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Výkonná rada UNESCO 
 
Ve dnech 19. dubna až 5. května 2017 se konalo      
201. zasedání Výkonné rady UNESCO. Během 
plenárního zasedání proběhla poprvé veřejná slyšení 
devíti kandidátů na funkci generálního ředitele 
UNESCO. Z dalších klíčových bodů programu lze 
jmenovat projednávání návrhu budoucího dvouletého 
rozpočtu a čtyřletého programu UNESCO. 
Z politických témat je možné zmínit přijetí tzv. 
palestinských rozhodnutí, zprávy o situaci na Krymu 
nebo zprávy o činnosti programu UNESCO Paměť 
světa. ČR není členem Výkonné rady UNESCO, 
nehlasuje a zasedání se účastní jako pozorovatel.  

 
Sekce pro životní prostředí 
 
Dne 20. dubna 2017 se uskutečnilo první letošní 
zasedání Sekce pro životní prostředí. Sekce se 
zabývala problematikou ochrany území v oblasti 
soutoku Moravy a Dyje, projektem rebilance zásob 
podzemních vod, spoluprací s agenturou 
CzechTourism nebo problematikou postavení 
národních komitétů programů UNESCO v oblasti 
životního prostředí.  

UNESCO Courier je opět zde! 
 
UNESCO letos obnovilo vydávání svého informačního 
časopisu „UNESCO Courier“. Jeho elektronickou verzi 
v několika jazykových mutacích lze stáhnout zde: 
http://en.unesco.org/courier 

 
 
Světový den svobody tisku 
 
3. květen je Světovým dnem svobody tisku. Tématem 
letošního roku je „Kritické myšlení pro kritickou dobu: 
úloha médií ve spravedlivé a inkluzívní společnosti“. 
Světový den je příležitostí k připomenutí základních 
zásad svobody médií, zhodnocení stavu dodržování 
svobody médií ve světě a ochrany před útoky na 
nezávislost médií a připomenutí těch novinářů, kteří za 
svobodu médií položili život.  
 
Pracovní skupina k programu UNESCO „Paměť 
světa“ 
 
Dne 17. května 2017 se uskuteční další zasedání 
pracovní skupiny k programu UNESCO „Paměť světa“. 
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Pracovní skupina dokončí projednávání návrhů 
k Doporučení UNESCO z roku 2015 týkajícího se 
zachování a zpřístupnění dokumentárního dědictví 
včetně toho, které je v digitální podobě, a bude se 
zabývat formálním ustavením ad hoc pracovní 
skupiny a národního komitétu či stavem nominací na 
zápis do Registru Paměť světa.  
 
Sekce pro vzdělávání, vědu a informatiku 
 
Dne 18. května 2017 se uskuteční první letošní 
zasedání Sekce pro vzdělávání, vědu a informatiku. 
Sekce se bude zabývat zejména projektem 
protidrogové prevence „Revolution Train“.  
 
Týden uměleckého vzdělávání a amatérské 
tvorby 
 
Ve dnech 20. až 28. května 2017 se uskuteční letošní 
ročník projektu NIPOS „Týden uměleckého 
vzdělávání a amatérské tvorby“. Projekt se koná pod 
záštitou MK, MŠMT a České komise pro UNESCO. 
Více informací lze nalézt zde: 
http://www.amaterskatvorba.cz/ 
 
 

 
Světový den kulturní rozmanitosti pro dialog 
a rozvoj  
 
21. květen je Světovým dnem kulturní rozmanitosti 
pro dialog a rozvoj. Tři čtvrtiny současných světových 
konfliktů mají příčinu v nepochopení kulturní 
odlišnosti. Překlenout propast mezi odlišnými 
kulturami prostřednictvím mezikulturního dialogu je 
proto naléhavé a nezbytné. Světový den je také 
příležitostí k připomenutí významu naplňování 
Úmluvy UNESCO o ochraně a podpoře rozmanitosti 
kulturních projevů z roku 2005.  
 
 
 

Mezinárodní den biologické rozmanitosti 
 
22. květen je Mezinárodním dnem biologické 
rozmanitosti, který byl vyhlášen Valným 
shromážděním OSN v roce 2000 a jehož cílem je 
zvýšení povědomí a pochopení ochrany biologické 
rozmanitosti a plnění ustanovení vyplývajících 
z Úmluvy o biologické rozmanitosti z roku 1992.   

 
Sekce pro kulturu a komunikaci 
 
Dne 23. května 2017 se uskuteční první letošní 
zasedání Sekce pro kulturu a komunikaci. Sekce se 
bude zabývat návrhy týkajícími se implementace 
Doporučení UNESCO na ochranu a podporu muzeí        
a sbírek, jejich rozmanitosti a jejich úlohy ve 
společnosti a Doporučení UNESCO o týkajícího se 
zachování a zpřístupnění dokumentárního dědictví 
včetně toho, které je v digitální podobě. Sekce bude 
rovněž diskutovat teze k problematice cestovního ruchu 
v oblastech působnosti UNESCO.  
 
Výstava „Poznej světové dědictví UNESCO“ 
 
Výstava v rámci autorského projektu RNDr. Mileny 
Blažkové „Poznej světové dědictví UNESCO“ se ve 
dnech 3. až 31. května 2017 představí v Jindřichově 
Hradci a Telči. Projekt se koná pod záštitou České 
komise pro UNESCO. Více informací o projektu              
a kalendář výstav je možno nalézt zde: 
http://www.unesco-mediain.cz/ 
 
Seminář „Pečujeme o památky“ 
 
Dne 15. června 2017 se v přednáškovém sále Květné 
zahrady v Kroměříži uskuteční seminář „Pečujeme         
o památky“, který organizuje Klub UNESCO Kroměříž 
ve spolupráci s Městem Kroměříž, Zlínským krajem, 
NPÚ, NIPOS a dobrovolnickým centrem Hestia. Cílem 
semináře je představit významný podíl neziskových      
a dobrovolnických organizací v péči o památky. Více 
informací a přihlášku k účasti je možné získat zde: 
http://www.unesco-kromeriz.cz/ 
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