
 

 

 Vážené členky, členové klubu, přátelé, 

tradičně začátkem roku předkládáme náš Zpravodaj. Najdete v něm jak plán  činnosti pro rok 2016, kdy si zejména připome-
neme 25. výročí založení Klubu UNESCO Kroměříž, tak výroční zprávu s ohlédnutím za naší činností v roce minulém. Myslím,                
že toho nebylo málo čím jsme obohatili kulturní i společenský život nejen občanů našeho města, ostatně posuďte sami. 
Na spolupráci s vámi i v letošním roce se těší výbor Klubu UNESCO. 

Kroměřížské školy 
UNESCO ve školním 
roce 2015/2016
I v  tomto školním roce se kroměřížské 
školy zapojují do aktivit korespon-
dujících s  jejich prioritním zaměře-
ním v  rámci sítě škol přidružených          
k UNESCO. První významnou aktivi-
tou byla účast zástupců Základní školy 
U Sýpek, Základní školy Zachar, Gym-
názia Kroměříž, Střední zdravotnické 
školy a Tauferovy střední odborné ško-
ly veterinární  na XXI. výročním setkání 
přidružených škol UNESCO, které se 
konalo ve dnech 21. – 22. 9. 2015 v Ost-
ravě.  Toto setkání organizovalo Gymná-

zium Olgy Havlové v Ostravě – Porubě 
ve spolupráci s Ministerstvem zahraničí 
ČR a Českou komisí pro UNESCO. Tema-
ticky bylo zaměřeno na problematiku 
lidských práv. Na výročním setkání byla 
také vyhlášena témata pro Týden škol 
UNESCO 2015/2016. V  tomto školním 
roce jsou hlavními tématy 700. výročí 
narození Karla IV. a 70. výročí založení 
UNESCO. ZŠ U Sýpek v  tomto školním 
roce vyhlásila školní 
soutěž Po stopách 
Karla IV. a v květnu 
pořádá v parku před 
školou Výtvarný 
happening s  téma-
tikou života Karla 
IV. Ostatní školy se 

rovněž aktivně zapojují a výstupy z  Tý-
dne škol UNESCO jsou pravidelně pre-
zentovány při společných výročních se-
tkáních škol. Zástupci kroměřížských škol 
UNESCO se setkávají na koordinačních 
schůzkách v  prostorách Klubu UNESCO 
Kroměříž, kde se vzájemně  domlouvají 
na koordinaci činností a spolupráci. 

RNDr. Eva Šílová
ředitelka ZŠ U Sýpek Kroměříž
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K 25. výročí 
založení 
Klubu UNESCO 
Kroměříž
Když si člověk pročítá dokumenty z  dob 
zakládání Klubu UNESCO Kroměříž, a když 
mluví s jeho zakladateli, je zcela evidentní, 
co bylo impulzem k založení tohoto klubu. 
Šlo o to, jak po letech izolace napomoci ná-
vratu Kroměříže, jejích obyvatel a památek 
dobově řečeno „zpátky do Evropy“. To by 
však byl malý cíl, oni chtěli Kroměříž dostat 
do světového povědomí prostřednictvím 
Organizace spojených národů pro výcho-
vu, vědu a kulturu. 
Ten impulz dali lidé, v našem případě An-
tonín Puchar, konzultant první firmy v Kro-
měříži s účastí zahraničního kapitálu BVK, 
s.r.o. a jeho přítel ze studií, novinář a šéfre-
daktor československé verze mezinárod-
ního měsíčníku UNESCO – UNESCO Kurýr 
PhDr. Milan Syruček. Z jejich neformálního 
jednání v květnu 1991 vzešel dopis ředite-
le BVK Zdeňka Meluzína starostovi Kromě-
říže Ing. Petru Kvapilíkovi z 7. června 1991, 
v  němž ho s  odkazem na doporučení dr. 
Syručka vyzývá k účasti města na práci ve-
doucí k zapsání „ historického jádra města, 
případně dalších vybraných lokalit a spe-
cifických objektů“ do Seznamu světového 
dědictví UNESCO. 
V počátku byl Kroměříži vzorem Český 
Krumlov, kde česká vláda navrhla v roce 
1991 k zapsání do Seznamu světového dě-
dictví historické centrum v rozsahu území 
městské památkové rezervace. Inspirace 
Českým Krumlovem byla dána z důvodu 
nedávné spolupráce dr. Syručka se staros-

