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Sekretariát České komise pro UNESCO 

 

informuje . . . 
 

B Ř E Z E N      2 0 1 4 

Předání certifikátů Škola udržitelného rozvoje na 

období 2014 – 2016 
 

 
 

V rámci konání valné hromady Klubu ekologické výchovy 

dne 11. února byly za účasti Sekretariátu České komise pro 

UNESCO předány certifikáty „Škola udržitelného rozvoje 

na období 2014–2016“. Projekt je postaven na myšlence 

místně zakotveného učení a jeho cílem je zhodnotit 

proenvironmentální aktivity škol v regionu a podpořit 

rozvoj environmentální výchovy. Do programu se mohou 

přihlásit základní a střední školy, které chtějí přispět ke 

zlepšení stavu ŽP v ČR. Více na: http://kev.ecn.cz/sur.php 

----------------------------------------------------------------- 

Panelová diskuse - Budoucnost rozhlasu: nové 

trendy u publika, financování a technologie 
 

 
 

Společnost Sourcefabric ve spolupráci s Prague College 

a Sekretariátem České komise pro UNESCO uspořádala 

u příležitosti konání Světového dne rozhlasu dne 13. února 

2014 panelovou diskusi - “Budoucnost rozhlasu: nové 

trendy u publika, financování a technologie". Setkání se 

zúčastnili zástupci Sekretariátu České komise pro 

UNESCO, Radio 1, Radio Prague a společnosti Lagardere 

Active ČR, která zajišťuje provoz stanicím Frekvence 1, 

Evropa 2, zpravodajské stanice BBC/Zet nebo Bonton. 
http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/multilateralni_spoluprace

/unesco/cr_v_unesco/panelova_diskuse_budoucnost_radia_nove.html 

Zasedání Výkonného výboru ČK pro UNESCO  
 

 
 

Dne 25. února 2014 se za účasti Petra Gazdíka, předsedy 

České komise pro UNESCO, uskutečnilo 1. zasedání 

Výkonného výboru v roce 2014.  Hlavním bodem programu 

byla zejména příprava oslav u příležitosti 20. výročí vzniku 

České komise pro UNESCO dne 1. června 1994, příprava 

194. zasedání Výkonné rady UNESCO ve dnech 2.- 15. 

dubna 2014 v Paříži či schválení žádostí českých subjektů o 

participační programy UNESCO na dvouleté období 2014–

2015. 

------------------------------------------------------------------- 

Kulatý stůl s názvem Formální a neformální 

umělecké vzdělávání v Praze dne 26. února 2014 

 

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu 

(NIPOS) ve spolupráci s Českou komisí pro UNESCO 

uspořádalo dne 26. února 2014 v budově sídla Muzea 

hlavního města Prahy kulatý stůl pod názvem Formální a 

neformální umělecké vzdělávání.  

Cílem setkání bylo vyzdvihnout důležitost uměleckého 

vzdělávání. Diskuse rozdělená do dvou tematických panelů 

pokryla dvě hlavní oblasti  - Umělecké vzdělávání a 

spolupráce rezortů a orgánů veřejné správy a Umělecké 

vzdělávání a role občanské společnosti a profesionálních 

kulturních organizací. Akce se zúčastnili zástupci ústředních 

orgánů státní správy, médií a aktéři z oblasti umění, kultury 

a vzdělávacího sektoru jak veřejnoprávního tak 

soukromoprávního (zejména nevládního). 
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Mezinárodní den žen 

 
 

Mezinárodní den žen čili MDŽ je den uznaný mezinárodní 

organizací OSN a připomíná stávku newyorských švadlen 

z roku 1909. Poprvé byl slaven v roce 1911 v Německu, 

Rakousko-Uhersku, Švýcarsku, Dánsku a USA a jeho 

cílem bylo prosazení volebního práva žen. Pevné datum 

bylo stanoveno až po 1. světové válce na 8. března. 

