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Plenární zasedání ČK pro UNESCO 

Proběhlo 7. června 2016 v Poslanecké sněmovně 

Parlamentu ČR. Členové ČK vyslechli prezentaci 

Úřadu vlády k připravované národní strategii Agendy 

2030, zhodnotili návštěvu GŘ UNESCO v ČR, 

diskutovali o změnách statutu a byli informováni o 

činnostech sekretariátu a jednotlivých odborných 

sekcí. V závěru  vedoucí tajemník K.Komárek i jeho 

zástupkyně Š.P.Vamberová poděkovali za spolupraci 

a se členy se rozloučili z důvodu přeložení na 

diplomatické posty do USA.  

 

Zasedání pracovní skupiny pro Paměť světa 

8.června 2016 se sešla pracovní skupina programu 

UNESCO Paměť světa. MK ČR informovalo o 

podaných dvou národních nominacích (Kynžvartská 

daguerrotypie a Janáčkovy rukopisy) a jedné 

mezinárodní (s Maltou Camociovy mapy).  

Členové se informovali o připravovaných 

konferencích v oblasti digitalizace na konci roku. MK 

ČR podalo zprávu o chystané novelizaci v oblasti 

knihoven.  

    

Ceny vítězům dětské literární a výtvarné 

soutěže předány na MZV 16.6.2016 

Klub ekologické výchovy, jehož ředitelka doc. 

M.Švecová je členkou ČK pro UNESCO, rozdal ceny 

vítězům soutěže: Stopy KARLA IV. na území Čech, 

Moravy a Slezska od středověku po současnost. 

Vítězům jednotlivých kategorií byly předány diplomy a 

věcné ceny v prostorách Černínského paláce. Řada 

ocenění putovala na přidružené školy UNESCO. Děti, 

rodiče a učitele přivítal Ivan Pintér, pověřený ředitel 

odboru OSN.  
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Výstavy o památkách a lidových tradicích pod 

ochranou UNESCO 

 

Jedinečné lidové tradice Chorvatska a České 

republiky chráněné UNESCO prezentuje výstava 

fotografií Poznej světové nehmotné dědictví UNESCO 

ve Vile Löw-Beer v Brně, od 28. června do 31. 

července 2016.  

14. ročník putovní výstavy Poznej světové dědictví 

UNESCO bude k zhlédnutí mezi 6. červencem až 26. 

srpnem 2016 ve vstupním areálu národní kulturní 

památky Klášter Plasy a ve výstavních prostorách 

sýpky s Hodinovou věží. Součástí výstavy jsou i 

obrazy z cest za památkami UNESCO malířky 

Marcely Levinské.  

 

Obě výstavy se konají se pod záštitou České 

komise pro UNESCO a jsou součástí autorského 

projektu RNDr. Mileny Blažkové a a jsou věnovány 

70. výročí založení organizace. Více najdete na: 

www.unesco-mediain.cz. 

 

71. ročník Festivalu ve Strážnici  

V amfiteátru Bludník zámeckého parku předal jako 

součást zahájení v pátek 24.6.2016 ministr kultury 

Daniel Herman Cenu Ministerstva kultury v oboru 

zájmových uměleckých aktivit řediteli Národního 

ústavu lidové kultury Janu Kristovi. Ten vede 

vědecké pracoviště od roku 1997 a letos na podzim 

odchází do důchodu. Jan Krist je dlouholetý aktivní 

člen České komise pro UNESCO.  

Pětadvacet tisíc diváků si do Strážnice přišlo 

prohlédnout folklorní program ve dnech 23.6.-

26.6.2016. Do jihomoravského města se sjely soubory 

z celé České republiky, ale i dalších zemí Evropy, 

Asie, Afriky a Ameriky. 

Evaluační mise UNESCO v Národním 

geoparku Železné hory  

Ve dnech 22. - 25. června 

2016 proběhla na území NG 

Železné hory evaluační mise, 

jejímž cílem bylo zhodnotit 

potenciál a možnosti tohoto území pro vstup do sítě 

Globálních geoparků UNESCO. Jako hodnotitelé se 

mise zúčastnil pan Richard Watson z Irska a paní 

Wen Huang z Číny.  

Vedle geoparku, jeho vedení, lokalit a partnerů byla 

hodnotitelům prezentována i místní gastronomie a 

místní kultura. Hodnotitelé se také vznesli nad geopark 

v horkovzdušných balónech a měli unikátní možnost se 

podívat na geologicky a geomorfologicky pestré území z 

ptačí perspektivy. Výsledky mise budou známy na 

podzim. V případě úspěchu by Národní geopark 

Železné hory získal na 4 roky titul Globální geopark 

UNESCO. 

Návštěva sekretariátu ČK pro UNESCO 

v Uherském Hradišti 

 

9.6.2016 na pozvání ředitele ZŠ UNESCO Jana Vorby,  

zavítali do školy na debatu se žáky 2.stupně vedoucí 

tajemník Dr. Komárek se svou zástupkyní Š.P. 

Vamberovou. Žákyně představily aktivity školy v rámci 

projektu k 700. výročí narození Karla IV. a předaly dar 

– malovaný portrét panovníka. K.Komárek mluvil o 

UNESCO a aktivitách České komise. Zajímavé dotazy 

padaly jak na fungování organizace, tak na školy 

přidružené k UNESCO či diplomatickou přípravu. 

Zástupci MZV vysoce ohodnotili aktivity školy 

přidružené k UNESCO a kvalitu výuky cizích jazyků. 

Návštěvu ve městě doprovodil i zástupce zřizovatele 

školy, místostarosta Zdeněk Procházka. Oficiálně ji 

také přijal na radnici. 

22. Setkání škol ASPnet v Chebu 26.-27.září  

Padesátku škol přidružených 

k UNESCO a čtyři kandidátské 

školy bude letos hostit 

Gymnázium Cheb za přispění 

ČK pro UNESCO.  

Na programu budou různé exkurze, workshopy a 

prezentace škol. Od 1.6.2016 novou koordinátorkou sítě 

je Dagmar Novohradská. 
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