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Sekretariátu  
České komise pro UNESCO 

 
KVĚTEN 2019 

 
Termíny plánovaných zasedání 
 

 24. května 2019 od 10:00 hodin (Rytířská):  
2. zasedání Výkonného výboru; 

 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; 

 20. června 2019 od 10:00 hodin (Černínský 
palác): 1. plenární zasedání České komise pro 
UNESCO. 

 
L´Oréal – UNESCO „Pro ženy ve vědě“ 
 
Dne 23. dubna 2019 se uskutečnilo zasedání výběrové 
komise v rámci letošního 13. ročníku programu 
UNESCO – L´Oréal „Pro ženy ve vědě“ v České 
republice. Porota složená ze zástupců L´Oréal Česká 
republika, Sekretariátu České komise pro UNESCO  
a Akademie věd České republiky vybrala z 38 
uchazeček 13 finalistek, z nichž tři vítězky obdrží po 
200 tis. Kč k jakékoli podpoře bádání při realizaci 
vědeckovýzkumného projektu v oblasti věd o živé či 
neživé přírodě. Slavnostní vyhlášení vítězek se 
uskuteční dne 12. června 2019. Více informací lze 
získat na webové stránce projektu: 
https://www.forwomeninscience.com/en/fellowships
/563719014 
   
Návštěva Prahy národní koordinátorky Sítě 
přidružených škol UNESCO ve Velké Británii 
 

Ve čtvrtek 25. dubna 2019 uskutečnila návštěvu 
Prahy národní koordinátorka Sítě přidružených škol 
UNESCO ve Velké Británii Ann Beatty. Při příležitosti 
jejího pobytu navštívila v doprovodu vedoucího 
tajemníka Sekretariátu České komise pro UNESCO 
Reného Zeleného a národního koordinátora Sítě 
přidružených škol UNESCO v ČR Petra Čápa celkem 
tři členské školy Sítě k vzájemným konzultacím. 
Zatímco na ZŠ Lupáčova a Pražském humanitním 
gymnáziu měla možnost navštívit výuky anglického 

jazyka, v rámci návštěvy Akademie řemesel Praha byla 
svědkem praktických ukázek učebních oborů, přičemž 
jeden z nich, sváření, si mohla sama vyzkoušet. 
 

 
 
Světový den svobody tisku 
 
3. květen je Světovým dnem svobody tisku. Tento den 
byl vyhlášen Valným shromážděním OSN v roce 1993 u 
příležitosti výročí Prohlášení z Windhoeku. Světový den 
svobody tisku je příležitostí, abychom si připomněli 
zásady svobody slova a názorů, zhodnotili aktuální 
situaci týkající se svobody tisku ve světě a zvážili 
opatření k zamezení útokům na nezávislost svobody 
tisku.  Je třeba si připomenout, že i v dnešní době jsou 
novináři terčem útoků a násilí. Letošním tématem je 
„Média pro demokracii: žurnalistika a volby v době 
dezinformací“. 
Více informací lze získat na webové stránce: 
https://www.un.org/en/events/pressfreedomday/ 
 
Týden uměleckého vzdělávání a amatérské 
tvorby 2019 
 
Ve dnech 20. až 26. května 2019 se uskuteční již  
7. ročník projektu Týden uměleckého vzdělávání a 
amatérské tvorby s novým názvem ARTýden, který 
pořádá Národní informační a poradenské středisko pro 
kulturu (NIPOS). Cílem projektu je upozorňovat na 
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bohatství a rozmanitost forem uměleckého 
vzdělávání a amatérské tvorby na území České 
republiky, a to napříč žánry, úrovněmi i věkovými 
skupinami. Do projektu se mohou přihlásit instituce, 
skupiny, soubory, spolky, základní umělecké školy, 
domy dětí a mládeže, ale i jednotlivci. Přihlášky lze 
zasílat na adresu: www.amaterskatvorba.cz. 
Akce se koná pod záštitou České komise pro 
UNESCO.  
Více informací naleznete také na facebookové stránce 
projektu: 
https://www.facebook.com/amaterskatvorba/ 
 
