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Termíny plánovaných zasedání v 2. pol. 2019 
 

 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. 

 
Plenární zasedání České komise pro UNESCO 
 

Dne 20. června 2019 se uskutečnilo první letošní 
plenární zasedání České komise, které vyslechlo 
informaci o personálních záležitostech, o výsledcích 
206. zasedání Výkonné rady UNESCO, o společném 
zasedání České a Slovenské komise pro UNESCO 
v Bratislavě, činnosti Sítě přidružených škol UNESCO 
a záštitách udělených ČK v 1. pololetí 2019. Mgr. Soňa 
Perglerová z Ministerstva životního prostředí 
představila hlavní závěry zprávy Mezivládní vědecko-
politické platformy pro biologickou rozmanitost a 
ekosystémové služby (IPBES) o globální biodiverzitě. 
Zasedání se rovněž seznámilo s výroční zprávou ČK 
za rok 2018 a přijalo plán termínů zasedání ČK a 
jejích sekcí v 2. pololetí 2019. Předsedové odborných 
sekcí podali informaci k jejich činnosti, když hlavní 
pozornost se zaměřila na věcný záměr stavebního 
zákona. Na základě rozhodnutí ČK zaslal předseda 
ČK jejím jménem otevřený dopis předsedovi vlády, 
v němž vyjádřil výhrady ČK k obsahu a způsobu 
projednávání věcného záměru a vyzval vládu, aby 
věcný záměr v předložené podobě neschválila a 
vrátila předkladateli (Ministerstvu pro místní rozvoj) 
k přepracování. 

Společné zasedání České a Slovenské komise 
pro UNESCO dne 11. června 2019 v Bratislavě 
 

Zasedání úspěšně navázalo na brněnské setkání z 
listopadu 2018 a sloužilo k vzájemné inspiraci obou 
komisí prostřednictvím série přednášek a tematických 
diskuzí. Jedním z ústředních témat byla ochrana 
životního prostředí a to ve vztahu k Cílům udržitelného 
rozvoje (SDGs) nebo programu Člověk a biosféra. 
Implementace SDG 4, tzn. zajištění rovného přístupu 
k inkluzivnímu a kvalitnímu vzdělání, byla diskutována 
z národní i globální perspektivy. Podnětná byla výměna 
zkušeností v oblasti zápisů na Seznam světového 
dědictví a Reprezentativní seznam nemateriálního 
kulturního dědictví lidstva, stejně jako srovnání 
způsobu fungování české a slovenské Sítě přidružených 
škol UNESCO. Po zasedání se obě komise přesunuly k 
Bráně svobody, která je památníkem sametové revoluci 
nacházejícím se na soutoku řek Moravy a Dunaje pod 
hradem Děvín, kde předsedové obou komisí položili 
věnec k uctění památky obětí totalitního režimu. 
Program byl zakončen v Univerzitní knihovně v 
Bratislavě, která uchovává jedinečnou sbírku 
islámských rukopisů a tiskovin - tzv. Bašagićovu sbírku. 
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L´Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě 
 

Dne 12. června 2019 se na Velvyslanectví 
Francouzské republiky v Praze uskutečnilo slavnostní 
vyhlášení vítězek letošního 13. ročníku české edice 
stipendijního projektu L´Oréal-UNESCO Pro ženy ve 
vědě, jehož cílem je podpořit vědeckou kariéru žen. 
Vítězkami se staly: RNDr. Hedvika Kadlecová, Ph.D., 
pplk. doc. PharmDr. Jana Žďárová Karasová, Ph.D. a 
Ing. Silvie Rimpelová, Ph.D. Laureátky letošní ceny 
získaly ocenění v celkové hodnotě 600 tisíc Kč na 
realizaci vědeckého výzkumu v oblasti věd o živé a 
neživé přírodě. Letošního ročníku se zúčastnilo 
celkem 40 vědkyň. Více informací lze nalézt na 
webových stránkách: www.forwomeninscience.com. 
 

 
Laureátky ocenění L´Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě 2019 

 
Národní prezentace Gymnázia K. V. Raise 
Hlinsko v ruském Chanty-Mansijsku 
 

V posledním květnovém týdnu se Gymnázium K. V. 
Raise Hlinsko, člen Sítě přidružených škol UNESCO, 
zúčastnilo mezinárodní environmentální konference 
v ruském Chanty-Mansijsku. Organizátoři hostili 
zhruba polovinu členských škol Sítě z oblasti střední 
Asie, bývalých svazových republik a střední a 
východní Evropy a druhou polovinu doplnili ruské 
školy. Cílem byla národní prezentace ochrany 
životního prostředí a národní ukázka týkající se 
Reprezentativního seznamu nemateriálního 
kulturního dědictví lidstva. Především druhé téma 
pak bylo pro hlinecké gymnázium téměř srdeční 
záležitostí, když právě Masopustní obchůzky a masky 
na Hlinecku jsou od roku 2010 součástí zmíněného 
seznamu nemateriálního kulturního dědictví. 
 

 
 
Přeshraniční evropské světové dědictví - zdárné 
pokračování projektu 
 

V posledním týdnu školního roku proběhlo studentské 
natáčení v německé oblasti Krušnohoří, které je 
součástí projektu Institutu studií dědictví a Sítě 
přidružených škol UNESCO. Celkem tři školy na české 
straně – Pražské humanitní gymnázium, Gymnázium 
Mladá Boleslav a Gymnázium Ivana Olbrachta Semily 
společně se svými německými partnery ze Saska během 
tří dnů filmově ztvárnily důlní oblast Krušnohoří. 
Region na česko-německém pohraničí přitom nebyl 
vybrán náhodně, protože je součástí společné česko-
německé kandidatury k zápisu na Seznam světového 
dědictví UNESCO. Zatímco o výsledku kandidatury se 
rozhodne na červencovém zasedání Výboru světového 
dědictví v Baku, výsledky studentského natáčení budou 
prezentovány v prosinci v Berlíně. 
 

 
 
 
Sekretariát přeje všem členům a příznivcům 
České komise pro UNESCO krásné léto! 
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