento den OSN vyzývá, aby státy a 
národy dodržovaly klid zbraní a pořádaly akce za 
účelem podpory světového míru. Také UNESCO se 
v řadě svých programů zaměřuje na podporu kultury, 
míru a nenásilí. Mezi priority činnosti UNESCO patří 
výchova v oblasti udržitelného rozvoje, vzdělávání v 
oblasti lidských práv, připomínání holokaustu, 
prevence konfliktů a budování míru. 
Více informací na webové stránce: 
https://en.unesco.org/commemorations/peaceday. 

       
 
Mezinárodní den všeobecného přístupu 
k informacím 2019 
28. září bylo vyhlášeno na Generální konferenci 
UNESCO v roce 2015 Mezinárodním dnem 
všeobecného přístupu k informacím. Tento den má 
zvláštní význam pro Agendu 2030, a především pro 
dílčí Cíl udržitelného rozvoje (SDG) č. 16.10.2, který 
vyžaduje zajištění přístupu veřejnosti k informacím a 
ochranu základních svobod (v České republice je tato 
agenda právně upravena zákonem č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím). 
Letošní téma se nazývá: „Přístup k informacím – 
nezůstane nikdo pozadu!“. UNESCO chystá řadu 
„otevřených rozhovorů“,  napříč všemi světadíly, během 
nichž bude mít veřejnost možnost diskutovat tuto 
problematiku s významnými osobnostmi. Více 
informací lze nalézt na webové stránce: 
https://en.unesco.org/commemorations/accesstoinfor
mationday. 
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