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UNESCO – L´Oréal „Pro ženy ve vědě“ 
 
Dne 1. prosince 2017 byl spuštěn 12. ročník programu 
UNESCO – L´Oréal „Pro ženy ve vědě“ v ČR. 
Partnery programu jsou opět L´Oréal Česká 
republika, Česká komise pro UNESCO a Akademie 
věd ČR. Program je určen na podporu působení žen 
ve vědě. O 250 tisíc Kč se mohou ucházet ženy – 
vědkyně ve dvou věkových kategoriích, které předloží 
vědeckovýzkumný projekt v oblasti věd o živé či 
neživé přírodě. Termín uzávěrky je 31. ledna 2018. 
Slavnostní vyhlášení vítězek se uskuteční v červnu 
2018. Více informací lze získat na webové stránce:  
http://www.prozenyvevede.cz/cs-CZ/uvod.html 
 
 

 
 

Plenární zasedání České komise pro UNESCO 
 
Dne 15. prosince 2017 se v Černínském paláci 
uskutečnilo plenární zasedání České komise pro 
UNESCO. Plenární zasedání vzalo na vědomí informaci 
o personálních záležitostech, průběhu a výsledcích 202. 
a 203. zasedání Výkonné rady UNESCO a 39. zasedání 
Generální konference UNESCO, činnosti Sítě 
přidružených škol UNESCO a záštitách České komise 
pro UNESCO udělených v roce 2017. Plenární zasedání 
rovněž vyhodnotilo činnost České komise pro UNESCO 
v roce 2017 a schválilo plán činnosti na rok 2018.  
 
Záštity České komise pro UNESCO 2017 
 

 XXII. ročník Celostátní přehlídky pantomimy          
a pohybového divadla OTEVŘENO (Evropské 
centrum pantomimy neslyšících); 

 Týden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby 
2017 (NIPOS); 

 Mezinárodní festival divadelních škol 
SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2017 (JAMU); 

 Věda, umění, vzdělání – otevřená škola – 
subprojekty Dějinář a EDISON (Gymnázium 
Třeboň); 

 Letní slavnosti staré hudby – 18. ročník 
mezinárodního hudebního festivalu (Collegium 
Marianum – Týnská škola); 

 Poznej světové dědictví UNESCO 2017 (MEDIA 
IN); 

 45. Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice 
2017 (Památník Lidice); 

 XXVIII. Festival Forfest Czech Republic 2017 – 
Mezinárodní festival současného umění 
s duchovním zaměřením (Umělecká iniciativa 
Kroměříž); 

 Hravý architekt 2017 – Hraví stavitelé chrámů 
(Hravý architekt); 

 Česko-německá konference Umělecké vzdělávání    
a společnost (NIPOS); 
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 Akce k oslavě 50. výročí založení 
Československého komitétu INSEA (Česká sekce 
INSEA); 

 Festa Academica (Unie českých pěveckých sborů); 

 XXIII. OTEVŘENO – Celostátní přehlídka 
pantomimy a pohybového divadla (Evropské 
centrum pantomimy neslyšících); 

 Mezinárodní konference Udržitelný rozvoj, 
udržitelné lidství: Rozvojové cíle v éře globálních 
konfliktů (Centrum globálních studií 
Filozofického ústavu AV ČR); 

 10. ročník Mezinárodní soutěže Zdeňka Fibicha 
v interpretaci melodramu (Společnost Zdeňka 
Fibicha); 

 20. ročník Mezinárodního festivalu koncertního 
melodramu Praha (Společnost Zdeňka Fibicha); 

 Věda, umění, vzdělání – otevřená škola – 
subprojekty Dějinář – otevřený seminář 
z dějepisu a Přírodovědný a humanitní kurz 
(Gymnázium Třeboň); 

 Mezinárodní festival divadelních škol 
SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2018 (JAMU).  

 
Výstava „Poznej světové dědictví UNESCO“ 
 
Ačkoliv 15. ročník putovních výstav autorského 
projektu RNDr. Mileny Blažkové „Poznej světové 
dědictví UNESCO“ skončil, připravila MEDIA IN ve 
spolupráci s Nadací Kutná Hora – památka UNESCO 
speciální výstavu pamětihodností z asijského 
kontinentu, kterou lze až do 26. března 2018 navštívit 
v Dačického domě v Kutné Hoře. Kolekci fotografií 
doplňuje unikátní soubor historických artefaktů od 
Číny po Japonsko, nonstop video projekce na dvou 
obrazovkách a cestovatelské přednášky. Více 
informací lze získat na webových stránkách:  
http://www.unesco-mediain.cz/  
http://www.dacickehodum.cz/cs/ 
 

Evropský rok kulturního dědictví 
 
Na základě rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2017/864 ze dne 17. května 2017 byl rok 2018 
vyhlášen Evropským rokem kulturního dědictví. Cílem 
této iniciativy je podpořit sdílení kulturního dědictví 
Evropy jako společného zdroje a schopnost jej ocenit, 
zvýšit povědomí o společných dějinách a hodnotách      
a posílit pocit příslušnosti ke společnému evropskému 
prostoru. Evropský rok kulturního dědictví obsahuje 
iniciativy na evropské, národní, regionální i místní 
úrovni. Více informací lze získat na webové stránce:  
https://www.mkcr.cz/evropsky-rok-kulturniho-
dedictvi-1722.html 

 
Mezinárodní den památky obětí holocaustu 
 
Dne 27. ledna si připomínáme osvobození 
koncentračního a vyhlazovacího tábora v Osvětimi – 
Březince v roce 1945. UNESCO každoročně využívá této 
příležitosti k připomenutí genocidy spáchané na 
židovském obyvatelstvu a jiných nacistických zločinů a 
zároveň potvrzuje svůj závazek podporovat vzdělávání 
o holocaustu a boj proti rasismu a antisemitismu. 
Letošním tématem je „Vzdělávání o holocaustu: naše 
společná odpovědnost“. V sídle OSN v New Yorku i 
sídle UNESCO v Paříži se při této příležitosti koná celá 
řada připomínkových akcí. Více informací lze nalézt na 
webových stránkách: 
http://www.unesco.org/new/en/unesco/events  
https://en.unesco.org/themes/holocaust-genocide-
education 
http://www.un.org/en/holocaustremembrance/2018/c
alendar2018.html 
 
Sekretariát České komise pro UNESCO přeje 
všem úspěšný rok 2018! 

mailto:unesco@mzv.cz
http://www.unesco-mediain.cz/
http://www.dacickehodum.cz/cs/
https://www.mkcr.cz/evropsky-rok-kulturniho-dedictvi-1722.html
https://www.mkcr.cz/evropsky-rok-kulturniho-dedictvi-1722.html
http://www.unesco.org/new/en/unesco/events
https://en.unesco.org/themes/holocaust-genocide-education
https://en.unesco.org/themes/holocaust-genocide-education
http://www.un.org/en/holocaustremembrance/2018/calendar2018.html
http://www.un.org/en/holocaustremembrance/2018/calendar2018.html

