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L´Oréal - UNESCO pro ženy ve vědě 2015

Výkonný výbor ČK pro UNESCO

Dne 25. května 2015 byla na
velvyslanectví Francouzské republiky
v Praze udělena ocenění L´Oréal –
UNESCO pro ženy ve vědě, které
získaly Prof. RNDr. Eva Matalová,
Ph.D. z Ústavu živočišné fyziologie a genetiky Akademie
věd ČR v Brně, s prací Molekulární komunikace v kostech
a s kostmi
a RNDr. Eva Schmoranzerová, Ph.D.
z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy
v Praze, s prací Spin-orbitronika: Nový způsob ukládání
informací? Projekt se koná ve spolupráci s ČK pro
UNESCO a AV ČR, která je jeho odborným garantem.

Ve čtvrtek dne 25. června 2015 se za
předsednictví Petra Gazdíka, předsedy
České
komise
pro
UNESCO,
uskutečnilo druhé zasedání Výkonného
výboru ČK pro UNESCO v roce 2015. Účastníci diskutovali
o stěžejních bodech zasedání kulturních sekcí ČK pro
UNESCO v roce 2015 (problematika otáčivého hlediště
v zámeckém parku v Českém Krůmlově a výstavba domu
v blízkosti Anežského kláštera v Praze) o průběhu
4. neformální schůzky k programu UNESCO „Paměť světa“
a schválili udělení záštit a morálních podpor České komise
pro UNESCO za uplynulé období.

Předseda vlády ČR Bohuslav
Sobotka a ministr zahraničních
věcí Lubomír Zaorálek zahájili
dne 2. června 2015 konferenci u
příležitosti 70. výročí založení
OSN a zároveň 70 let českého
členství v této mezinárodní organizaci, které se zúčastnila
také náměstkyně generálního tajemníka OSN Lakshmi
Puri. Cílem konference bylo přispět do národní diskuse o
udržitelném rozvoji a poukázat na propojenost globální a
národní roviny udržitelného rozvoje.

MZV ČR v Praze uskutečnila
exkurze koordinátorů ekologické
výchovy (EV) z Karlovarského
kraje. Akce se konala v rámci
speciálního kvalifikačního studia
koordinátorů ekologické výchovy se zaměřením na
poznávání kulturního dědictví regionů České republiky
v návaznosti na program Kulturní dědictví vyhlášený
UNESCO, jehož garantem je Klub ekologické výchovy.

---------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------Konferenci „70 let v OSN: udržitelný rozvoj jako Koordinátoři EV v Černínském paláci
Dne 29. května 2015 se v sídle
výzva a příležitost“ v Černínském paláci

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

Výtvarná a literární soutěž KEV
Dne 5. června 2015 u příležitosti
oslav Světového dne životního
prostředí OSN se na MZV
v budově Černínského paláce
vyhlásily
výsledky
XVIII.
ročníku výtvarné a XIII. ročníku literární soutěže, kterou
zorganizoval Klub ekologické výchovy ve spolupráci se
Zeleným křížem ČR a Českou komisí pro UNESCO. Akce
se zúčastnili i zástupci MŠMT ČR. Tématem letošního
roku byla „Zahradní architektura v průběhu staletí“.

------------------------------------------------------------------Young Professionals Programme v OSN
V roce 2015 byla ČR znovu zařazena
mezi země pořádající na svém území
přijímací řízení pro své občany do
programu OSN „UN Young Professionals
Programme“ (YPP) pro uchazeče o
zaměstnání v OSN mladší 32 let, s vysokoškolským (alespoň
bakalářským) vzděláním a se znalostí anglického nebo
francouzského jazyka pro oblasti Administration, Finance,
Statistics, Public Information, Social Affairs a legal Affairs.
Bližší informace k programu YPP a k jednotlivým oblastem
na: https://careers.un.org/lbw/home.aspx?viewtype=NCEWN
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Letní slavnosti staré hudby

Architecture Week Praha

Festival, který se koná pod záštitou ČK
pro UNESCO v Praze ve dnech 13.
července – 6. srpna 2015, je jedinečnou
přehlídkou hudby historických uměleckých slohů
přesahující do oblasti tance i divadla. Usiluje o uchování a
rozvoj odkazu historické hudby ve stylově odpovídajících
prostorách – Míčovna Hradu či Betlémská kaple. Více na:
http://www.letnislavnosti.cz/letni-slavnosti/program/program-2015/

