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Neformální zasedání Výkonného výboru 
České komise pro UNESCO 
 
Dne 16. února 2017 se uskutečnilo neformální 
zasedání Výkonného výboru, během kterého ministr 
zahraničních věcí Lubomír Zaorálek předal jmenovací 
dekret novému předsedovi České komise pro 
UNESCO prof. Stanislavu Štechovi.  
 

 
Síť kreativních měst UNESCO 
 
UNESCO uveřejnilo výzvu k předkládání žádostí        
o členství v Síti kreativních měst. Tento projekt vznikl 
v roce 2004 a jeho smyslem je podpora spolupráce 
mezi městy, pro která je kreativita důležitým 
aspektem udržitelného rozvoje a která zařazují 
kreativitu a kulturní a kreativní odvětví do svých 
plánů urbanistického rozvoje. Činnost sítě se 
zaměřuje na sedm kreativních oblastí: řemesla            
a tradiční lidová kultura, design, film, gastronomie, 
literatura, mediální umění a hudba. V současnosti je 
členem sítě 116 měst z 54 zemí světa. Od roku 2014 je 
členem sítě Praha – město literatury. Přihlášky je 

možné zasílat Sekretariátu UNESCO nejpozději do     
16. června 2017.  
 
Pracovní skupina Paměť světa 
 
Dne 21. února 2017 se uskutečnilo již 9. zasedání 
otevřené pracovní skupiny k programu UNESCO 
„Paměť světa“. Skupina dokončila podrobné 
projednávání provádění Doporučení UNESCO z roku 
2015 týkající se zachování a zpřístupnění 
dokumentárního dědictví včetně toho, které je 
v dokumentární podobě.  
 
Nový stálý delegát ČR při UNESCO 
 
Dne 24. února 2017 předal prof. Petr Drulák, stálý 
delegát ČR při UNESCO, pověřovací listiny do rukou 
generální ředitelky UNESCO Iriny Bokové. Prof. 
Drulák je zároveň mimořádným a zplnomocněným 
velvyslancem ČR ve Francouzské republice.  
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Cena UNESCO Kalinga za popularizaci vědy 
 
UNESCO uveřejnilo výzvu k předkládání nominací na 
cenu Kalinga za popularizaci a propagaci vědy za rok 
2017. Kandidátem může být osobnost, která svou 
veřejnou činností napomohla k popularizaci                 
a propagaci vědy. Každý stát může nominovat jen 
jednoho kandidáta na základě doporučení odborných 
vědeckých a profesních institucí. Nominace je nutno 
doručit Sekretariátu České komise pro UNESCO 
nejpozději do 30. dubna 2017.  
 
Světový den divoké přírody 
 
Dne 3. března 2017 slavíme Světový den divoké 
přírody. V letošním roce je tématem: „Poslouchejme 
hlasy mladých“. Tento den je příležitostí k oslavě 
mnoha rozmanitých forem divoké fauny a flóry            
a zvýšení povědomí o nutnosti ochrany přírody. 
Zároveň nám připomíná význam boje proti zločinům 
proti přírodě, které mají negativní socioekonomické    
a environmentální dopady.  
 
Mezinárodní den žen 
 
Dne 8. března 2017 si připomínáme Mezinárodní den 
žen. Letošním tématem je: „Ženy v měnícím se světě 
práce – planeta 50-50 do roku 2030“. V tomto 
kontextu je nutné připomenout si plnění cílů 
udržitelného rozvoje, zejména dosažení rovnosti žen 
a mužů a zajištění rovného přístupu ke vzdělávání.  

 
Světový den poezie   
 
Dne 21. března 2017 slavíme Světový den poezie. 
UNESCO tímto dnem uznává výjimečnou schopnost 
poezie zachytit tvůrčího ducha lidského myšlení. 
Smyslem tohoto svátku je podpořit jazykovou 
rozmanitost prostřednictvím básnického vyjádření, 
jakož i zvýšit povědomí o významu poezie jako 
nedílné součásti moderních uměleckých oborů. 
   

Mezinárodní den lesů 
 
Dne 21. března 2017 slavíme Mezinárodní den lesů. 
Letošním tématem je: „Lesy a voda“. Cílem tohoto dne 
je zvýšit povědomí o významu všech druhů lesů, jež 
pokrývají jednu třetinu naší planety a jež mají životně 
důležitou úlohu. Lesy jsou biologicky nejrozmanitějším 
ekosystémem, domovem 80 % živočišných druhů          
a součástí obživy pro 1,5 mld. lidí na Zemi.  
 

 
Světový den vody 
 
Dne 22. března 2017 slavíme Světový den vody. Cílem 
tohoto svátku je upozornit na význam vody pro život na 
Zemi a zároveň na problémy nedostatku vody, sucha či 
naopak povodní.  
 
Koordinační tým České sítě přidružených škol 
UNESCO 
 
Dne 23. března 2017 se uskuteční zasedání 
Koordinačního týmu České sítě přidružených škol 
UNESCO. Na programu bude schválení výroční zprávy 
národního koordinátora o aktivitách sítě za školní rok 
2015/2016 a zejména příprava valného shromáždění 
sítě, které se uskuteční ve dnech 25. a 26. září 2017 
v Kroměříži.  
 
Výkonný výbor České komise pro UNESCO 
 
Dne 30. března 2017 se uskuteční letošní první 
zasedání Výkonného výboru. Na programu bude 
zejména schválení výroční zprávy Komise za rok 2016, 
dokončení novelizace Jednacího řádu Komise, 
projednání kandidatur do orgánů UNESCO a orgánů 
úmluv a programů UNESCO v roce 2017 a záštit 
Komise v roce 2017.  
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