
VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍRODNÍ   

VĚDY 

SPOLEČENSKÉ 

VĚDY 

KULTURA KOMUNIKACE        

A INFORMACE 

 

Sekretariát České komise pro UNESCO, Rytířská 31, 110 00 Praha 1, e-mail: unesco@mzv.cz, tel: 224 186 126, www.mzv.cz/unesco 

 
 

      
INFORMAČNÍ MAGAZÍN 

Sekretariátu  
České komise pro UNESCO 

 
ČERVEN 2019 

 
Termíny plánovaných zasedání 
 

 Společné neformální zasedání České komise pro 
UNESCO a Slovenské komise pro UNESCO – 11. 
června 2019 od 10:30 hodin na Ministerstvu 
zahraničních věcí a evropských záležitostí 
Slovenska v Bratislavě; 

 Plenární zasedání České komise pro UNESCO  - 
20. června 2019 od 10:00 hodin v Zrcadlovém 
salonku Černínského paláce; 

 Zasedání Výkonného výboru - 20. září 2019 od 
10:00 hodin v Sekretariátu České komise, 
Rytířská 31; 

 Sekce pro vzdělávání, vědu a informatiku – 24. 
října 2019 od 14:00 hod. v Sekretariátu České 
komise, Rytířská 31; 

 Sekce pro kulturu a komunikaci + Sekce pro 
životní prostředí (společné zasedání) – 31. října 
2019 od 14:00 hod.; 

 Plenární zasedání České komise pro UNESCO  - 5. 
listopadu 2019 od 10:00 hodin v Zrcadlovém 
salonku Černínského paláce. 

 
Zasedání Výkonného výboru České komise 
pro UNESCO 
 
Dne 24. května 2019 se uskutečnilo 2. zasedání 
Výkonného výboru České komise pro UNESCO. 
Výkonný výbor vyslechl zprávu o průběhu a 
výsledcích 206. zasedání Výkonné rady UNESCO, 
projednal návrh Výroční zprávy České komise pro 
UNESCO za rok 2018, diskutoval další vhodný postup 
České komise v záležitosti věcného záměru 
stavebního zákona, vyslechl informaci o udělených 
záštitách České komise, projednal přípravu 
společného zasedání České a Slovenské komise pro 
UNESCO v Bratislavě dne 11. června 2019 a schválil 
plán termínů zasedání České komise pro UNESCO a 
jejích odborných sekcí ve 2. pololetí 2019. Výkonný 
výbor rovněž připravil nadcházející první letošní 
plenární zasedání České komise pro UNESCO, které 
se uskuteční dne 20. června 2019 v Černínském 
paláci. 

Výstava Poznej světové dědictví UNESCO a 
UNESCO FEST pokračuje v červnu v Kutné 
Hoře 
 
V Kutné Hoře, v Divadelní minigalerii „Setkání u Tyla“ 
v Městském Tylově divadle, pokračuje až do 27. června 
výstava Poznej světové dědictví UNESCO s fotografiemi 
skvostů zemí Asie, Slovenska, Švýcarska a rakouského 
Salcburku. Je doplněná o znalostní soutěž „Jak znáte 
slovenské památky UNESCO“ (vyhodnocení 26. června 
od 18 hod. na přednášce Ing. Kláry Badinkové 
„Slovensko jak ho neznáte“). 
 

 
 
V Dačického domě se od 1. do 8. června uskuteční 
UNESCO FEST Švýcarsko s bohatým programem pro 
děti i dospělé (přednášky, workshopy „Postavte si svou 
památku“ nebo „Jak se fotí památky UNESCO“ i s 
vycházkou po Kutné Hoře, znalostní soutěž o atraktivní 
jízdenky švýcarskou „unescovou“ dráhou, koncert a 
další). Součástí je kolekce fotografií švýcarského 
dědictví UNESCO, která v Dačického domě zůstává až 
do 27. června. Podrobný program najdete na webové 
stránce: www.dacickehodum.cz. 
Více informací naleznete také na webové stránce: 
www.unesco-mediain.cz. 
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L´Oréal – UNESCO Pro ženy ve vědě 

