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Termíny plánovaných zasedání 
 

 18. května 2018 od 9:30 hodin (Rytířská):  
2. zasedání Výkonného výboru; 

 14. června 2018 od 10:00 hodin (Černínský 
palác): 1. plenární zasedání České komise pro 
UNESCO. 

 

Foto © UNESCO 
 
Výkonná rada UNESCO 
 
Ve dnech 4. až 17. dubna 2018 se v Paříži konalo  
204. zasedání Výkonné rady UNESCO. Na programu 
byly 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 Výkonná rada zabývala např. 
nominacemi nových globálních geoparků UNESCO, 
návrhem akčního plánu pro komplexní přezkum 
programu UNESCO Paměť světa, cenami UNESCO, 
dále pak posoudila situaci některých institutů  
a středisek UNESCO první i druhé kategorie. V rámci 
obecných záležitostí se Výkonná rada tradičně 

věnovala tzv. palestinským rozhodnutím. Velmi 
důležitým a zároveň problematickým bodem byl také 
návrh generální ředitelky UNESCO týkající se 
strategické transformace organizace. Na okraj Výkonné 
rady UNESCO se ve dnech 11. a 12. dubna 2018 
uskutečnilo tradiční zasedání národních komisí pro 
UNESCO, které zabývalo 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 se v květnu představí na Vysočině a v jižních 
Čechách. Kolekci fotografií, která představuje skvosty 
Švýcarska, připomíná 10. výročí zápisu Rhétské dráhy 
na Seznam světového dědictví a zve do rakouského 
Salcburku, je možné zhlédnout ve dnech 28. dubna až 
30. května 2018 v návštěvnickém centru na zámku 
v Třeboni. Kolekce slovenských památek UNESCO 
doprovázená fotografiemi památek Číny, Tibetu, 
Nepálu a Indie bude návštěvníkům přístupná v galerii 
ve vstupních prostorech radnice v Telči od 2. do  
27. května 2018. Výstava a prezentace památek 
UNESCO je také součástí tradičních telčských slavností 
„Folklor v máji“, jež se uskuteční dne 19. května 2018. 
Více informací a harmonogram letošního ročníku lze 
získat na webové stránce společnosti MEDIA IN.  
 
Slavnostní předávání certifikátů Paměť světa 
 
Dne 5. dubna 2018 předal ministr kultury PhDr. Ilja 
Šmíd v Nostickém paláci certifikáty potvrzující zápis 
Kynžvartské daguerrotypie ze sbírek Národního 
technického muzea a Národního památkového ústavu, 
Archivu Leoše Janáčka ze sbírek Moravského 
zemského muzea a Camociových map ze sbírek 
Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a organizace 
Heritage Malta do mezinárodního Registru Paměť 
světa. Následovala prezentace uvedených dokumentů 
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v Národním technickém muzeu. Více informací  
o akci lze nalézt na webových stránkách Ministerstva 
kultury.  
 
Koordinační tým ASPnet 
 
Dne 5. dubna 2018 se uskutečnilo první letošní 
zasedání Koordinačního týmu Sítě přidružených škol 
UNESCO v České republice, jehož hlavním úkolem 
bylo 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. Záznam ze 
zasedání a výroční zprávu naleznete na webových 
stránkách Sítě.  
 
L´Oréal – UNESCO „Pro ženy ve vědě“ 
 
Dne 9. dubna 2018 se uskutečnilo 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 vybrala 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 projektu.   
 
Světový den svobody tisku 
 
3. květen je Světovým dnem svobody tisku, který byl 
vyhlášen Valným shromážděním OSN v prosinci 1993 
u příležitosti výročí Prohlášení z Windhoeku. Světový 
den je příležitostí připomenout si zásady svobody 
tisku, zhodnotit aktuální situaci týkající se svobody 
tisku na světě, zvážit opatření k zamezení útokům na 
nezávislost svobody tisku a připomenout si, že  
i v dnešní době jsou novináři terčem útoků. Letošním 
tématem je „Kontrola moci: sdělovací prostředky, 
spravedlnost a právní stát“. Více informací lze získat 
na webové stránce OSN.  
 
Mezinárodní den světla 
 
16. květen je Mezinárodním dnem světla, který byl 
vyhlášen během loňského 39. zasedání Generální 
konference UNESCO. Cílem je zvýšit povědomí  
o významu světla v mnoha oblastech, jakož  
i povědomí o jeho dopadu na každodenní život. 
Mezinárodní den světla by měl rovněž poskytnout 

příležitost k propojení vědeckotechnického pojetí světla 
s kulturou, uměním či vzděláváním.  
 
Výkonný výbor  
 
Dne 18. května 2018 se uskuteční zasedání Výkonného 
výboru. Výkonný výbor vyslechne zprávu o průběhu  
a výsledcích 204. zasedání Výkonné rady UNESCO, 
projedná formální ustavení Klubu UNESCO Kroměříž, 
vyslechne informaci o činnosti Sítě přidružených škol 
UNESCO a udělených záštitách. Výkonný výbor rovněž 
připraví nadcházející první letošní plenární zasedání 
České komise pro UNESCO, které se uskuteční dne  
14. června 2018 v Černínském paláci.  
 
Týden uměleckého vzdělávání a amatérské 
tvorby 2018 
 
Ve dnech 19. až 27. května 2018 se uskuteční letošní 
ročník Týdne uměleckého vzdělávání a amatérské 
tvorby, který pořádá Národní informační  
a poradenské středisko pro kulturu. Inspirací pro vznik 
této akce byl projekt UNESCO Týden uměleckého 
vzdělávání a evropský projekt Týden amatérského 
umění. Projekt je nekomerční a má podobu občanské 
iniciativy. Projekt je navíc multidisciplinární, otevřený 
akcím napříč žánry, úrovněmi i věkovými skupinami. 
Cílem projektu není soutěž, ale naopak navázání 
spolupráce či posílení vzájemné podpory mezi 
uměleckými obory, organizacemi i jednotlivými 
pedagogy a tvůrci. Každý ročník má svou „tvář“, tedy 
vybranou osobnost ze světa české kultury, kterou se pro 
rok 2018 stal houslový virtuóz Pavel Šporcl. Akce se 
koná pod záštitou České komise pro UNESCO. Více 
informací je možné nalézt na webových stránkách 
projektu. 
 
 
Světový den kulturní rozmanitosti pro dialog  
a rozvoj 
 
21. květen je Světovým dnem kulturní rozmanitosti pro 
dialog a rozvoj, který byl vyhlášen Valným 
shromážděním OSN v roce 2002 v návaznosti na přijetí 
Všeobecné deklarace UNESCO o kulturní rozmanitosti 
v roce 2001. Světový den nám poskytuje příležitost, 
abychom pochopili hodnotu a přínos kulturní 
rozmanitosti a podpořili provádění Úmluvy z roku  
2005 o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních 
projevů. Tři čtvrtiny světových konfliktů vznikají kvůli 
kulturní odlišnosti, a proto je překlenutí propasti mezi 
kulturami tak důležité pro zachování míru a stability ve 
světě. Více informací lze získat na webové stránce OSN. 
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