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    Sekretariát České komise pro UNESCO 

           informuje . . .

Z Á Ř Í    2 0 1 3

Sekretariát ČK má nového vedoucího tajemníka

Ke dni 31. července 2013 ukončila působení ve funkci 
vedoucího tajemníka sekretariátu Mgr. Michaela 
Andresová. Novým vedoucím tajemníkem Sekretariátu 
České komise pro UNESCO byl ke dni 1. srpna 2013 
jmenován JUDr. Karel Komárek.
_________________________________________________________________

Světový týden vody/ World Water Week  

Ve dnech 1. až 6. září proběhne ve Stockholmu Světový 
týden vody, který se ve švédské metropoli koná 
každoročně od roku 1991. Letošní 21. ročník je věnován 
„spolupráci v oblasti vody a budování partnerství"
a  navazuje na téma, které OSN zvolilo pro rok 2013 –
Mezinárodní rok spolupráce v oblasti vod (IYWC).
UNESCO je vedoucí organizací pro koordinaci  
Mezinárodního roku spolupráce v oblasti vod a Irina
Bokova, generální ředitelka UNESCO, se dne 3. září 
zúčastní slavnostního zahájení. 
Přístup k čisté vodě je základem pro uspokojování 
lidských potřeb. V roce 2030 bude 47 % světové populace 
žít v oblastech s nedostatkem vody. V současné době je 
na naší planetě 7 miliard lidí, další 2 miliardy 
přibudou do roku 2050. 

Statistiky říkají, že každý z nás vypije 2 až 4 litry 
vody denně, nicméně většina vody, kterou 
konzumujeme, je v potravinách. Například na výrobu 
1 kg hovězího masa se spotřebuje 15.000 litrů vody, 
zatímco na 1 kilo pšenice 1.500 litrů. Více informací 
naleznete na www.worldwaterweek.org
________________________________________________________________

Mezinárodní den gramotnosti (boj proti analfabetismu) 
/ International Literacy Day

Již více než 40 let slaví UNESCO dne 8. září 
Mezinárodní den gramotnosti, aby si mezinárodní 
společenství připomnělo, že gramotnost je lidským 
právem a základem veškerého učení. Více informací 
naleznete na:
http://www.unesco.org/new/en/unesco/events/prizes-
and-celebrations/celebrations/international-
days/literacy-day/
Míru gramotnosti v jednotlivých členských zemích 
sleduje Mezinárodní statistický institut UNESCO se 
sídlem v Kanadě. Podle jeho údajů měla v roce 2012
ČR v rámci populace starší 15 let 98.5 % gramotnost. 
Pokud vás zajímá, jaký je aktuální stupeň gramotnosti 
v jednotlivých zemích světa, doporučujeme 
následující odkaz:
http://stats.uis.unesco.org/unesco/TableViewer/docu
ment.aspx?ReportId=136&IF_Language=eng&BR_
Topic=0
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Mezinárodní den demokracie/ International Day of 
Democracy

Od roku 2007 si OSN připomíná 15. září jako den
demokracie – univerzální hodnoty založené na svobodně 
vyjádřené vůli lidí rozhodnout o svém vlastním politickém, 
ekonomickém, sociálním a kulturním systému a jejich 
plnou účast na všech aspektech jejich života.
Letošní téma - „posílení hlasů pro demokracii“ –
upozorňuje na význam hlasů lidí, které jsou vyjádřeny 
přímo či prostřednictvím volených zástupců v rámci 
dnešních politických, hospodářských, sociálních, 
rozvojových, ekologických a technologických debat. 
Schopnost lidí pozvednout svůj hlas a rozhodnout o tom,
jakým způsobem by se jim mělo vládnout, je základním 
principem demokracie. Více informací naleznete na:
www.un.org/en/events/democracyday/
__________________________________________________________

Mezinárodní den míru/ International Day of Peace

Každý rok se dne 21. září slaví Mezinárodní den míru. 
Valné shromáždění OSN prohlásilo tento den za den 
věnovaný posílení myšlenky míru mezi všemi národy a 
lidmi.
Preambule Charty Organizace spojených národů uvádí, že 
organizace byla založena za účelem předcházení a řešení 
mezinárodních konfliktů a budování míru ve světě.
Tento rok budeme slavit 30. výročí Mezinárodního dne 
míru a jako letošní motto bylo vybráno "Mír a demokracie: 
nech zaznít svůj hlas."
Mír a demokracie jsou neoddělitelně spojeny. Dohromady 
tvoří partnerství, které podporuje blaho všech. Princip 
demokracie je začleněn do Všeobecné deklarace lidských 
práv a svobod, protože podporuje prostředí pro celou řadu 
politických práv a občanských svobod. Více informací 
naleznete na: www.un.org/en/events/peaceday/2011/

Výroční setkání Sítě přidružených škol UNESCO 
ve Valašském Meziříčí

Zástupci českých přidružených škol UNESCO se ve dnech 
23. – 24. září 2013 setkají na celostátním Setkání 
Přidružených škol UNESCO, jehož hostitelem bude 
Obchodní akademie a VOŠ Valašské Meziříčí. 
Přidružené školy UNESCO letos slaví šedesát let od svého 
vzniku v roce 1953. Hlavním cílem celosvětového projektu 
Sítě Přidružených škol UNESCO („UNESCO Associated 
School Project Network – ASPnet“) je propagace ideálů a 
principů UNESCO v oblasti výchovy a vzdělání. Členem 
Sítě je přes 9000 školních zařízení ve více než 180 zemích 
celého světa. Česká republika se přidala v roce 1966. Od 
roku 1997 projekt v ČR koordinuje Sekretariát České 
komise pro UNESCO (MZV ČR).
Cílem setkání ve Valašském Meziříčí je především 
výměna informací, plánování společných aktivit a určení 
priorit programu národní sítě na další období, např. téma 
Týdne škol UNESCO v ČR na další školní rok. V roce 
2013–2014 se školy budou věnovat geologii.

Více informací naleznete na: www.skoly-unesco.cz/
_________________________________________________________________

Výstava Poznej světové dědictví UNESCO v 
Olomouci

Výstava, jejíž kurátorkou je RNDr. Milena Blažková, bude 
k vidění zdarma v Olomouci od 7. září do 6. října v café 
Fontana ve Smetanových sadech 603 denně od 10 –
20 hod. Fotografické výstavy projektu Poznej světové 

dědictví UNESCO věnované výjimečným památkám a 
přírodním celkům vstupují rokem 2013 do svého 11. 
ročníku. Připomínají unikáty světového dědictví pod 
ochranou UNESCO, kterých je v současné době na 
prestižním seznamu celkem 981 z toho 759 kulturních, 193 
přírodních celků a 29 smíšených. Nacházejí se ve 160 
zemích světa. Záštitu nad projektem převzala již tradičně 
Česká komise pro UNESCO. 
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