
Soutěž "UNES-CO VÍŠ a ZNÁŠ" vyvrcholila v Paříži 

Naše delegace nejprve navštívila sídlo mezinárodní organizace UNESCO a podrobně si prohlédla 

celou budovu s jejími prostorami, různými sály a výtvarnými díly od nejznámějších umělců 

20. století.  

Budova je relativně nová, tři její křídla dávají dohromady tvar písmene Y. Zaujal nás proslov asijské 

průvodkyně, se kterou jsme prošli celý areál UNESCO. Začali jsme u zmenšeného modelu téhož sídla, 

ve kterém jsme se nacházeli. Vyšli jsme ven a prošli japonskou zahradou. Byla krásná, protože v ní 

kvetly japonské třešně, zvané sakury. Pokračovali jsme v obřím hlavním sále a měli jsme jedinečnou 

příležitost si celý sál projít. Většina z nás se vyfotila před obrazem Pabla Picassa, ale skoro nikomu se 

jeho výtvor nelíbil. Dále jsme přešli do jednacího sálu, kde na nás čekala představitelka České 

republiky při UNESCO Její Excelence paní PhDr. Halka Kaiserová a další dva vysoce postavení 

představitelé této mezinárodní organizace z Pákistánu a Arménie. Přibližně 2 hodiny jsme s nimi 

konzultovali. Nejprve mluvili oni o činností a velkých úkolech organizace UNESCO. Velmi pěkně 

hovořili o České republice jako o jedné ze zakladatelek tohoto mezinárodního společenství a o 

programech, kterých se ČR účastní. Kromě ochrany přírodního a kulturního bohatství se UNESCO 

soustřeďuje i na šíření vzdělání, ochranu lidských práv a vyrovnávání rozdílů mezi jednotlivými 

částmi světa. Její spolupracovníci se zabývají využitím moderních technologií pro pomoc lidem na 

celé planetě. Například v současné době mezinárodní společenství spolupracuje při zmírňování 

následků katastrofy v japonské Fukušimě a podporuje tamější děti.  

Měli jsme předem připravené otázky a oni na ně odpovídali. Mluvili jsme francouzsky, anglicky, ale 

většina se ptala česky a paní Halka Kaiserová překládala do angličtiny. Celý průběh byl pro všechny 

velkým zážitkem a důležitou zkušeností do života. Představitelé UNESCA byli po skončení jednání 

opravdu potěšeni drobnými obrázky a fotografiemi Krumlova od dětí. 

Po vyčerpávajícím, ale přínosném rozhovoru jsme dostali v sídle UNESCA vydatnou a dobrou 

svačinu. Všichni se dosyta najedli, společně jsme prošli celý areál zpět, rozloučili jsme se a opustili 

budovu směrem na naše velvyslanectví. 

Pokud někteří žáci v delegaci přemýšlejí o práci diplomata, měli výbornou příležitost na dotazy 

v krásné budově Velvyslanectví České republiky ve Francii.  Hovořil s námi  tajemník velvyslanectví 

pan Michal Dvořák, který upozornil především na jazykové a vědomostní požadavky pro zájemce o 

toto povolání. 

Další pobyt v Paříži se zaměřil na památky zapsané v seznamu kulturního dědictví UNESCO.  Zběžně 

jsme prozkoumali dopravní systém Paříže a zaměřili se na  informační systém v některých památkách 

UNESCO. Cíl byl jasný - seznámit se, získat údaje o systému, poučit se a inspirovat se i pro Krumlov, 

město slavící dvacáté výročí zapsání do seznamu kulturního dědictví UNESCO. 

Zájezd organizovaným městem Český Krumlov pod vedením místostarostky paní Ing. Jitky 



Zikmundové poskytl dětem velké zážitky a určitě je podnítil k pilnému studiu jazyků, k touze uplatnit 

se v životě, poznávat a vážit si kulturního bohatství třeba právě našeho města. 

Zkušení řidiči a skvělá průvodkyně byli součástí zájezdu, který neměl chybu. A cíl naší cesty - poznat 

zblízka centrum organizace UNESCO, vidět, slyšet a poučit se o fungování světového kulturního 

města, tento cíl se naplnil měrou vrchovatou.   

Za 8. A ZŠ Za Nádražím Tereza Žahourová a Matěj Šolc. 

                                                               Další informace doplnila Mgr.Eva Zálohová, ZŠ Za Nádražím 