V Československu se po 2. světové válce stal MDŽ  

ideologicky podbarveným svátkem. Dnes si ho však 

připomínáme jako mezinárodní den solidarity žen za 

rovnost, spravedlnost a mír. Více informací naleznete na: 
http://www.un.org/en/events/womensday/ 

---------------------------------------------------------------------- 

Světový den Frankofonie 

 
 

20. březen je Mezinárodním dnem Frankofonie.  Pro 70 

států a vlád Mezinárodní organizace Frankofonie (OIF) je 

tento den už od roku 1998 příležitostí připomenout si 

francouzský jazyk a hodnoty, jež toto společenství 

vyznává. Česká republika je od roku 1999 pozorovatelskou 

zemí této mezinárodní organizace. Všechny členy spojuje 

zájem o francouzský jazyk a společné principy jako např. 

kulturní rozmanitost, zachování míru, zásady 

demokratického vládnutí, upevňování právního státu či 

ochrana životního prostředí. Více informací naleznete  na:  
http://www.20mars.francophonie.org/ 
----------------------------------------------------------------------- 

Světový den poezie 
 

 
 

Rozhodnutí vyhlásit 21. březen jako Den poezie bylo 

přijato během zasedání UNESCO v Paříži v roce 1999. 

Hlavním cílem je podpořit jazykovou rozmanitost 

prostřednictvím poezie a nabídnout ohroženým jazykům 

příležitost být vyslechnuty v rámci jejich komunity. Tento 

den je tak určen na podporu čtení, psaní a vyučování 

poezie po celém světě. Usiluje o obnovení dialogu mezi 

poezií a ostatním uměním jako je divadlo, tanec, hudba či 

malování. Měl by podpořit malé vydavatele a vytvořit 

atraktivní image poezie v médiích tak, aby umění poezie 

již nebylo považováno za zastaralou formu umění, nýbrž 

jako přednost umělců. Více informací na webové stránce: 
http://www.un.org/en/events/poetryday/ 

Mezinárodní den za odstranění rasové diskriminace 
 

 
 

Mezinárodní den za odstranění rasové diskriminace připadá 

každý rok na 21. březen. V tento den v roce 1960 byla 

v jihoafrickém městě Sharpeville rozstřílena policií 

antirasistická pokojná demonstrace. Zahynulo při ní 69 lidí, 

kteří protestovali proti zákonům apartheidu. Mezinárodní 

den za odstranění rasové diskriminace Valné shromáždění 

OSN ustavilo v roce 1966 a zároveň vyzvalo mezinárodní 

společenství, aby se zasadilo o odstranění všech forem 

rasové diskriminace. Více informací o problematice na: 
 http://www.un.org/en/events/racialdiscriminationday/ 

--------------------------------------------------------------------------------- 

Mezinárodní den Nowruzu 
 

  
 

300 milionů lidí na celém světě každoročně 21. března 

(v den jarní rovnodennosti) oslavuje svátek Nowruz. Od 

roku 2009 je mezinárodní den Nowruzu (Nowruz znamená 

v překladu „nový den“) součástí nehmotného kulturního 

dědictví UNESCO jako svátek podporující hodnoty míru 

a solidarity. V zemích Střední Asie je tento svátek 

považován za jeden z nejvýznamnějších v celém roce. Je 

nepsaným zvykem, že si při této příležitosti navzájem přejí 

všechno dobré nejen celé rodiny, které se v tento den 

scházejí, ale i firmy, státní instituce a státníci. Více 

informací na: https://www.un.org/en/events/nowruzday/ 

------------------------------------------------------------------------ 

Světový den vody 

 
Světový den vody určila v roce 1993 organizace OSN na 

22. března. Předcházel tomu návrh z roku 1992 podaný na 

jednání v Rio de Janeiru, kdy účastníci chtěli poukázat na 

problémy spojené s vodou a vodním hospodářství. Pro rok 

2014 bylo vybráno téma – voda a energie. Cílem je 

připomenout význam vody a potřebu ochrany vodních 

zdrojů. Dle UNICEF patří nedostatek zdravotně nezávadné 

vody a hygieny mezi největší hrozby současného světa a 

bojuje s ním každý desátý člověk naší planety, tedy 783 

milionů lidí.  Více na:  http://www.un.org/en/events/waterday/ 
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