tou Českého Krumlova na zpracování pod-
kladů pro pasport památky. 
Od června 1991 bylo v Kroměříži zdůrazňo-
váno, že založení Klubu UNESCO ve městě 
přispěje ke zdárnému dosažení cíle, jímž 
tedy byl zápis kroměřížských historických 
památek s tím, že:  „Dosažení tohoto zápisu 
vytváří předpoklady o možnosti vstřícné-
ho zájmu UNESCA o tyto památky včetně 
finanční podpory na jejich údržbu“. V době 
prázdnin se již chystala ustavující schůze 
Klubu UNESCO v  Muzeu Kroměřížska na 
měsíc září, Antonín Puchar vyzýval míst-
ní představitele kultury, vzdělávání, vědy              
a politiky, aby se ustavující schůze klubu 
zúčastnili. 
Reakce starosty a vedení města na výše 
uvedený dopis ředitele BVK Z. Meluzína 
byla pozitivní, místostarostka Mgr. Jitka 
Dvořáková zajistila shromáždění materi-
álů dokumentujících uměleckohistorický 
význam a hodnotu Městské památkové 
rezervace Kroměříž „včetně žádosti pro 
českou komisi UNESCO a ministerstvo kul-
tury ČR o zařazení MPR na Světovou listinu 
objektů UNESCO“ a 24. června je předala 
na ministerstvu kultury, kde jí hned sdělili, 
že návrh na zařazení historických objektů 
na „Světovou listinu objektů“ pro jedná-
ní české vlády byl již zpracován, Kroměříž 
v  něm pro rok 1992 tedy nebude, ale po 
doplnění se žádost Kroměříže může dostat 
do návrhu pro rok 1993. A jak Mgr. Dvořá-
ková sdělila na schůzi Městské rady Kromě-
říž 27. června 1991: „Současně se nám do-
stalo upozornění, že z případného zápisu 
MPR Kroměříž na Světovou listinu objektů 
nevyplynou žádné finanční dotace či jiné 
výhody“.  
To ovšem nebylo překážkou pro ustavení 
Klubu UNESCO v Kroměříži dne 9. září 1991 
v  konferenční místnosti Muzea Kroměříž-

ska. Schůze začala v 10 hodin, na pozvánce 
s hlavičkou Muzea Kroměřížska jsou pode-
psáni ředitel společnosti BVK Zdeněk Me-
luzín a starosta města Kroměříže Ing. Petr 
Kvapilík. Pozvánka končí slovy: Věříme, že 
význam Vaší účasti na práci Klubu je pr-
vořadě ve Vašem osobním zájmu. V nepo-
slední řadě Vaše osobnost skýtá odborné 
záruky práce Klubu ve prospěch celého 
regionu a tím i Vámi řízené organizace.“ Už 
z  toho můžeme vyvodit, kdo byl na usta-
vující schůzi pozván a kdo se jí účastnil. 
Kromě starosty P. Kvapilíka, místostarostky 
J. Dvořákové, přednosty Okresního úřadu 
JUDr. Emila Zavadila a jeho zástupce Mgr. 
Miroslava Piláta to byli ředitelé místních 
institucí Ing. Jaroslav Špunar, CSc. – ředitel 
Výzkumného ústavu obilnářského v  Kro-
měříži, ředitel Arcibiskupského zámku             
a zahrad Mgr. Antonín Lukáš, ředitel SOUS 
v Kroměříži Ing. Jaroslav Mikšík, ředitel Mu-
zea Kroměřížska Mgr. Václav Tomášek, ředi-
tel Konzervatoře   P. J. Vejvanovského MgA. 
Miroslav Šiška, děkan zlínské Technologic-
ké fakulty VUT v Brně Doc. Ing. Petr Sáha, 
CSc., další ředitelé škol a majitelé význam-
ných firem Jaromír Sum či Pavel Mráček, 
vedoucí odborů okresního i městského 
úřadu atd. Pořadatelé včetně Antonína Pu-
chara předpokládali, že přítomní ředitelé, 
majitelé a vedoucí zapojí své instituce či 
zaměstnance do práce Klubu UNESCO Kro-
měříž, do práce pro klíčový cíl klubu, vedle 
kterého ovšem existovaly i cíle dílčí. Tento 
ústřední cíl zformuloval starosta Ing. Kvapi-
lík ve své řeči při ustavení Klubu UNESCO 
Kroměříž i přes absenci vidiny dotací zven-
ku tak, že: Do Seznamu kulturních pamá-
tek UNESCO zamýšlí město navrhnout 
historické objekty a s odborníky chce pra-
covat na jejich využití, ochraně a obnově“.

