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Termíny plánovaných zasedání 
 

 18. května 2018 – 2. zasedání Výkonného výboru; 

 14. června 2018 – 1. plenární zasedání České 
komise pro UNESCO. 

 
Ad hoc pracovní skupina Paměť světa 
 
Dne 7. března 2018 se uskutečnilo zasedání ad hoc 
pracovní skupiny k programu UNESCO Paměť světa. 
Na programu byly otázky týkající se záměru ustavit 
Národní komitét programu Paměť světa, organizace 
slavnostního předání certifikátů v souvislosti se 
zápisy do mezinárodního Registru Paměť světa v roce 
2017, projednání nových nominací či aktuální stav 
plánovaného přezkumu základních dokumentů 
programu.  
 
Sekce pro životní prostředí 
 
Dne 8. března 2018 se uskutečnilo zasedání Sekce pro 
životní prostředí. Na programu byly otázky týkající se 
Českého národního komitétu Mezinárodního 
programu Člověk a biosféra, národního geoparku 
Železné hory, jakož i téma přínosů členství České 
republiky v UNESCO či stanovení prioritních témat, 
kterými by se České republika mohla v UNESCO 
profilovat.    
 
Výkonný výbor  
 
Dne 20. března 2018 se uskutečnilo zasedání 
Výkonného výboru. Výkonný výbor schválil výroční 
zprávu České komise pro UNESCO za rok 2017, 
vyslechl informaci o činnosti odborných sekcí              
a diskutoval o dalším procesu v rámci zjišťování 
přínosů zapojení České republiky v UNESCO.  
 
Výkonná rada UNESCO 
 
Ve dnech 4. až 17. dubna 2018 se v Paříži koná       
204. zasedání Výkonné rady UNESCO. Na programu 

budou tradiční body, jako je zpráva o plnění Programu 
a rozpočtu UNESCO na léta 2018 a 2019, současná 
rozpočtová situace organizace nebo zpráva o provádění 
iniciativ a programů schválených na předcházejících 
zasedáních. V rámci programových záležitostí se bude 
Výkonná rada zabývat nominacemi nových globálních 
geoparků UNESCO, návrhem akčního plánu pro 
komplexní přezkum programu UNESCO Paměť světa, 
cenami UNESCO, dále pak posoudí situaci některých 
institutů a středisek UNESCO první i druhé kategorie. 
V rámci obecných záležitostí se bude Výkonná rada 
tradičně věnovat tzv. palestinským rozhodnutím. Na 
okraj Výkonné rady UNESCO se ve dnech                       
11. a 12. dubna 2018 uskuteční tradiční zasedání 
národních komisí pro UNESCO, které se bude zabývat 
programem UNESCO pro mladé profesionály                  
a přípravou 5. meziregionálního zasedání národních 
komisí pro UNESCO, jež se uskuteční ve dnech 19. až 
21. června 2018 v Keni.  

 
Poznej světové dědictví UNESCO 2018 
 
Výstava fotografií světového kulturního a přírodního 
dědictví UNESCO z autorského projektu RNDr. Mileny 
Blažkové zahajuje na dvou místech v Praze již               
16. ročník putování po České republice. V Galerii 
Slovenského institutu návštěvníci uvidí kolekci 
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slovenských památek a v Městské knihovně v Praze 
novou kolekci fotografií památek Švýcarska, 
Salcburku, Číny, Indie a dalších zemí jihovýchodní 
Asie. Vernisáž se koná dne 4. dubna 2018 ve 
Slovenském institutu v Praze. Výstava potrvá do      
25. dubna 2018. Projekt se koná pod záštitou České 
komise pro UNESCO. Více informací a harmonogram 
letošního ročníku lze získat na webové stránce: 
http://www.unesco-mediain.cz/ 
 
Slavnostní představení dokumentů zapsaných 
do mezinárodního Registru Paměť světa 
 
Dne 5. dubna 2018 od 14:00 hodin se v kinosále 
Národního technického muzea koná slavnostní 
představení originálů dokumentů, které byly 
v loňském roce zapsány do mezinárodního Registru 
Paměť světa. Jedná se o Kynžvartskou daguerrotypii, 
Camociovy mapy a Archiv Leoše Janáčka. 
Dokumenty budou v Národním technickém muzeu 
vystaveny jen do 11. dubna 2018.  
 
