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21. ročník Postgraduálního kurzu polymerní 
vědy 
 
Dne 2. listopadu 2016 se uskutečnilo úvodní setkání 
21. ročníku Postgraduálního kurzu polymerní vědy, 
který je organizován Ústavem makromolekulární 
chemie Akademie věd ČR pod záštitou UNESCO a 
IUPAC (International Union of Pure and Applied 
Chemistry). Právě zahájeného kurzu se účastní 12 
mladých vědců z Brazílie, Egypta, Indie, Nepálu, 
Polska, Rumunska, Ruské federace a Ukrajiny. Více 
informací o UNESCO/IUPAC kurzech lze nalézt na 
internetových stránkách: 
www.imc.cas.cz/cz/umch/kursy_unesco_iupac.htm 

 
Příležitostná poštovní známka k 70. výročí 
vzniku UNESCO 
 
Dne 9. listopadu 2016 byla vydána příležitostná 
poštovní známka k 70. výročí vzniku UNESCO. 
Autorem výtvarného návrhu je akademický malíř 
Otakar Karlas, autorem rytiny je Bohumil Šneider. 
Známka má nominální hodnotu 32,- Kč. UNESCO 
bylo založeno přijetím Ústavy na diplomatické 
konferenci konané dne 16. listopadu 1945 v Londýně. 
Ústava UNESCO však vstoupila v platnost až dne       

4. listopadu 1946 po ratifikaci prvními dvaceti státy, 
mezi nimi také Československou republikou. 
 

 
 
Sekce pro životní prostředí 
 
Dne 24. listopadu 2016 se uskutečnilo zasedání Sekce 
pro životní prostředí České komise pro UNESCO. Sekce 
se zabývala přípravou strategického dokumentu „Česká 
republika 2030“, který implementuje Agendu OSN pro 
udržitelný rozvoj do roku 2030, problematikou ochrany 
některých území, problematikou hrozeb sucha                 
a povodní, výsledky revalidace geoparku Český ráj nebo 
situací právního a institucionálního postavení Českého 
národního komitétu programu UNESCO „Člověk            
a biosféra“.  
 
Sekce pro vzdělávání, vědu a informatiku 
 
Dne 25. listopadu 2016 se uskutečnilo zasedání Sekce 
pro vzdělávání, vědu a informatiku České komise pro 
UNESCO. Na programu byla prezentace výzkumného 
programu v rámci Strategie AV21 „Globální konflikty      
a lokální souvislosti“, prezentace o mentoringovém 
programu pro studentky středních škol, zpráva               
o činnosti České sítě přidružených škol UNESCO            
a plán činnosti Sekce pro rok 2017.  
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Plenární zasedání České komise pro UNESCO 
 
Dne 29. listopadu 2016 se uskutečnilo plenární 
zasedání České komise pro UNESCO. Stěžejním 
tématem zasedání byl udržitelný cestovní ruch pro 
rozvoj. Během zasedání byly rovněž projednány 
nominace na výročí UNESCO pro roky 2018 a 2019. 
Na programu byla také informace o výsledcích 200. 
zasedání Výkonné rady UNESCO, jež se konalo ve 
dnech 4. až 18. října 2016 v Paříži, informace               
o zasedání odborných sekcí České komise pro 
UNESCO, zpráva o výsledku revalidace Globálního 
geoparku Český ráj, informace o zasedání valného 
shromáždění České sítě přidružených škol UNESCO  
a informace o záštitách udělených Českou komisí pro 
UNESCO v roce 2016. 

 
Slavnostní předání osvědčení absolventům 
studia environmentální výchovy 
 
Dne 1. prosince 2016 byla v Poslanecké sněmovně 
Parlamentu ČR předána osvědčení absolventům 
specializačního studia koordinátorů environmentální 
výchovy škol ze Zlínského a Plzeňského kraje. 
Osvědčení předával místopředseda Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR pan Petr Gazdík, vedoucí 
tajemnice České komise pro UNESCO paní Radka 
Bordes a předsedkyně Klubu ekologické výchovy paní 
Milada Švecová.  
 
L´Oréal – UNESCO „Pro ženy ve vědě“ 
 
Dne 1. prosince 2016 byl spuštěn 11. ročník programu 
ocenění L´Oréal - UNESCO „Pro ženy ve vědě“, jež je 
určeno vědeckým pracovnicím na podporu realizace 
důležitého vědeckého výzkumu v oblasti věd o živé a 
neživé přírodě. Pro přihlášení byly stanoveny dvě 

věkové kategorie: do 35 let vědu a od 36 do 45 let věku. 
Projekt se koná ve spolupráci České komise pro 
UNESCO a Akademie věd ČR. Více informací lze nalézt 
na internetových stránkách:  
http://www.prozenyvevede.cz/cs-CZ/uvod.html 
 

 
Loutkářství na Slovensku a v Česku  
 
Dne 1. prosince 2016 byla do Reprezentativního 
seznamu nehmotného kulturního dědictví lidstva 
UNESCO zapsána společná česko-slovenská nominace 
"Loutkářství na Slovensku a v Česku". Stalo se tak na 
11. zasedání Mezivládního výboru pro zachování 
nehmotného kulturního dědictví v Addis Abebě. 
Mezivládní výbor letos posuzoval 37 žádostí o zapsání 
do Reprezentativního seznamu.  
 
Seminář k Doporučení UNESCO o muzeích 
 
Dne 5. prosince 2016 se v prostorách Sekretariátu 
České komise pro UNESCO uskutečnil seminář 
k Doporučení UNESCO z roku 2015 na ochranu             
a podporu muzeí a sbírek, jejich rozmanitosti a úlohy 
ve společnosti. Semináře se zúčastnili zástupci 
významných institucí, úřadů a muzeí a galerií.  
 
Světový den lidských práv 
 
Světový den lidských práv připomíná přijetí Všeobecné 
deklarace lidských práv Valným shromážděním OSN 
dne 10. prosince 1948. Letos je kladen důraz na to, aby 
se každý zastal práv jiného člověka.  

 
 
Sekretariát České komise pro 
UNESCO přeje všem radostné 
Vánoce a mnoho štěstí 
v novém roce 2017! 
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