Petr Pálka, Muzeum Kroměřížska

Sekce propagace vědy 
a techniky regionu klubu 
UNESCO v roce 2015 
a plány do budoucna 

K rozšíření našich obzorů a k diskus-
ním večerům  v roce 2015 přispěli:

MgA. Miroslav Šiška: 
Současnost a perspektivy hudební-
ho školství v Kroměříži

Miroslav Rakušan, Ivan Bednařík:
Od malých sportovních letadel až 
do kokpitu Boeingu a Airbusu

Ing. Martin Krčma: 
Květná zahrada opět jako zamlada

Michal Jansa: 
Prezentace firmy TOS Hulín

Ing. Antonín  Špatina: 
Exkurze do lihovaru v Kojetíně

Prim. MUDr. Pavel Třeštík: 
Interní oddělení Kroměřížské 
nemocnice

Ing. Petr Hajný: Gastronomie jako 
významný studijní obor v Kroměříži

Ing. František  Durďák: Myslivost 
v regionu Kroměřížska

8. 10. 2015 
UNESCO Science  caffe  Klubový  
a diskusní večer v kavárně U Zlatého 
kohouta s generálním ředitelem  NWT 
a.s  Davidem Vítkem na téma NWT 
průkopník nových technologií.

PRO I. POLOLETÍ ROKU 2016 
PŘIPRAVUJEME:

LEDEN 
Ing. Jiří Varhaník: 
Objevitelé a vynálezci z české kotliny 
i z Moravy

ÚNOR 
Prof. Stanislav Kratochvíl: 
Neurózy, psychoterapie, sex a život-
ní spokojenost

BŘEZEN 
MUDr. Pavel Rataj: 
Farmaceutický průmysl potřebuje 
pacienta

DUBEN 
Ing. Miloslav Otýpka: 
Od Edisona po úsporné žárovky 
a LED zdroje

KVĚTEN 
Ing. Pavel Halas: 
O ledním hokeji jinak



V roce 2016 slaví Klub UNESCO Kroměříž  
25. výročí svého založení tuto událost 
připomenou akce připravené na měsíc září.  
Záštitu přijali: starosta města Kroměříže Mgr. J. Němec,  
Ing. L. Kryštof, radní Zlínského kraje pro kulturu 
a památkovou péči, 
náměstkyně ministra kultury PhDr. A. Matoušková, 
Česká komise pro UNESCO.

Výbor  Klubu UNESCO dne 7. 2. 2016 rozhodl, 
aby v jubilejním roce 25. výročí založení klubu byly 
uděleny následující ceny:

Cena Karla Lichtensteina Castelcorna Artcollegiu 
2002, cena bude předána T. Netopilovi a P. Vojtáskovi

Čestné členství Klubu UNESCO bude uděleno dvěma 
významným osobnostem – Mgr. Miroslavu Pilátovi 
a Ing. Jaroslavu Špunarovi, CSc.

