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Sekretariát České komise pro UNESCO 

 

informuje . . . 
 

K V Ě T E N      2 0 1 4 

Výsledky 194. zasedání Výkonné rady UNESCO 
  

 
 

Ve dnech 2.–15. dubna 2014 se v sídle organizace v Paříži 

uskutečnilo 194. zasedání Výkonné rady UNESCO. 

Největší pozornosti se těšil nově zařazený bod navržený 

ukrajinskou delegací týkající se aktuální situace na Krymu. 

Z hlediska ČR byly důležitými body jednání agenda post 

2015, geoparků či návrhy na změnu metody práce Výboru 

pro úmluvy a doporučení. Předsednictví v tomto výboru 

s lidsko- právní dimenzí vykonává v současné době Stálá 

představitelka ČR při UNESCO, Marie Chatardová. 

Plénum na svém závěrečném zasedání schválilo termín 

konání příštího 195. zasedání Výkonné rady UNESCO, 

které proběhne ve dnech 15.-29. října 2014. 

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

2. zasedání Výkonného výboru ČK pro UNESCO 
 

 
 

Dne 22. dubna 2014 se uskutečnilo 2. zasedání Výkonného 

výboru České komise pro UNESCO v roce 2014. Hlavním 

bodem programu bylo zejména hodnocení výsledků 

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

dubna 2014 v Paříži, příprava slavnostního zasedání České 

komise pro UNESCO dne 29. 5. 2014 a schválení záštit 

České komise pro UNESCO.  

Vypsání mezinárodní architektonické soutěže na 

nové řešení točny v Českém Krumlově 
 

 
 

Dne  11. dubna 2014 se v Českém Krumlově, který je od 

roku 1992 zapsán na seznamu Světového dědictví UNESCO, 

sešla komise ministra kultury pro řešení problematiky 

otáčivého hlediště a revitalizace zámeckých zahrad. Za 

předsednictví ministra kultury Daniela Hermana se komise 

po více než roční pauze shodla na řešení otáčivého hlediště. 

Bude vypracován návrh podmínek pro vypsání mezinárodní 

dvoukolové architektonické soutěže na nové řešení točny při 

zachování stejného umístění nového projektu v zámecké 

zahradě. Více informací na webu Ministerstva kultury: 
http://www.mkcr.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/komise-ministra-kultury-se-shodla-

na-vypsani-mezinarodni-architektonicke-souteze-na-nove-reseni-tocny-v-ceskem-

krumlove-217159/tmplid-228 

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

Sbírka na obnovu objektu Libušín na Pustevnách 
 

 
 

Dne 4. března 2014 byla Valašským muzeum v přírodě v 

Rožnově pod Radhoštěm spuštěna sbírka na obnovu objektu 

Libušín na Pustevnách. Deklarovanou snahou muzea ve 

spolupráci se zástupci okolních obcí a měst, Zlínského kraje, 

Ministerstva kultury či jednotlivých subjektů je opětovné 

znovuvybudování a zprovoznění tohoto zařízení. Z těchto 

prostředků budou hrazeny předpokládané dodatečné náklady 

související s opravou objektu Libušína a jeho znovuuvedení 

do provozu - mimo pojistné krytí. Více informací 

nahttp://www.vmp.cz/cs/oprava-libusina/verejna-sbirka/________ 
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Navštivte výstavu „Poznej světové dědictví 

UNESCO“  v Třeboni a Telči 
 

 
 

Putovní výstava fotografií památek UNESCO z produkce 

MEDIA IN, jejíž kolekce představuje skvosty Švýcarska, 

Slovenska, Chorvatska, Rakouska a řady zemí exotické 

Asie, se stěhuje na dobu od 3. do 31. května 2014 do 

Třeboně, do Domu Štěpánka Netolického na Masarykově 

náměstí 89. Přístupná je denně od 10 do 12 hod. a od 13 do 

16 hod mimo pondělí.  

Druhou část výstavy věnovanou Tuniskému dědictví 

UNESCO uvidí návštěvníci ve vstupních prostorách 

městské radnice v Telči na náměstí Zachariáše z Hradce 

10, v době od 17. května do 7. června 2014 (po-pá 8-17 

hod., so-ne 10-17 hod.).  

Vstup na výstavy zdarma. Obě výstavy jsou součástí 

autorského projektu RNDr. Milena Blažkové a konají se 

pod záštitou České komise pro UNESCO. 

