
 
 
 
 
 

PŘEDBĚŽNÁ  POZVÁNKA  
 

Klub UNESCO Kroměříž  ve spolupráci  
s  Městem Kroměříž ◘ Zlínským krajem odbor kultury a pam. péče ◘ ÚOP NPÚ Kroměříž ◘ ÚPS  

NPÚ Kroměříž 
Vás  zvou na setkání- seminář 

 

Pečujeme o památky 
příklady dobré praxe kulturních aktivit neziskových i  dobrovolnických 

organizací . 
Součástí setkání bude doprovodná výstava a vydání sborn íku 

 
26. 9. 2016 Balkonové sály Arcibiskupského zámku v Krom ěříži  – 9:00-17:00 hod. 

 
 
 
záštitu p řijali a ú čast p řislíbili  
PhDr. Anna Matoušková, náměstkyně 
ministra kultury ČR 
Ing. Vladislav Ouroda,Ph.D., náměstek 
ministra kultury sekce kulturního dědictví 
Ing.arch.Naděžda Goryczková, ředitelka 
NPÚ ÚP  
Ing. L. Kryštof, radní Zlínského kraje pro 
kulturu a památkovou péči 
Mgr. J. Němec, starosta města Kroměříže 
PhDr. J. Spathová, ředitelka ÚOP NPÚ 
Kroměříž 
Mgr. L. Lazňovská, ředitelka NIPOS 
Hestia-národní dobrovolnické centrum   
  
Na konferenci jsou zváni  
představitelé neziskových a 
dobrovolnických organizací, které naplňují 
naše památky adekvátním životem,  
zainteresovaná odborná i laická veřejnost, 
majitelé a správci památkových objektů, 
představitelé samosprávy, státní správy, 
studenti vysokých a středních odborných 
škol. 
Zájem o ú čast,  nabídku referátů,  
prezentaci na posterech sdělte na 
přiložené pozvánce. Začátkem září Vám 
bude sdělen podrobný program a vše 
bude zveřejněno na  www.unesco-
kromeriz. Cz 
 

Poslání a cíle: Památky jsou bohatým 
zdrojem  historické paměti lidstva, rozvoje 
kulturnosti, estetického cítění občanů, ale 
i ekonomickým přínosem v  cestovním 
ruchu (v našem případě především 
kroměřížské zahrady a zámek i městská  
památková rezervace ) Smyslem setkání 
je sdílení zkušenosti neziskových i 
dobrovolnických organizací zejména ze 
Zlínského kraje a vytvořit  příležitost 
vzájemného obohacení. Realizací projektu 
a jeho propagací sledujeme i možnost 
větší publicity práce neziskových 
organizací v péči o památky,  navíc 
většinou realizované dobrovolnicky. 
Zároveň bychom rádi seznámili širší 
laickou, ale i odbornou veřejnost 
zainteresovanou v péčí o památky  i s 
25letou činností Klubu UNESCO v této 
oblasti.  
 
Za přípravný výbor konference:   

MUDr. Eva Nováková,  

předsedkyně Klubu UNESCO Kroměříž               

Klub UNESCO Kroměříž,  
 
Informace – kontakty 

Klub UNESCO Kroměříž,  

Riegrovo nám.  149, 767 01  Kroměříž                                                                     

Tel.: 573 332 344,  mob.: 736 140 829,  
e-mail: unesco-km@volny.cz 