Koordinační tým ASPnet 
 
Dne 5. dubna 2018 se uskuteční první letošní 
zasedání Koordinačního týmu Sítě přidružených škol 
UNESCO v České republice, jehož hlavním úkolem 
bude schválení výroční zprávy Sítě přidružených škol 
UNESCO za školní rok 2016/2017 a příprava               
24. zasedání Valného shromáždění Sítě přidružených 
škol UNESCO v České republice, jež se uskuteční ve 
dnech 24. a 25. září 2018 v Hlinsku.  
 
Mezinárodní den sportu pro rozvoj a mír 
 
6. duben je Mezinárodním dnem sportu pro rozvoj      
a mír. Sport je nejen aktivitou, která má potenciál 
upevňovat pozitivní hodnoty, ale i významným 
socioekonomickým faktorem. Na tento význam 
sportu upozorňuje i Agenda 2030 pro udržitelný 
rozvoj. Mezinárodní den sportu pro rozvoj a mír byl 
vyhlášen Valným shromážděním OSN dne 23. srpna 
2013. Sport jako prostředek k podpoře vzdělávání, 
zdraví, rozvoje a míru je rovněž téma Týdne škol 
UNESCO v České republice ve školním roce 
2017/2018.  
 
L´Oréal – UNESCO „Pro ženy ve vědě“ 
 
Dne 9. dubna 2018 se uskuteční zasedání výběrové 
komise v rámci letošního 12. ročníku programu 
UNESCO – L´Oréal „Pro ženy ve vědě“ v České 
republice. Porota složená ze zástupců L´Oréal Česká 
republika, Sekretariátu České komise pro UNESCO       

a Akademie věd České republiky bude vybírat z 58 
uchazeček finalistky, z nichž dvě vítězky obdrží 250 
tisíc Kč na realizaci vědeckovýzkumného projektu 
v oblasti věd o živé či neživé přírodě. Slavnostní 
vyhlášení vítězek se uskuteční v červnu 2018. Více 
informací lze získat na webové stránce:  
http://www.prozenyvevede.cz/cs-CZ/uvod.html 
 
Mezinárodní den Matky Země 
 
22. duben je Mezinárodním dnem Matky Země, jehož 
cílem je připomenout, že Země a její ekosystémy nám 
dávají život a poskytují obživu. Připomíná také 
společný závazek daný prohlášením z Rio de Janeira 
z roku 1992 prosazovat harmonii s přírodou                    
a podporovat rovnováhu mezi třemi aspekty 
udržitelného rozvoje, tedy environmentálním, 
ekonomickým a sociálním rozvojem.  
 
Světový den knihy a autorských práv 
 
23. duben je Světovým dnem knihy a autorských práv, 
který byl vyhlášen během Generální konference 
UNESCO v roce 1995. Cílem je vzdát poctu knihám        
a jejich autorům a podnítit k četbě zejména mládež. 
UNESCO a mezinárodní organizace reprezentující tři 
největší odvětví knižního průmyslu (vydavatelé, 
prodejci a knihovny) volí tzv. světové hlavní město 
knihy. Počínaje 23. dubnem 2018 se jím na rok stanou 
řecké Athény.  
 

 
 
Mezinárodní den jazzu 
 
V roce 2011 vyhlásila Generální konference UNESCO 
30. duben Mezinárodním dnem jazzu. Jeho cílem je 
zvýšit povědomí mezinárodního společenství                   
o hodnotách jazzu jako nástroje vzdělávání, míru, 
jednoty a dialogu mezi lidmi. Jazz není jen významným 
hudebním směrem, ale také příspěvkem k vytváření 
inkluzívní společnosti.  
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