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Sekretariát České komise pro UNESCO 

 

informuje . . . 
 

Č E R V E N      2 0 1 4 

Slavnostní zasedání České komise pro UNESCO 
 

 
 

Dne 29. května 2014 u příležitosti 20. výročí vzniku ČK 

pro UNESCO proběhlo ve Velkém sále Černínského 

paláce MZV ČR slavnostní zasedání ČK pro UNESCO.  

Akce se zúčastnil Petr Gazdík, předseda ČK pro 

UNESCO, Karel Borůvka, náměstek ministra zahraničních 

věcí ČR pro otázky právní a konzulární, Anna 

Matoušková, náměstkyně ministra kultury ČR, Ľudovít 

Molnár, předseda Slovenské komise pro UNESCO, Marie 

Chatardová, velvyslankyně ČR ve Francii a Stálá 

představitelka ČR při UNESCO, Aurélia Füle, vedoucí 

tajemnice Slovenské komise pro UNESCO, Karel 

Komárek, vedoucí tajemník ČK pro UNESCO, bývalí 

i současní členové ČK pro UNESCO komise, představitelé 

gesčních resortů a další významné osobnosti. V rámci 

kulturního programu vystoupili žáci ZUŠ Pardubice – 

Polabiny a sbor Gymnázia J. Nerudy v Praze, členové sítě 

Přidružených škol. U příležitosti výročí byla také 

představena nová informační brožura ČK pro UNESCO.  

-------------------------------------------------------------------- 

3. zasedání Výkonného výboru ČK pro UNESCO 
 

 
 

Dne 21. května 2014 se uskutečnilo 3. zasedání 

Výkonného výboru České komise pro UNESCO v roce 

2014. Hlavním bodem programu byla zejména příprava 

oslav u příležitosti 20. výročí vzniku České komise pro 

UNESCO dne 1. června 1994 a schválení žádostí českých 

subjektů o participační programy UNESCO na dvouleté 

období 2014–2015 a žádostí o záštitu ČK pro UNESCO.  

42. ročník mezinárodní dětské výtvarné výstavy 

Lidice 2014 
 

 
 

Dne 28. května 2014 byla za účasti Přemysla Sobotky, 

místopředsedy Senátu ČR, Jiřího Dienstbiera, ministra pro 

lidská práva, rovné příležitosti a legislativu, zástupců 

Ministerstva zahraničních věcí ČR, Ministerstva kultury ČR 

a vedoucího tajemníka Sekretariátu ČK pro UNESCO 

v Lidické galerii v Památníku Lidice zahájena výstava, která 

potrvá až do 31. října 2014. Letošní 42. ročník je věnován 

tématu „Rodinné zemědělství aneb naše zahrádka a pole“. 
Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice byla založena 

v roce 1967 k uctění památky dětských obětí z české obce 

Lidice. Více informací na:  http://www.mdvv-lidice.cz/ 

------------------------------------------------------------------- 

Vyhlášení laureátek 8. ročníku české edice projektu 

L´OREAL – UNESCO pro ženy ve vědě 

 
Mezinárodní projekt For Women In Science vznikl v roce 

1998 na základě spolupráce organizace UNESCO 

a společnosti L’Oréal s cílem podpořit ženy působící na poli 

vědy a ocenit jejich úsilí. V polovině dubna představilo 

13 vybraných finalistek své vědecké práce před odbornou 

porotou na půdě Akademie věd v Praze. Dne 29. května 

2014 pak proběhlo slavnostní vyhlášení tří nových laureátek, 

které získaly ocenění L´OREAL – UNESCO pro ženy 

ve vědě  - Kateřina Kůsová, Dagmara Sirová a Zuzana 

Starostová. Letošní osmý ročník patří s 67 přihláškami 

k zatím nejúspěšnějším v historii projektu v České republice. 

Více informací o projektu a všech finalistkách naleznete na: 
http://www.prozenyvevede.cz/cs-CZ/uvod.html 

 

VZDĚLÁNÍ 

 

 

VĚDA 

 

 

KULTURA 

 

mailto:unesco@mzv.cz
http://www.mdvv-lidice.cz/
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=ht_QXoYtGWDIzM&tbnid=ILUJkW6Vno3YPM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.dama.cz/krasa/svet-potrebuje-vedu-a-veda-potrebuje-zeny-12553&ei=8m2IU7HjH4nk4QSfmYGgBg&bvm=bv.67720277,d.d2k&psig=AFQjCNHCe5_KfhNgD5xYpD7yQTFJ_FB7FA&ust=1401536352945583
http://www.prozenyvevede.cz/cs-CZ/uvod.html-


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

 
 

„Poznej světové dědictví UNESCO“ v Praze 
 

 

 
 

MEDIA IN a FOTOŠKODA vás zvou na 12. ročník 

putovní fotografické výstavy „Poznej světové dědictví 

UNESCO“ do výstavních prostor Centra FotoŠkoda 

v paláci Langhans ve Vodičkově ulici 37 na Praze 1. 

