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Termíny plánovaných zasedání 
 

 26. října 2018 od 9:30 hodin (Rytířská):  
3. zasedání Výkonného výboru; 

 8. listopadu 2018 od 10:00 hodin (Brno): 
společné neformální zasedání České komise pro 
UNESCO a Slovenské komise pro UNESCO; 

 20. listopadu 2018 od 10:00 hodin (Černínský 
palác): 2. plenární zasedání České komise pro 
UNESCO; 

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

Na podzim jsou rovněž naplánována zasedání 
jednotlivých Sekcí. Termíny budou doplněny 
v příštím vydání. 
 
Nový vedoucí tajemník České komise pro 
UNESCO 

V říjnu 2018 se funkce vedoucího tajemníka České 
komise pro UNESCO ujal pan René Zelený, který na 
tento post nastupuje po návratu ze Stálé mise ČR při 
OSN v New Yorku, kde působil jako národní delegát v 
1. výboru Valného shromáždění OSN a věnoval se též 
mj. agendě voleb do orgánů OSN a mírovým 
operacím OSN. V letech 2012-2014 vykonával funkci 
zástupce ředitele odboru OSN na Ministerstvu 
zahraničních věcí, v letech 2006-2011 působil jako 
vicekonzul pro politické, konzulární a kulturní 
záležitosti na Generálním konzulátu ČR v 
Hongkongu. 

Valné shromáždění Sítě přidružených škol 
UNESCO 
 
Ve dnech 24. – 25. září 2018 se v Hlinsku uskutečnilo 
24. zasedání Valného shromáždění Sítě přidružených 
škol UNESCO v České republice, které ve spolupráci 
se Sekretariátem České komise pro UNESCO hostilo 
a pořádalo Gymnázium K. V. Raise a Střední odborné 
učiliště v Hlinsku.   
Během zasedání byla vyhodnocena činnost za 

uplynulé období a byly projednány plány činnosti Sítě 
na nadcházející období. Sekretariát České komise pro 
UNESCO informoval o reformě Sítě přidružených škol 
UNESCO a představil nové dokumenty vztahující se k 
této  reformě - Průvodce národního koordinátora, 
Nástroj Sítě pro elektronickou komunikaci a Pravidla 
pro používání loga člena Sítě. 
Účastníci si rovněž vyslechli celou řadu zajímavých 
tematických přednášek, které korespondovaly se 
schválenými tématy pro Týden škol UNESCO na 
období 2018/2019. Jedná se o témata: Mezinárodní rok 
jazyků původních obyvatel, Mezinárodní rok 
umírněnosti a Mezinárodní rok periodické soustavy 
prvků. 
Školy jako obvykle prezentovaly projekty, které v 
uplynulém školním roce realizovaly v rámci Týdne škol 
UNESCO na téma „Osudové osmičky v našich dějinách“ 
a „Sport jako prostředek k podpoře vzdělávání, zdraví, 
rozvoje a míru“. Více informací lze získat na webové 
stránce Přidružených škol UNESCO. 

 
Výkonná rada UNESCO 

Ve dnech 3. až 17. října 2018 se v Paříži koná  
205. zasedání Výkonné rady UNESCO. Během zasedání 
dojde k projednání celé řady témat, mezi nimiž nebude 
chybět například aktuální informace o pokroku ve 
strategické transformaci organizace. Více informací o 
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zasedání Výkonné rady naleznete na webové stránce 
UNESCO.  

Poznej světové dědictví UNESCO 2018 

Výstava fotografií světového kulturního a přírodního 
dědictví UNESCO z autorského projektu 
RNDr. Mileny Blažkové končí letošní putování po 
vlastech českých v Liberci v Krajské vědecké 
knihovně. Návštěvníci si mohou mezi 5. až 31. říjnem 
2018 prohlédnout kolekci unikátů Slovenska, 
rakouského Salcburku, Švýcarska, včetně unikátní 
Rhétské dráhy, která slaví desáté výročí zápisu na 
seznam světového dědictví, Tuniska a řady zemí 
asijského kontinentu. Vstup je volný, v po-pá  od 8 do 
19 hod., v so od 9 do 13 hod. Záštitu nad výstavou 
„Poznej světové dědictví UNESCO“ převzala Česká 
komise pro UNESCO. Více informací lze získat na 
webové stránce společnosti MEDIA IN.  

