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Výtvarná a literární soutěž KEV 
 

 
 

Dne 5. června u příležitosti oslav Světového dne životního 

prostředí OSN a Mezinárodního roku krystalografie se 

na Ministerstvu zahraničních věcí v budově Černínského 

paláce vyhlásily výsledky XVII. ročníku výtvarné a XII. 

ročníku literární soutěže. Slavnostního předání diplomů 

a cen úspěšným vítězům soutěže, kterou zorganizoval 

Klub ekologické výchovy ve spolupráci se Zeleným 

křížem ČR a ČK pro UNESCO, se zúčastnila i proděkanka 

pro vědu a výzkum Lesnické a dřevařské fakulty České 

zemědělské univerzity v Praze Ing. Kateřina Ventrubová, 

Ph.D. V letošním roce do soutěže bylo přihlášeno 146 

prací z 37 škol. Více informací o soutěži naleznete na:  
http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/multilateralni_spoluprace

/unesco/cr_v_unesco/vyhlaseni_vysledku_vytvarne_a_literarni_1.html 
--------------------------------------------------------------------

Vznikly dva nové geoparky: Podbeskydí a Kraj 

blanických rytířů 

 
 

Dne 5. června předal ministr životního prostředí Richard 

Brabec certifikát dvěma novým národním geoparkům. 

Prestižní titul získal Kraj blanických rytířů a také 

Podbeskydí. Geoparky představují území se zajímavými 

a vzácnými geologickými fenomény, atraktivní turistickou 

nabídkou a aktivní místní komunitou, která své přírodní 

i kulturní dědictví využívá především formou udržitelného 

cestovního ruchu. Doposud byly v ČR vyhlášeny čtyři 

geoparky - Český ráj, GeoLoci, Egeria a Železné hory. 
Více informací o geoparcích naleznete na web. stránce: 
http://www.mzp.cz/cz/news_140605_geoparky_ 
 

Neformální schůzka k Paměti světa 
 

 
 

Dne 26. června 2014 se uskutečnila neformální schůzka 

klíčových pracovišť k programu UNESCO „Paměť světa“ 

zaměřeného na ochranu dokumentárního dědictví, které se  

zúčastnili zástupci MK ČR, MV ČR, Moravského zemského 

muzea, Moravské zemské knihovny, Národního muzea, 

Národního archivu v Praze či UK. Účelem schůzky, kterou 

svolal vedoucí tajemník ČK pro UNESCO, bylo seznámit 

přítomné se základními informacemi o tomto programu 

a zejména o Registru Paměť světa, včetně koordinace 

dalšího postupu při předkládání nominací ze strany ČR. 

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

Young Professionals Programme (YPP) OSN - 

termíny pro podání přihlášek na přijímací zkoušky   
 

 
 

V letošním roce byla ČR zařazena mezi země, jejíž občané 

se mohou ucházet o zaměstnání v sekretariátu OSN 

prostřednictvím programu „Young Professionals 

Programme“. Uchazeč o zaměstnání musí být mladší 32 let, 

s vysokoškolským (alespoň bakalářským) vzděláním 

a se znalostí anglického nebo francouzského jazyka. 

Personální útvar Sekretariátu OSN v New Yorku zveřejnil 

termíny pro podávání on-line přihlášek ke zkouškám 

do programu UN Young Professionals Programme (YPP) 

přes portál OSN v jednotlivých vypsaných oborech takto: 

 - 14.6. – 13.8.   informační systémy, technologie   

a politické vztahy,  

 - 21.6. – 20.8.   ekonomické vztahy, rozhlasová produkce 

- 28.6. – 27.8.   lidská práva, knihovnictví/řízení 

informací, fotodokumentaristika. 

Bližší informace k programu na https://careers.un.org/YPP 
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„Poznej světové dědictví“ na zámku v Mníšku  
 

 

 
 

Výstava fotografií Poznej světové dědictví UNESCO z 

autorského projektu RNDr. Mileny Blažkové, produkce 

MEDIA IN, která od dubna 2014 putuje po České 

republice, je k vidění od 1. července do 31. srpna 2014 na 

státním zámku Mníšek pod Brdy. V inspirativní kolekci 

představuje skvosty Tuniska, Švýcarska, rakouského 

Salcburku a řady zemí exotické Asie, včetně Číny a Indie. 