Fotografie představují unikátní skvosty rakouského 

Salcburku, Slovenska, Švýcarska, Tuniska a některých 

zemí asijského kontinentu. Výstava, která je součástí 

autorského projektu RNDr. Mileny Blažkové a koná 

se pod záštitou České komise pro UNESCO, je přístupna 

zdarma od 9. do 22. června 2014  (od pondělí do  pátku 

od 9 do 19 hod. a v sobotu od 10 do 18 hod.). 

----------------------------------------------------------------------  

XXV. Festival Forfest Czech Republic 2014 
 

 
 

Ve dnech 11. června – 14. září 2014 se v Kroměříži, Praze, 

Olomouci a Bratislavě uskuteční Mezinárodní festival 

současného umění s duchovním zaměřením. V rámci 

festivalu se konají koncerty s domácími a zahraničními 

umělci, výstavy, workshopy a přednášky. Projekt je také 

využíván k prezentaci mladých komponistů a tvůrčích 

umělců. Akce se každoročně koná pod záštitou ČK pro 

UNESCO, Ministerstva kultury ČR a Arcibiskupství 

Olomouc. Více informací o festivalu naleznete na: 
http://www.forfest.cz/?presenter=Program 

------------------------------------------------------------------------------ 

VITRUM PRO FUTURUM 

Sklářské sympozium Valašské Meziříčí 
 

 
 

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské 

Meziříčí je členem programu Vitrum pro Futurum, který je 

realizován Euroregionem Bílé – Biele Karpaty 

ve spolupráci se školami, univerzitami, podnikateli 

a institucemi podporující udržení a rozvoj sklářského 

řemesla na území ČR a SR. V roce 2014 oslaví 70. výročí 

svého založení. Smyslem sklářského sympozia ve dnech 

16. – 21. června je prostřednictvím výstav a přednášek 

prezentovat současnost a budoucí perspektivy v oblasti 

uměleckého a průmyslového skla v ČR. Více informací 

o celém projektu naleznete na:   http://www.gsvm.cz/ 

Světový den životního prostředí  
 

 

 
 

 

Dne 5. června si svět každý rok připomíná Světový den 

životního prostředí. Byl vyhlášen Valným shromážděním 

(VS) OSN v roce 1972 a je mnoha lidmi považován 

za nejdůležitější událost ekologického kalendáře. Inspiruje 

jedince, vlády, nevládní organizace, komunity a mládežnické 

skupiny, obchodní a průmyslové společnosti i média k tomu, 

aby přispěly ke zkvalitňování životního prostředí. Více 

informací naleznete na: http://www.unep.org/wed/  

Klub ekologické výchovy ve spolupráci se Zeleným křížem 

ČR a Sekretariátem České komise pro UNESCO vyhlásí při 

této příležitosti dne 5. června v Černínském paláci výsledky 

XVII. ročníku výtvarné a XII. ročníku literární soutěže. 
------------------------------------------------------------------------------------------ 

Mezinárodní den oceánů  

          World Oceans Day    
                                                  

V roce 2008 VS OSN prohlásilo den 8. června 

za Mezinárodní den oceánů. Den se stal příležitostí 

ke zvýšení globálního povědomí o výzvách, kterým čelí 

mezinárodní společenství v souvislosti s oceány. Schválená 

rezoluce apeluje na mořské státy a státy hraničící s průlivy 

pro mezinárodní plavbu, aby spolupracovaly v oblastech 

týkajících se bezpečnosti plavby, snižování a kontroly 

znečišťování z lodí. VS uznalo význam trvale udržitelného 

rozvoje na využití oceánů a moří a zařadilo ho mezi 

podmínky k dosažení  mezinárodních rozvojových cílů, 

včetně cílů obsažených v Deklaraci tisíciletí OSN. Více 

informací na: http://www.un.org/en/events/oceansday/ 
----------------------------------------------------------------------------------------- 

Světový den boje proti suchu a desertifikaci    

 
 

Světový den boje proti suchu a desertifikaci byl vyhlášen 

u příležitosti přijetí Úmluvy OSN o boji proti desertifikaci 

(United Nations Convention to Combat Desertification - 

UNCCD) na den 17. června 1994 v Paříži. Letošní téma 

„adaptace ekosystému“ má za cíl věnovat zvýšenou 

pozornost půdě v kontextu adaptace změn klimatu. Dále 

mobilizuje podporu pro udržitelné hospodaření s půdou 

a vyzývá k zahrnutí pozemků a půdy a jejich významu 

v oblasti bezpečnosti potravin do národních politik 

usilujících o změně klimatu. Desertifikace představuje jeden 

z největších současných problémů životního prostředí: 

ohrožuje jednu pětinu světové populace a třetinu zemského 

povrchu. Více informací o této problematice naleznete na: 
http://www.unesco.org/new/en/unesco/events/prizes-and-

celebrations/celebrations/international-days/world-day-to-

combat-desertification/world-day-to-combat-desertification-2013/ 
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