Ve dnech 17. srpna až 18. října se uskuteční
mezinárodní festival architektury a urbanismu
Architecture Week Praha, jehož záměrem je
vytvářet platformu pro setkávání odborníků s laickými
zájemci o architekturu, představit osobnosti domácí i světové
architektury a přiblížit způsob vzniku architektonického díla
od návrhu po realizaci. Více informacích o jednotlivých
výstavách, seminářích či debatách na: www.architectureweek.cz/

-------------------------------------------------------------Poznej světové dědictví na hradě Křivoklat

------------------------------------------------------------------Mezinárodní den Nelsona Mandely

13. ročník putovní výstavy Poznej
světové dědictví UNESCO s
fotografiemi památek a přírodních
celků
světového
dědictví
z
autorského projektu RNDr. Mileny Blažkové se stane
během léta součástí hlavního návštěvnického programu na
státním hradu Křivoklát.Kolekci fotografií ze Švýcarska,
Tuniska, rakouského města Salcburku a řady zemí
jihovýchodní Asie uvidí návštěvníci zdarma od 5. července
do 20. srpna 2015 denně denně kromě pondělí od 9 do 18
hodin. Netradiční vernisáž 4. července v 18 hodin zahájí v
bývalé pivovarské spilce kastelán hradu Křivoklát
společně s autorkou, zúčastní se i příslušníci šlechtického
rodu Fürstenberků v dobových kostýmech. Ve 20 hod.
následuje představení Příběh magistra Kellyho a noční
prohlídka hradu. Projekt probíhá pod záštitou ČK pro
UNESCO. Více na: http://www.unesco-mediain.cz/.
-------------------------------------------------------------------XXVI. Festival Forfest Czech Republic 2015

V roce 2009 prohlásilo Valné
shromáždění OSN 18. červenec, den
Mandelových narozenin, Mezinárodním dnem Nelsona Mandely, aby
tak připomnělo odkaz tohoto
bojovníka proti apartheidu a bývalého jihoafrického
prezidenta a jeho zásluhy v o boji za demokracii, svobodu a
rozvoj míru. Více na: http://www.un.org/en/events/mandeladay/

------------------------------------------------------------------Mezinárodní den původního obyvatelstva

Dne 9. srpna si už od roku
1995 připomínáme Mezinárodní den původního obyvatelstva, jehož smyslem 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. Dnes žije odhadem asi 300 milionů
takzvaných původních obyvatel, kteří tvoří 6 % lidstva.Více
Mezinárodní festival informací na:http://www.unesco.org/new/en/indigenous-people-day
současného
umění ----------------------------------------------------------------s duchovním zamě- Mezinárodní den mládeže
řením se uskuteční ve
V roce 1999 přijalo Valné shrodnech 10. dubna – 25. října 2015 v Kroměříži, Brně, Praze,
máždění OSN rezoluci, která určila
Olomouci a Bratislavě. Více informací na: www.forfest.cz.
datum 12. srpna Mezinárodním dnem
----------------------------------------------------------------mládeže. Cílem dne je upozornit na
problematiku
mladých
lidí po celém světě a poukázat tak
43. ročník Mezinárodní dětské výtvarné výstavy
například
na
úrověň
jejich zdraví, vzdělání či otázku
Od 31. května do 31. října 2015 se v Lidické
galerii koná Mezinárodní dětská výtvarná zaměstnanosti a napomáhat řešení problémů spojených
výstava Lidice. Nad projektem tradičně s chudobou, konzumací drog, kriminalitou či nemocí AIDS.
převzala záštitu i Česká komise pro Více informací na: http://www.un.org/en/events/youthday/
----------------------------------------------------------------------UNESCO. Více na: http://www.mdvv-lidice.cz/.

----------------------------------------------------------------- Den připomenutí si obchodu s otroky a jeho zrušení
V souvislosti se zahájením
Hudba v zahradách a zámku 2015
Ve dnech od 21. června do
8. srpna
2015
se
bude
v Kroměříži konat 16. ročník
festivalu "Hudba v zahradách a
zámku", jehož cílem je spojit architekturu arcibiskupského
zámku a zahrad s tradiční hudbou. V rámci festivalu budou
uvedena i dosud neznámá díla zámeckého archivu. Více

informací o festivalu na: www.unesco-kromeriz.cz/festival

projektu tzv. cesty otroků
UNESCO vyhlásilo den 23.
srpna Mezinárodním dnem připomenutí si obchodu s otroky
a jeho zrušení. Datum 23. srpna je vzpomínkou na povstání,
ke kterému došlo v Saint Domingue (dnešní Haiti a
Dominikánské republice) v roce 1791 a které zahájilo proces
vedoucí ke zrušení obchodu s otroky. Více informací na:
http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/dialogue/the-slaveroute/right-box/related-information/commemorations/
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