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 Pracovní skupina k programu UNESCO 
„Paměť světa“ 
 
Dne 17. května 2017 se uskutečnilo zasedání otevřené 
pracovní skupiny k programu UNESCO „Paměť 
světa“. Pracovní skupina dokončila projednávání 
návrhů pro vnitrostátní provádění Doporučení 
UNESCO z roku 2015 týkajícího se zachování a 
zpřístupnění dokumentárního dědictví včetně toho, 
které je v digitální podobě, a zabývala se také 
formálním ustavením ad hoc pracovní skupiny či 
stavem nominací na zápis do Mezinárodního registru 
Paměť světa.  
 
Sekce pro vzdělávání, vědu a informatiku 
 
Dne 18. května 2017 se uskutečnilo zasedání Sekce 
pro vzdělávání, vědu a informatiku. Sekce se zabývala 
projektem protidrogové prevence MV „Revolution 
Train“, vznikem Regionálního centra expertízy Česko 
v oblasti vzdělávání k udržitelnému rozvoji, vyslechla 
informaci o činnosti České sítě přidružených škol 
UNESCO a Katedry UNESCO pro muzeologii a 
světové dědictví, která působí na Filozofické fakultě 
Masarykovy univerzity v Brně.   
 
Sekce pro kulturu a komunikaci 
 
Dne 23. května 2017 se uskutečnilo zasedání Sekce 
pro kulturu a komunikaci. Sekce schválila návrhy na 
vnitrostátní provádění Doporučení UNESCO z roku 
2015 na ochranu a podporu muzeí a sbírek, jejich 
rozmanitosti a jejich úlohy ve společnosti, a 
Doporučení UNESCO z roku 2015 týkajícího se 
zachování a zpřístupnění dokumentárního dědictví 
včetně toho, které je v digitální podobě, návrh na 
ustavení ad hoc pracovní skupiny k programu 
UNESCO Paměť světa a vyslovila souhlas s vydáním 
doporučením kandidaturám měst Brna a Uherského 
Hradiště do Sítě kreativních měst UNESCO. Sekce 

rovněž diskutovala teze k problematice cestovního 
ruchu v oblastech působnosti UNESCO.  
 

 
 
Týden uměleckého vzdělávání a amatérské 
tvorby 
 
Ve dnech 20. až 28. května 2017 se uskutečnil pátý 
ročník projektu NIPOS „Týden uměleckého vzdělávání 
a amatérské tvorby“. Projekt se konal pod záštitou MK, 
MŠMT a České komise pro UNESCO. Více informací lze 
nalézt na webových stránkách: 
http://www.amaterskatvorba.cz/ 
 
Výkonný výbor České komise pro UNESCO 
 
Dne 1. června 2017 se uskutečnilo zasedání Výkonného 
výboru České komise pro UNESCO. Výkonný výbor 
vyslechl informaci o výsledcích 201. zasedání Výkonné 
rady UNESCO, projednal návrhy na členství ČR 
v orgánech UNESCO, vyslechl informaci o činnosti 
odborných sekcí, projednal žádost o udělení záštity, 
schválil vydání doporučení kandidaturám měst Brna a 
Uherského Hradiště do Sítě kreativních měst UNESCO 
a schválil návrh smlouvy o spolupráci České komise pro 
UNESCO s Českým rozhlasem. Výkonný výbor se 
rovněž zabýval přípravou nadcházejícího plenárního 
zasedání České komise pro UNESCO.  
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Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice 
 
Dne 1. června 2017 se uskutečnila vernisáž 45. 
ročníku Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 
s předáním cen vítězům z ČR a vybraným účastníkům 
ze zahraničí. Výstava všech vítězných prací bude 
v Lidické galerii přístupná do 30. listopadu 2017. 
Projekt se koná pod záštitou České komise pro 
UNESCO. Více informací lze nalézt na webových 
stránkách: http://www.mdvv-lidice.cz/.  
 

 
Světový den životního prostředí 
 
5. červen je Světovým dnem životního prostředí. 
Cílem je zvýšit povědomí lidí o potřebě ochrany 
životního prostředí a odpovědného chování vůči 
životnímu prostředí. Letošní téma „propojení lidí 
s přírodou“ je příležitostí proto, aby si lidé ve volné 
přírodě uvědomili, že jsou součástí přírody a že jsou 
na ní závislí.  
 
UNESCO - L´Oréal Pro ženy ve vědě 
 
Dne 7. června 2017 se na Velvyslanectví Francouzské 
republiky v Praze uskuteční slavnostní vyhlášení 
vítězek letošního 11. ročníku stipendijního programu 
UNESCO – L´Oréal „Pro ženy ve vědě“. Cílem 
projektu je podpořit vědeckou kariéru žen v České 
republice. Každá vítězka obdrží finanční ocenění ve 
výši 250 tisíc Kč na realizaci vědeckého výzkumu 
v oblasti věd o živé a neživé přírodě. Letošního 
ročníku se zúčastnilo celkem 58 vědkyň. Více 
informací lze nalézt na webových stránkách: 
http://www.prozenyvevede.cz/cs-CZ/uvod.html.  
 
Cena UNESCO a Nadace L´Oréal pro 
významné ženy ve vědě za rok 2018 
 
UNESCO uveřejnilo výzvu k předkládání nominací na 
udělení cen v rámci partnerství UNESCO a Nadace 
L´Oréal pro významné ženy ve vědě za rok 2018. 
Ceny ve výši 100 tisíc USD budou v březnu 2018 

uděleny pěti významným vědkyním z celého světa za 
jejich přínos v oblasti věd o živé přírodě a životním 
prostředí. Nominace je nutné předložit v elektronické 
podobě prostřednictvím www.forwomeninscience.com 
nejpozději do 16. června 2017.  
 
Slavnostní vyhlášení výsledků výtvarné, 
literární a fotografické soutěže Klubu 
ekologické výchovy 
 
Dne 12. června 2017 se v Černínském paláci uskuteční 
slavnostní vyhlášení výsledků XX. ročníku výtvarné 
soutěže, XV. ročníku literární soutěže a VII. ročníku 
fotografické soutěže pořádaných Klubem ekologické 
výchovy a Zeleným křížem ČR pro děti a mládež na 
téma „Propagujeme turistiku v regionech Čech, Moravy 
a Slezska“. Více informací lze nalézt na webových 
stránkách: http://kev.ecn.cz/.  
 
Výstava „Poznej světové dědictví UNESCO“ 
 
Výstava v rámci autorského projektu RNDr. Mileny 
Blažkové „Poznej světové dědictví UNESCO“ se 
tentokrát představí ve dnech 5. až 18. června 2018 
v Minigalerii Centra FotoŠkoda v paláci Langhans 
v Praze. Výstavu doprovodí přednášky A. Koukalové 
„To nejlepší ze Švýcarska a švýcarské přírody“ a Z. 
Churanové „Za krásami španělského kraje 
Extremadura“. Dne 15. června 2017 se od 17:00 hodin 
v Českém muzeu hudby v Praze uskuteční akce „Pocta 
Salcburku“, která připomene 20. výročí zápisu 
Salcburku na Seznam světového dědictví UNESCO. 
Více informací o projektu a kalendář výstav lze nalézt 
na webu: http://www.unesco-mediain.cz/. 
 

Plenární zasedání České komise pro UNESCO 
 
Dne 29. června 2017 od 10:00 hodin se v budově 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy uskuteční 
první letošní zasedání České komise pro UNESCO.  
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