 
Dne 12. června 2019 se uskuteční slavnostní 
vyhlášení vítězek letošního 13. ročníku české edice 
projektu L´Oréal - UNESCO Pro ženy ve vědě, který 
se realizuje ve spolupráci společnosti L´Oréal Česká 
republika, České komise pro UNESCO a Akademie 
věd ČR. Tři vítězky z celkem 39 přihlášených 
uchazeček se stanou novými laureátkami ocenění a 
každá z nich obdrží částku ve výši 200 tisíc Kč za 
realizaci vědeckovýzkumného projektu v oblasti věd o 
živé přírodě a chemických věd (např. biologie, 
genetiky, neurovědy) a věd o neživé přírodě (např. 
fyziky, chemie, matematiky, vědy o zemi a vesmíru). 
Smyslem programu je pomoci ženám v budování 
jejich vědecké kariéry a přispět finanční částkou 
k uskutečnění výzkumu v České republice. 
Více informací lze získat na webových stránkách: 
https://www.forwomeninscience.com/en/fellowships
/563719014. 
 
 
Světový den životního prostředí 
 
5. červen je Světovým dnem životního prostředí. 
Tématem letošního roku je ochrana ovzduší proti 
znečištění. Světový den životního prostředí se 
připomíná od roku 1974 a jeho smyslem je zvýšit 
povědomí o odpovědnosti všech za ochranu životního 
prostředí. Více informací lze získat na webové 
stránce: https://www.worldenvironmentday.global. 
 

 
 
 
 

Světový den oceánů 
 
8. červen je Světovým dnem oceánů. V tento den se 
vědci, veřejní činitelé a zástupci občanských sdružení 
připojují k podpoře udržitelného vztahu mezi lidstvem 
a přírodním bohatstvím. Tématem letošního Světového 
dne oceánů 2019 je „Gender a oceány“. Vědkyně tvoří v 
průměru 38 % výzkumných pracovníků v oblasti 
oceánů. (zdroj: Global Ocean Science Report, 2017). 
Letošní rok bude příležitostí k prozkoumání 
genderových dimenzí vztahu lidstva s oceány. 
Více informací naleznete na webové stránce: 
https://en.unesco.org/commemorations/oceansday. 
 

  
 
XIII. výroční konference Sítě kreativních měst 
UNESCO 
Ve dnech 10. – 15. června 2019 se v italském Fabrianu 
bude konat XIII. výroční konference Sítě kreativních 
měst UNESCO, která byla založena v roce 2004. Jejími 
členy je 180 měst ze 72 zemí z pěti světadílů, přičemž 
každému z nich byl přiznán titul kreativního města 
v jedné ze sedmi kategorií – hudba, literatura, mediální 
umění, gastronomie, film, design a řemesla a lidová 
umění. Z České republiky jsou členy Sítě od roku 2014 
Praha jako kreativní město literatury a od roku 2017 
Brno jako kreativní město hudby.  
Více informací o zasedání lze získat na webové stránce: 
https://www.unescofabriano2019.org. 
 
43. zasedání Výboru pro světové dědictví 
 
Ve dnech 30. června až 10. července 2019 se v Baku 
uskuteční 43. zasedání Výboru pro světové dědictví. 
Výbor tvoří zástupci 21 členských států Úmluvy o 
ochraně světového kulturního a přírodního dědictví. 
Výbor hodnotí stav památek zapsaných na Seznamu 
světového kulturního a přírodního dědictví, rozhoduje 
o zapsání nových památek na tento prestižní Seznam a 
zabývá se dalšími aspekty souvisejícími s prováděním 
Úmluvy. Více informací o zasedání lze získat na webové 
stránce: https://whc.unesco.org/ nebo na webové 
stránce: https://43whcbaku2019.az/en/. 
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