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UNESCO pro mladou generaci 
Projekt „UNES – CO VÍŠ a ZNÁŠ“ 

 

 
Poznávací cesta do Pa říže 

16. – 20. dubna 2012 
 

ZADÁNÍ ÚKOLŮ DELEGACE (CELKEM 1 STRANA TEXTU) 
 

Oficiální delegace České republiky – města Český Krumlov navštíví mezinárodní 
organizaci UNESCO s cílem projednat otázku: „Strategie UNESCO pro mla dou 
generaci“.  Setká se zástupci UNESCO  a sérií dotazů zjistí jaké cíle má UNESCO 
v oblasti práce s mládeží – vzd ělávání, ochrana sv ětového d ědictví, řešení 
negramotnosti.  Poté delegace představí vzdělávací projekt, který probíhá v Českém 
Krumlově při příležitosti 20. výročí zápisu historického centra města na Seznam 
světového dědictví. Delegaci při jednáních v UNESCO povede  velvyslankyně a stálá 
představitelka České republiky při UNESCO Její Excelence paní PhDr. Halka 
Kaiserová.  
 
Protože delegace je složena z expertů na světové dědictví UNESCO, druhou částí mise 
delegace je odborné posouzení aspekt ů ochrany a managementu d ědictví v Pa říži.  
 

Šetřením na místě, studiem dostupných materiálů, fotodokumentací a sběrem  
materiálů (map, letáků, infobrožur) na místě připraví zprávu, kterou p řednese na 
odborné mezinárodní konferenci „Moderní management památek UNESCO“ 
v prosinci 2012 v Českém Krumlov ě.  
 
Každý člen delegace! si před odjezdem připraví informace o památkách UNESCO 
v Paříži, na stránkách www.unesco.org najde informace, které památky to jsou, kdy a 
proč byly zapsány na Seznam světového dědictví a na cestu s sebou si vytiskne 
mapové podklady, které lokalizují památky UNESCO Paříže. 
 
V Paříži zaměří delegace pozornost na posouzení tématu: 

1. Dopravní systém Pa říže – formy MHD, silniční okruhy, formy dopravy na 
 pařížská letiště 

2. Funkce a možnosti pobytu (co vše lze vid ět, dělat a zažít) v Jardin des  
 Tuileries  

3. Sídlo francouzských král ů  Château de Versailles  – nabídka zámku pro 
 návštěvníky – co vše lze navštívit, jaké jsou otvírací doby, vstupné     

    

Podrobnosti zadání přiblíží místostarostka Jitka Zikmundová první den cesty.   
 
Zpracováno: dne 30. 3. 2012 
Jitka Zikmundová   
 