Světový den kulturní rozmanitosti pro dialog  
a rozvoj 
 
21. květen je Světovým dnem kulturní rozmanitosti 
pro dialog a rozvoj, který byl vyhlášen Valným 
shromážděním OSN v roce 2002 v návaznosti na 
přijetí Všeobecné deklarace UNESCO o kulturní 
rozmanitosti v roce 2001. Světový den nám poskytuje 
příležitost, abychom pochopili hodnotu a přínos 
kulturní rozmanitosti a podpořili provádění Úmluvy z 
roku  2005 o ochraně a podpoře rozmanitosti 
kulturních projevů. 
Více informací lze získat na webové stránce: 
https://www.un.org/en/events/culturaldiversityday/ 
 
Mezinárodní den biologické rozmanitosti 
 
22. května je Mezinárodním dnem biologické 
rozmanitosti. Tento den byl vyhlášen rezolucí 
Valného shromáždění v roce 2000 s cílem zvýšit 
povědomí o ochraně biologické rozmanitosti a naplnit 
tak ustanovení vyplývající z Úmluvy o biologické 
rozmanitosti z roku 1992. Tématem pro letošní rok 
bylo zvoleno: „Naše biologická rozmanitost, naše 
jídlo, naše zdraví“.  
Více informací naleznete na webových stránkách: 
https://www.un.org/en/events/biodiversityday/ 

 
47. ročník Mezinárodní dětské výtvarné 
výstavy Lidice 
 
Památník Lidice ve spolupráci s Českou komisí 
UNESCO na rok 2019 vyhlásil 47. ročník 
Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice, 
tentokrát na téma „Chemie“, a to s ohledem na 
Mezinárodní rok periodické soustavy prvků. Před 

uzávěrkou 15. února dorazilo do Lidic celkem 15 326 
dětských prací ze 70 zemí světa. Během března zasedla 
odborná mezinárodní porota, která ve dvou kolech 
vybrala cca 1 100 prací, které budou od 28. května 
vystaveny v Lidické galerii a Národním technickém 
muzeu, které letošní výstavu spoluorganizuje. Vernisáž 
a předání ocenění proběhne 28. května v zahradě 
Lidické galerie a následně stejného dne bude otevřena i 
část výstavy v Národním technickém muzeu. Na 
vernisáž je připraven pestrý doprovodný program na 
téma chemie, který pro vernisáž připraví Vysoká škola 
chemicko-technologická v Praze. Přesun účastníků 
z Lidic do Prahy bude zajištěn historickými autobusy 
Národního technického muzea. Výstavu bude možné 
shlédnout až do 24. listopadu 2019. Více informací na 
webové stránce:  
www.mdvv-lidice.cz 
 

 
 
Výstava Poznej světové dědictví UNESCO  
 
Výstava Poznej světové dědictví UNESCO (17. ročník) 
se po dubnovém zahájení v Praze stěhuje do Kutné 
Hory a na Vysočinu do Telče. V Kutné Hoře si budou 
moci návštěvníci prohlédnout skvosty zemí Asie, 
Slovenska, Švýcarska a rakouského Salcburku od  
3. května do 27. června 2019 v Divadelní minigalerii 
„Setkání u Tyla“ v Městském Tylově divadle. 
V Telči, od 1. do 26. května 2019 ve vstupních 
prostorách městské radnice na náměstí Zachariáše z 
Hradce 10, představí kolekce fotografií další skvosty 
asijského kontinentu, unikátní švýcarskou Rhétskou 
dráhu a upozorní na památky v ohrožení. Navíc 
připomene modrotisk, nový společný zápis České 
republiky, Slovenska, Rakouska, Maďarska a Německa 
na Reprezentativní seznam nehmotného kulturního 
dědictví lidstva. Slavnostní prezentace výstavy 
proběhne dne 18. května 2019 v rámci oslav Folklor v 
máji. Výstava probíhá pod záštitou České komise pro 
UNESCO.  
Více na webové stránce: www.unesco-mediain.cz 
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