Výstava je volně přístupná z nádvoří zámku denně kromě 

pondělí od 10 do 16,30 hodin a o Hradozámecké noci ze 

30. na 31. srpna. Záštitu nad výstavou převzala ČK pro 

UNESCO. Více informací na www.unesco-mediain.cz 

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

Kulatý stůl s názvem „Role médií v oblasti 

vzdělávání k umění“ se uskuteční v Obecním domě 

            
 

ČK pro UNESCO ve spolupráci s Obecním domem, a.s. 

si Vás dovolují pozvat na kulatý stůl s diskusí pod názvem 

"Role médií v oblasti vzdělávání k umění“, který 

se uskuteční dne 8. října 2014 od 14,00 - 17,00 hodin 

v Grégrově sále Obecního domu za účasti moderátorů - 

Vlastimila Ježka, předsedy představenstva a.s. Obecní dům 

a Jana Jiráka, vedoucího katedry mediálních studií 

Metropolitní univerzity Praha. Kulatý stůl bude rozdělen 

do 4 následujících témat, které vždy uvede příslušný 

panelista: 

1. Vztah médií k výchově k umění: selekce témat, hloubka 

zpracování, komunikace s paměťovými institucemi a živým 

uměním, zájem „publika“ (V. Ježek, J. Jirák)  

2.  Zájem českých masových médií o umění: kulturní 

rubriky a jejich úroveň, umělecko-kritická média pro širší 

veřejnost, specializovaná kulturní média - jako umělecká 

ghetta?, umění v médiích pro děti a mládež (T. Motl, 

výkonný ředitel ČT ART a L. Hurník, šéfredaktor ČRo 3 – 

stanice Vltava) 

3. Role státu v rozvoji výchovy k umění s podporou médií – 

parametry veřejné podpory médií orientovaných na 

kulturu a umění, úroveň komunikace kulturních institucí 

s veřejnou podporou s médii (P. Bratský, senátor, člen 

Stálé komise Senátu pro sdělovací prostředky a K. Kouba, 

šéfredaktor A2) 

4. Regulace médií – role Rady pro rozhlasové a televizní 

vysílání (K. Kalistová, 1. náměstkyně ministra kultury 

České republiky). 

V případě zájmu se můžete bezplatně zaregistrovat do 

3. října 2014 na emailové adrese: unesco@mzv.cz 

Mezinárodní den původního obyvatelstva 

 

 
 

 

Dne 9. srpna si už od roku 1995 připomínáme Mezinárodní 

den původního obyvatelstva. Smyslem tohoto dne je 
upozornit na důležitost práv domorodých národů, které byly 

zakotveny ve smlouvách mezi jednotlivými státy a jejich 

původními obyvateli s cílem vytvořit jim nezbytný rámec 

pro jejich žití a plné zapojení do ekonomických vztahů. V 70 

zemích světa dnes žije odhadem asi 300 milionů takzvaných 

původních nebo domorodých obyvatel, kteří tvoří 6 procent 

lidstva. Více informací o problematice domorodých národů 

naleznete na: http://www.un.org/en/events/indigenousday/ 
------------------------------------------------------------------------------------------ 

Mezinárodní den mládeže  

                                             

V roce 1999 přijalo Valné shromáždění OSN rezoluci, která 

určila datum 12. srpna Mezinárodním dnem mládeže. Cílem 

dne je upozornit na problematiku mladých lidí po celém 

světě a poukázat tak například na jejich vzdělání, postavení 

dívek, trávení volného času, zaměstnanost mladistvých 

či jejich zdraví, nebo nalézt řešení na problémy spojené 

s chudobou, konzumací drog, kriminalitou či nemocí AIDS 

u této věkové skupiny. V této souvislosti byl vytvořen 

Světový akční program mládeže, který představuje právní 

rámec a doporučení pro národní legislativu a mezinárodní 

podporu ke zlepšení situace mladých lidí. Více informací 

o tomto mezinárodním dni naleznete na následující webové 

stránce: http://www.un.org/en/events/oceansday/ 
----------------------------------------------------------------------------------------- 

Mezinárodní den připomenutí si obchodu s otroky 

a jeho zrušení   

 
V souvislosti se zahájením projektu tzv. cesty otroků (The 

Slave Route Project) Generální konference UNESCO 
prohlásila datum 23. srpna Mezinárodním dnem připomenutí 

si obchodu s otroky a jeho zrušení. Cílem je upozornit nejen 

na zrušení otroctví, ale také na dobu, kdy se s otroky 

obchodovalo. Datum 23. srpna je vzpomínkou na  povstání, 

ke kterému došlo v Saint Domingue (dnešní Haiti 

a Dominikánská republika) v noci ze 22. na 23. srpna 1791. 

Tato událost představovala významný dopad do tehdejšího 

otrockého systému a zahájila proces, na jehož konci došlo ke 

zrušení transatlantického obchodu s otroky. Více info na: 
http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/dialogue/the-

slave-route/right-box/related-information/commemorations/  
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