
 

Plán činnosti Klubu UNESCO v roce 2015 
 
 
Každé druhé úterý v měsíci schůze výboru, otevřena všem členům a pozvaným hostům. 
 
Březen 
- 23. 3. 2015 - Výroční schůze členů a hostů Klubu UNESCO  
- vydání Zpravodaje Klubu UNESCO I / 2015 
 
Květen : 
- zájezd  za stavbami J. B. Santiniho na Moravě  
- záštita a spolupráce na zábavném odpoledni ZŠ Sýpky v parku před školou 
 
Červen 
- 12. 6. 2015 - Multižánrový nejen hudební piknik – Velké náměstí, pěší zony, atria...vystoupení 
převážně místních amatérských souborů pro všechny věkové skupiny. Téma: filmová Kroměříž 
Dny zahrad a zámku - připomenutí zápisu zahrad a Arcibiskupského zámku na seznam UNESCO 
- 6. 6. 2015 zahájení Dnů zahrad a zámku Kroměříž 2015 koncertem ve skleníku Květné zahrady: 
„Hvězdné filmové melodie“ vystoupí soubor ZeSrandy a Smetana, orchestr pedagogů a studentů 
Konzervatoře P. J. Vejvanovského, dirigent L. Polášková 
- 18. 6. 2015 koncert v rotundě Květné zahrady I. Ručková-cembalo a soubor Moraviensis Hudba 
na dvoře Krale slunce Ludvíka XVI 
- 17. 6. – 31. 8. 2015 vernisáž a následně výstava dětských a studentských výtvarných prací ve 
skleníku Květné zahrady na téma“ Květná zahrada historická i současná”    
- 18 - 19. 6. 2015. konference o historických zahradách  
 
Červenec – srpen  
- Festival Hudba v zahradách a zámku Kroměříž 2015 pořadatel město Kroměříž ve spolupráci 
s Klubem UNESCO a  Art collegiem 
- 21. 6. 2015 Skleník Květné zahrady, 19.00 - zahajovací koncert festivalu a Evropský svátek  
hudby - Carl Orff – Carmina Burana  
Filharmonie B.Martin ů, dirigent T. Netopil, sóla a sbor v jednání 
- 3. 7. 2015 rotunda Květné zahrady - Odkaz trubačského umění P. J. Vejvanovského 
Musica figuralis " um ělecký vedoucí M. Čermák  
- 10. 7. 2015 Skleník Květné zahrady, 19.00 -„Bohové“ W. A. Mozart „Jupiter“, G. Mahler  
„Titan“, Státní filharmonie Brno, Petr Altrichter -  dirigent  
- 14. 7. 2015 rotunda Květné zahrady 19.00, Ensemble Tonus Wien 
Hudba z kroměřížského archivu v odlesku žesťových nástrojů 
- 22. 7. 2015 sněmovní sál Arcibiskupského zámku, 19.00 - „Debut“ E.Elgar – Koncert pro 
violoncello a orchestr, P. I. Čajkovský -Symfonie č. 6 „Patetická“  
Moravská filharmonie Olomouc , dirigent František Macek 
- 8. 8. 2015 skleník Květné zahrady, 19.00 - Koncert v rámci mezinárodních dirigentských 
kurzů dirigenti-lekto ři : T.Netopil, Kirk Trevor 
Moravská filharmonie Olomouc ,program a bude upřesněn 
 
Září  
- 6. 9. 2015 Přednáška s besedou „Kroměřížsko v kontextu II. světové války“ ve spolupráci 
s Švabinského kruhem přátel výtvarného umění 
 
Říjen  
- UNESCO Science  caffe Klubový večer 



Listopad 
- Slavnostní večer k připomenutí 70. výročí od založení světové organizace UNESCO 
vydání Zpravodaje II/2015 
 
V průběhu roku: 
- Akce ve spolupráci se Švabinského kruhem přátel výtvarného umění - koordinátor  
PhDr. Markéta Mercová 
- Akce ve spolupráci s přidruženými školami UNESCO-koordinátor PhDr. Eva Šílová 
- Činnost Sekce propagace a rozvoje vědy a techniky regionu, předseda Ing. Jiří Varhaník 
 
Další aktivity budou v průběhu roku doplňovány. 
 
Bližší informace o všech akcích www.unesco-kromeriz.cz 
 
 
 