BŘEZEN – výroční členská schůze v Muzeu Kroměřížska

KVĚTEN – plánujeme zájezd do Prahy na výstavu 
věnovanou 700letému výročí Karla IV., ve spolupráci ŠKPV

ČERVEN 
tradiční Dny zahrad a zámku Kroměříž k připomenutí 
zápisu zahrad a Arcibiskupského zámku na seznam 
světového dědictví UNESCO
•10. června – koncert v rotundě Květné zahrady 
v provedení souboru Camerata Cremsiriensis zahájí letní 
hudební sezónu v Květné zahradě                  
•13. června – přednáška s prezentací sbírkového fondu 
Arcibiskupského zámku ve spolupráci s Arcidiecézním 
muzeem v Kroměříži
•15. června – „Jak se muzicírovalo v Kroměříži“ 
– hudební besídka  v Květné zahradě pro žáky mateřských 
a  základních škol s jejich aktivním zapojením. Ve spolu-
práci s pedagogy a studenty VOŠPS a Střední  pedago-
gické školy Kroměříž.

ČERVENEC 
Festival Hudba v zahradách a zámku 2016 
• zahájení 3. července  koncertem ve skleníku Květné za-
hrady, závěrečný koncert 12. 8. v rámci mezinárodních 
dirigentských kurzů s Filharmonií B. Martinů Zlín. 
Bližší informace na www.unesco-kromeriz.cz

ZÁŘÍ 

• 15. září – zahájení výstavy „25 let činnosti Klubu 
UNESCO  Kultura, vzdělání, věda“
Místo konání – foyer radnice                 
• 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 – slavnostní koncert ve Sněmovním
 sále Arcibiskupského zámku.  Program: W. A. Mozart 
a L. v. Beethoven. Vystoupí Filharmonie B. Martinů, 
dirigent T. Netopil, sólista K. Košárek

ŘÍJEN

• 6. října – zahájení výstavy  „Pocta kroměřížským 
učitelům – výtvarníkům poválečného období“

Celostátní konference dobrovolnických organizací 
na téma: Mezigenerační vztahy

V  PRŮBĚHU ROKU 2016:
• Akce ve spolupráci se Švabinského kruhem přátel vý-
tvarného umění – koordinátor PhDr. Markéta Mercová

• Akce ve spolupráci s přidruženými školami UNESCO
– koordinátor PhDr. Eva Šílová

• Činnost Sekce propagace a rozvoje vědy a techniky regi-
onu, předseda Ing. Jiří Varhaník

Podrobněji o připravovaných akcích na 
www.unesco-kromeriz.cz

Výbor  Klubu UNESCO dne 9. 2. 2016 
rozhodl, aby v jubilejním roce 25. 
výročí založení klubu byly uděleny 
následující ceny:
Cena Karla Lichtensteina Castelcor-
na  Artcollegiu 2002, které od roku 
2002 výrazně  obohatilo koncertní ži-
vot v Kroměříži, a to vlastními silami, 
schopnostmi, obětavě a s nadšením, 
což si zaslouží mimořádný obdiv. Za-
kladateli Artcollegia byli Tomáš Neto-
pil, Petr Vojtásek a David Dvořáček. Od 
svého vzniku realizovali přes 100 pře-
vážně filharmonických náročných kon-
certů,  na které bylo vynaloženo cca 9 
milionů, které získali zejména od spon-
zorů. Cena bude předána T. Netopilovi 
a P. Vojtáskovi