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

Slavnostní zasedání České komise pro UNESCO 
 

 
 

Letos v červnu si připomeneme 20. výročí vzniku ČK pro 

UNESCO a při této příležitosti se bude dne 29. května 

2014 v prostorách Ministerstva zahraničních věcí ČR 

konat její slavnostní zasedání s kulturním programem 

Přidružených škol UNESCO. Cílem akce bude 

připomenout širší veřejnosti její význam a společenskou 

roli. Česká komise pro UNESCO byla zřízena usnesením 

vlády ze dne 1. června 1994 s cílem zajistit plnění úkolů 

vyplývající z členství ČR v UNESCO na národní úrovni a 

zprostředkovat přímý kontakt mezi touto mezinárodní 

organizací a odbornou i laickou veřejností v České 

republice. 

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

Mezinárodní den svobody tisku 

 
Cílem Mezinárodního dne svobody tisku, který se slaví 

každoročně dne 3. května, je připomenout si svobodu slova 

a nezávislost médií. Vyhlásilo ho Valné shromáždění OSN 

v roce 1993 jako připomínku 3. května 1991, kdy byla 

přijata Windhoekská deklarace pro nezávislá, svobodná a 

pluralistická média v Africe a na celém světě. V roce 2014 

se oslavy zaměří na tři vzájemně související témata: 

význam médií v rámci rozvoje; bezpečnost novinářů a 

právní stát a udržitelnost a integrita žurnalistiky. Více 

informací  na: http://www.unesco.org/new/en/unesco/events/prizes-and-

celebrations/celebrations/international-days/world-press-freedom-

day/homepage/ 

Světový den kulturní diverzity, pro dialog a rozvoj 

 
 

Dne 21. května si svět každý rok připomíná Světový den 

kulturní diverzity, pro dialog a rozvoj, který se rovněž 

nazývá Světovým dnem pro kulturní rozmanitost. Slaví se již 

od roku 2002, kdy byl schválen Valným shromážděním OSN 

a představuje výzvu k toleranci odlišných kultur a 

interkulturního dialogu. V tento den UNESCO zdůrazňuje 

potřebu bojovat proti nerovnováze, která existuje v rámci 

globální výměny kulturních statků. Upozorňuje na význam 

zachování světově nejohroženějších kultur, spolu s potřebou 

kulturní politiky a strukturálních opatření v rozvojových 

zemích. Více informací naleznete na webových stránkách: 
http://www.unesco.org/new/en/unesco/events/prizes-and-

celebrations/celebrations/international-days/world-day-for-cultural-diversity-for-

dialogue-and-development/ 

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

Mezinárodní den pro biologickou rozmanitost  
 

 

Od roku 2002 si OSN připomíná 22. květen informováním 

veřejnosti o potřebě chránit biologickou diverzitu 

(rozmanitost). Termín biologická rozmanitost označuje 

různorodost organismů a jejich prostředí. Zahrnuje diverzitu 

druhů, diverzitu na úrovni ekosystémů, ale i diverzitu 

genetickou. Světový fond ochrany přírody definoval v roce 

1989 biodiverzitu jako „bohatství života na Zemi, miliony 

rostlin, živočichů a mikroorganismů včetně genů, které 

obsahují, a složité ekosystémy, které vytvářejí životní 

prostředí.“. Pro rok 2014 bylo vybráno téma biologické 

rozmanitosti na ostrovech a shoduje se tak s označením, 

které pro rok 2014 určilo Valné shromáždění OSN jako 

Mezinárodního roku malých ostrovních rozvojových států. 

Více informací na: http://www.un.org/en/events/biodiversityday/ 

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

Den Afriky 
 

 
 

Afrika, černý kontinent, slaví svůj den 25. května. V tento 

den totiž v roce 1963 podepsalo 30 z 32 hlav afrických států 

zakládající listiny Organizace africké jednoty v Addis Abebě 

v Etiopii. Byla tím vyhlášena jejich nezávislost a celý rok 

1963 se stal Rokem Afriky. Dnes je Den Afriky spíše 

připomínkou stále aktuálních problémů jako je chudoba, 

rovnost mužů a žen, negramotnost, nedostatek  pitné vody či 

ochrana přírody. Více informací na: http://www.africaday.info/ 
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