
 
 

    
Plán činnosti Klubu UNESCO Kroměříž Plán činnosti Klubu UNESCO Kroměříž Plán činnosti Klubu UNESCO Kroměříž Plán činnosti Klubu UNESCO Kroměříž     

na rok 2016na rok 2016na rok 2016na rok 2016    
   V roce 2016 slaví Klub UNESCO KroměřížV roce 2016 slaví Klub UNESCO KroměřížV roce 2016 slaví Klub UNESCO KroměřížV roce 2016 slaví Klub UNESCO Kroměříž    25. výročí svého založení,25. výročí svého založení,25. výročí svého založení,25. výročí svého založení,    

ustavující schůze klubu se konala 11.9.1991 ustavující schůze klubu se konala 11.9.1991 ustavující schůze klubu se konala 11.9.1991 ustavující schůze klubu se konala 11.9.1991 ––––    

    tuto událost připomenou akce připravené na měsíc zářítuto událost připomenou akce připravené na měsíc zářítuto událost připomenou akce připravené na měsíc zářítuto událost připomenou akce připravené na měsíc září                                                
 

BŘEZENBŘEZENBŘEZENBŘEZEN     - výroční členská schůze v Muzeu Kroměřížska    
 

KVĚTENKVĚTENKVĚTENKVĚTEN - plánujeme zájezd do Prahy na výstavu věnovanou 700 let výročí Karla IV. ve spolupráci ŠKPV 
 
ČERVENČERVENČERVENČERVEN – tradiční Dny zahrad a zámku Kroměříž k připomenutí zápisu zahrad a Arcibiskupského zámku na seznam     
                  světového dědictví UNESCO    
- 10. června10. června10. června10. června – koncert v rotundě Květné zahrady v provedení souboru Camerata Cremsiriensis zahájí letní hudební    
                       sezónu v Květné zahradě          
- 13. června13. června13. června13. června – přednáška s prezentací sbírkového fondu Arcibiskupského zámku ve spolupráci s Arcidiecézním    
                        muzeem v Kroměříži    
----    15. června15. června15. června15. června - „Jak se muzicírovalo v Kroměříži“ - hudební besídka v Květné zahradě pro žáky mateřských a    
                        základních škol s jejich aktivním zapojením. Ve spolupráci s pedagogy a studenty VOŠ a SŠ    
                       pedagogické školy v Kroměříži.    
 
Festival Hudba v zahradách a zámku 2016 – zahájení 3. července koncertem ve skleníku Květné zahrady, závěrečný 
koncert 12. 8. v rámci mezinárodních dirigentských kursů s Filharmonií B. Martinů Zlín.     
Bližší informace – www.unesco-kromeriz.cz    

 
 

ZÁŘÍZÁŘÍZÁŘÍZÁŘÍ    
----    14141414. září. září. září. září     - zahájení výstavy „25 let činnosti Klubu UNESCO Kultura, vzdělání, věda. Místo konání – foyer radnice    
                                                                        Záštita: starosta města Kroměříže Mgr. J. Němec,  Ing. L. Kryštof radní Zlínského kraje pro kulturu a     
                  památkovou péči, Česká komise pro UNESCO. Zahájení 14. 9. 2016    
 
----    26. září 26. září 26. září 26. září  -  seminář setkání v Balkonových sálech Arcibiskupského zámku na téma „Kulturní    
                    aktivity v památkové péči – příklady dobré praxe neziskových i dobrovolnických     
                    organizací“ a doprovodná výstava dokumentující příklady dobré praxe.    
    
----    28. září 28. září 28. září 28. září – slavnostní koncert ve Sněmovním sále Arcibiskupského zámku – program: W. A. Mozart     
                  a L. v. Beethoven vystoupí Filharmonie B. Martinů, dirigent Tomáš Netopil, sólista Karel Košárek    
 

ŘÍJENŘÍJENŘÍJENŘÍJEN    
----    6. 6. 6. 6. říjnříjnříjnříjnaaaa    ––––    zahájení výstavy „Pocta kroměřížským výtvarníkům – učitelům poválečného období“.    
                  Místo konání – foyer radnice    
                                                                        Záštita: starosta města Kroměříže Mgr. J. Němec,  Ing. L. Kryštof radní Zlínského kraje pro kulturu a    
                  památkovou péči,  
-13.13.13.13.    říjnříjnříjnříjnaaaa - Science caffe s prof. Milanem Šamánkem na téma: dětská kardiologie a prevence kardiovaskulárních        
                  onemocnění, konferenční sál U Kohouta 
LISTOPADLISTOPADLISTOPADLISTOPAD    
----15 listopadu15 listopadu15 listopadu15 listopadu    seminář : dobrovolnictví a mezigenerační vztahy ve spolupráci s Hestia, Zdravým městem KM 
                  a DC Spektrum  
 