Tomáš Netopil  se narodil v roce 1975 
v Kroměříži, po absolutoriu hry na hou-
sle  na Konzervatoři P. J. Vejvanovského 
vystudoval na pražské AMU dirigová-
ní a sbormistrovství,  pokračoval ve 
studiu na Královské akademii ve Stoc-
kholmu. Je vítězem mezinárodní diri-
gentské soutěže Geoge Soltiho z roku 
2002. Patří k nejvýraznějším talentům 
ve svém oboru.Spolupracoval s řadou 
významných českých i světových or-
chestrů např i Berlínských filharmoni-
ků. Dirigoval  také v mnoha prestižních 
operních domech (La Fenice v Benát-
kách, Teatro Regio v Turine a Teatro 
Carlo Felice v Janově, Vídeňské  státní 
opeře …V letech 2009-2011 byl šéfdi-
rigentem Opery Národního divadla. V 
současnosti je  hudebním ředitelem 
filharmonie v Essenu. Je dlouholetým 
členem Klubu UNESCO, významně se 
podílí na dramaturgii festivalu Hudba 
v zahradách a zámku. Přestože je svě-
tově uznávaným dirigentem, zůstává 

věrný Kroměříži,  nezištně a obětavě se 
věnuje hudebnímu dění ve městě.

Petr Vojtásek, narodil se v roce 1962,  
v Kroměříži žije přes 25 let. Současně 
podniká v oblasti obchodu a velko-
obchodu související s dopravou. Patří 
mezi 100  nejlepších TOP manažérů ČR. 
Kromě záliby ve sportu a péče o rodinu 
se velmi intenzivně a s nadšením vě-
nuje vážné hudbě a realizaci koncertů  
Artcollegia 2002. Jak sám říká vážná 
hudba  „těší jeho mysl i duši v každo-
denním životě“. Když někdo dělá práci 
s láskou tak je to vidět, to pro Petra Voj-
táska nepochybně  platí. 
Je dlouholetým členem Klubu UNESCO
 

Čestné členství Klubu UNESCO  bude 
uděleno dvěma významným osob-
nostem – Mgr. Miroslavu Pilátovi 
a Ing. Jaroslavu Špunarovi, CSc.

Mgr. Miroslav Pilát, narozen v r. 1946, 
absolvent Přírodovědecké fakulty PU 
v Olomouci, 1970-1990 pedagog SŠ 
ekonomické v Kroměříži,1990-1991 ře-
ditel Obchodní akademie.
1991-1995 zástupce přednosty, 1995-

2002 přednosta OKÚ Kroměříž. Jako 
přednosta OKÚ se   významně zasloužil  
o realizaci zápisu zahrad a zámku na 
seznam UNESCO a financování obnovy  
zahrad a zámku. Do r. 2014 byl vedoucí 
krajského oddělení veřejné správy Zlín. 
Od roku 1990 je předsedou TC Bajda 
Kroměříž, zasloužil se o rekonstrukci 
Solaria arch. Jurkoviče včetně kom-
plexní rekonstrukce tenisových kurtů. 
Nelze opomenout ani jeho dlouholetá 
činnost ve Fotoklubu DK Kroměříž je-
hož je od roku 2002 předsedou. 
Vystavoval  v ČR i v cizině, zasloužil se 
o  autentickou fotodokumentaci všech 
významných akcí klubu. 
Je  zakládající člen Klubu UNESCO, řadu 
let místopředseda výboru, nyní před-
seda dozorčí rady klubu.

Ing. Jaroslav Špunar, CSc. se narodil 
v r. 1945, po absolvování Střední země-
dělské  školy v Přerově a Vysoké školy 
zemědělské v Brně pracoval jako agro-
nom JZD Loučka u Lipníka nad Bečvou, 
od r. 1971 - 2008 prošel řadou funkcí  
ve Výzkumném ústavu obilnářském 
v Kroměříži (výzkumný pracovník, 
vedoucí oboru genetiky a šlechtění, 
ředitel ústavu) Zabýval se především  
výzkumem  sladovnických ječmenů, 
ale i současnou problematikou bioply-
nových stanic jako perspektivního 
zdroje energie. Pro svou vědeckou i ja-
zykovou erudici (angličtina, němčina, 
francouzština, ruština) se stal  členem 
mezinárodního organizačního výbo-
ru pro pořádání Světových sympozií 
genetiky ječmene – IOC International 
Organizing Comittee např. v Alexand-
rii, Hangzhou v Číně. Byl zakládajícím 
členem Klubu UNESCO a jeho prvním 
předsedou.
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