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NEWSLETTER
Sekretariátu
České komise pro UNESCO
ČERVENEC - SRPEN 2017
UNESCO - L´Oréal Pro ženy ve vědě
Dne 7. června 2017 se na Velvyslanectví Francouzské
republiky v Praze uskutečnilo slavnostní vyhlášení
vítězek letošního 11. ročníku stipendijního programu
UNESCO – L´Oréal „Pro ženy ve vědě“. Cílem
projektu je podpořit vědeckou kariéru žen v České
republice. Vítězkami se staly: PharmDr. Zuzana
Holubcová, Ph.D., z Lékařské fakulty Masarykovy
Univerzity v Brně, a Ing. Anna Kučerová, Ph.D.,
z Českého vysokého učení technického v Praze. Každá
vítězka obdržela finanční ocenění ve výši 250 tisíc Kč
na realizaci vědeckého výzkumu v oblasti věd o živé a
neživé přírodě. Letošního ročníku se zúčastnilo
celkem 58 vědkyň. Více informací lze nalézt na
webových stránkách:
http://www.prozenyvevede.cz/cs-CZ/uvod.html.

„Propagujeme turistiku v regionech Čech, Moravy a
Slezska“. Do soutěže bylo zasláno 128 výtvarných prací
z 28 základních a středních škol, 59 literárních prací
z 35 škol a 56 fotografií z 20 škol. Vernisáž prací se
uskuteční na podzim letošního roku a bude spojena
s prvním
celostátním
setkáním
koordinátorů
ekologické výchovy v Praze. Více informací lze nalézt na
webových stránkách: http://kev.ecn.cz/.

Pocta Salcburku v Českém muzeu hudby
Dne 15. června 2017 se v Českém muzeu hudby v Praze
uskutečnila akce „Pocta Salcburku“, která připomněla
20. výročí zápisu Salcburku na Seznam světového
dědictví UNESCO. Akce byla součástí projektu „Poznej
světové dědictví UNESCO“.

Slavnostní vyhlášení výsledků výtvarné,
literární a fotografické soutěže Klubu
ekologické výchovy a Zeleného kříže ČR
Dne 12. června 2017 se v Černínském paláci
uskutečnilo slavnostní vyhlášení výsledků XX.
ročníku výtvarné soutěže, XV. ročníku literární
soutěže a VII. ročníku fotografické soutěže
pořádaných Klubem ekologické výchovy a Zeleným
křížem ČR pro děti a mládež. Letošní téma bylo
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Výstava „Poznej světové dědictví UNESCO“
Výstava v rámci autorského projektu RNDr. Mileny
Blažkové „Poznej světové dědictví UNESCO“ se
tentokrát představí ve dnech 1. července až 30. srpna
2017 ve státním zámku v Mníšku pod Brdy.
Fotografie představují krásy Švýcarska, Španělska,
rakouského Salcburku, Tuniska, Číny, Indie,
Japonska a řady zemí jihovýchodní Asie. V Galerii
Celnice Vily Löw-Beer v Brně bude po celý červenec
k vidění kolekce fotografií Českého dědictví UNESCO
a v srpnu ji vystřídá kolekce Tuniského dědictví
UNESCO. Výstavy se konají pod záštitou České
komise pro UNESCO. Více informací o projektu a
kalendář výstav lze nalézt na webu:
http://www.unesco-mediain.cz/.

KULTURA

KOMUNIKACE
A INFORMACE

dědictví. Výbor bude posuzovat žádosti o zápis devíti
nových památek do Seznamu světového dědictví, stav
památek, které již na seznamu zapsány jsou, a bude se
zabývat celou řadou dalších otázek spojených
s prováděním Úmluvy o světovém dědictví. Výbor
sestává z 21 zástupců smluvních stran Úmluvy o
světovém dědictví, kteří jsou voleni valným
shromážděním smluvních stran této úmluvy. Více
informací lze nalézt na webu:
http://whc.unesco.org/en/sessions/41com/.
Mezinárodní konference
výchovy a sportu

ministrů

tělesné

Ve dnech 13. až 15. července 2017 se v ruské Kazani
uskuteční 6. mezinárodní konference ministrů a
vysokých státních úředníků odpovědných za oblast
tělesné výchovy a sportu (MINEPS VI). Účastníci
konference by se měli dohodnout na akčním plánu
mezinárodní politiky v oblasti tělesné výchovy a sportu
s odkazem na Mezinárodní chartu UNESCO v oblasti
tělesné výchovy a sportu, Berlínské prohlášení a
Agendu OSN 2030.
Světová konference humanitních věd

Ve dnech 8. až 12. srpna 2017 se v belgickém Liège
koná Světová konference humanitních věd, která je
spoluorganizována Mezinárodní radou pro filozofii a
humanitní vědy. Konference se zúčastní odborníci
z oblasti humanitních, přírodních, sociálních věd a
Plenární zasedání České komise pro UNESCO politologie, odborníci z oblasti umění a komunikace,
jakož i zástupci vládních a nevládních organizací. Více
Dne 29. června 2017 se v budově Ministerstva informací lze nalézt na webu:
školství, mládeže a tělovýchovy uskutečnilo první http://www.humanities2017.org/en.
letošní plenární zasedání České komise pro UNESCO.
Na programu byla informace o výsledcích 201.
zasedání Výkonné rady UNESCO, letošních volbách
do orgánů UNESCO, činnosti odborných sekcí České
komise pro UNESCO, problematice národních
komitétů programů UNESCO nebo kandidaturách do
Sítě kreativních měst UNESCO. Plenární zasedání
dále jednalo o návrhu smlouvy o spolupráci České
komise pro UNESCO s Českým rozhlasem, záštitách Mezinárodní den mládeže
České komise pro UNESCO nebo činnosti České sítě
přidružených škol UNESCO. Plenární zasedání 12. srpna si připomínáme Mezinárodní den mládeže,
rovněž vyslechlo prezentaci o agendě UNESCO který byl vyhlášen v prosinci 1999 na základě rezoluce
v oblasti vzdělávání, zejména pak implementaci Valného shromáždění OSN v návaznosti na doporučení
Agendy OSN 2030 v oblasti vzdělávání.
Světové konference ministrů odpovědných za mládež,
jež se konala ve dnech 8. až 12. srpna 1998 v Lisabonu.
Výbor pro světové dědictví
Cílem je upozornit na potřeby mladých lidí, formulovat
politická opatření, která by mladým lidem pomohla
Ve dnech 2. až 12. července 2017 se v polském řešit problémy, kterým v současné době čelí, a zapojit
Krakově koná 41. zasedání Výboru pro světové mladé lidi do politických rozhodovacích procesů.
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