Světový den učitelů 

 
5. říjen je od roku 1994 Světovým dnem učitelů. 
Tento den připomíná výročí podpisu Doporučení 
UNESCO a Mezinárodní organizace práce o postavení 
učitelů z roku 1966. Letošním tématem je „Právo na 
vzdělání znamená právo na kvalifikovaného učitele“. 
Více informací lze nalézt na webové stránce 
UNESCO.  

Japonská cena za vzdělávání k udržitelnému 
rozvoji 

Dne 9. října 2018 se bude v Paříži konat slavnostní 
udílení cen za vzdělávání k udržitelnému rozvoji. 
Ocenění získávají, jak jednotlivci, tak instituce a 
organizace zapojené ve vzdělávacích činnostech k 
udržitelnému rozvoji v rámci Globálního akčního 
programu. Letos budou oceněny nadace v Indonésii, 
Estonsku a Namíbii. Více informací lze získat na 
webové stránce UNESCO. 
 
Slavnostní udělení ceny UNESCO pro 
vzdělávání dívek a žen 
 
Dne 11. října 2018 proběhne v Paříži slavnostní 
ceremonie u příležitosti ocenění za mimořádné a 

inovativní příspěvky jednotlivců, institucí či organizací 
v oblasti vzdělávání dívek a žen. Cena byla založena v 
roce 2015 na 197. zasedání Výkonné rady a je 
financována Čínskou lidovou republikou. Udílí se 
každoročně dne 11. října u příležitosti mezinárodního 
dne dívek dvěma laureátům, z nichž každý obdrží 
finanční ohodnocení ve výši 50 000 USD. Letos 
ocenění obdrží Centrum žen na Jamajce a Nadace Misr 
El- Kheir z Egypta. Více informací lze získat na webové 
stránce UNESCO. 
 
Mezinárodní den pro vymýcení chudoby 
 
Na 17. říjen připadá připomínka Mezinárodního dne 
pro vymýcení chudoby. Tento den se v roce 1987 
shromáždilo sto tisíc lidí na Trocadérském náměstí v 
Paříži, kde byla v roce 1948 podepsána Všeobecná 
deklarace lidských práv, na počest obětí extrémní 
chudoby, násilí a hladu. Více informací lze nalézt na 
webové stránce UNESCO.  
 
Světový den Organizace spojených národů 
 
Od roku 1948 je 24. říjen slaven jako Světový den 
Organizace spojených národů, kterým si připomínáme 
přijetí Charty OSN v roce 1945, tedy dokumentu, na 
jehož základě OSN vznikla.   

Světový den audiovizuálního dědictví 

27. říjen je Světovým dnem audiovizuálního dědictví a 
v tento den si připomínáme přijetí Doporučení pro 
ochranu a uchování pohyblivých obrazů, které na svém 
zasedání v roce 1980 schválila 21. generální konference. 
Světový den poskytuje příležitost ke zvýšení obecného 
povědomí o nutnosti přijmout naléhavá opatření a 
uznat význam audiovizuálních dokumentů. Více 
informací lze nalézt na webové stránce UNESCO.  

Konference UNESCO k oživení iráckého 
Mosulu 

Dne 10. září se v Paříži uskutečnila konference k 
"oživení ducha Mosulu" v oblastech kultury a 
vzdělávání. Zástupci irácké vlády představili 21 
prioritních kulturních staveb, jejichž rekonstrukce by 
významně přispěla k obnově města. Za nejvýstižnější 
symbol ve smyslu revitalizace historické části města 
označila A. Azoulay, generální ředitelka UNESCO, plán 
rekonstrukce mešity Al Nuri. Iniciativy v oblasti 
vzdělávání by měly směřovat do obnovy univerzitní 
knihovny, zajištění ověřených výukových metod a 
obnovy celkového kulturního života města.   
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