
 

 

 
Vážené členky, členové, přátelé klubu, 
tradičně k výroční členské schůzi předkládáme náš Zpravodaj. Najdete v něm výroční zprávu s ohlédnutím za naší činností 
v roce minulém s připomenutím  zejména akcí, které souvisely s 25.výročím  založení Klubu UNESCO.
       V loňském roce jsme uskutečnili řadu kulturních i společenských akcí, kterými jsme obohatili občany nejen našeho města. 
Již v průběhu letošního roku se budeme připravovat  na  významná výročí  spojená s osmičkou na konci letopočtu – mimo jiné si 
připomeneme 25 let od zápisu  zahrad a Arcibiskupského zámku  na seznam kulturního dědictví UNESCO. 
Na spolupráci s členy i přáteli Klubu UNESCO i v roce 2017 se těší výbor klubu.  

Kroměřížské školy 
UNESCO 

Město Kroměříž je výjimečné nejen 
krásou svých historických památek, ale 
i tím, že pět kroměřížských škol je sou-

částí Mezinárodní sítě škol UNESCO. 
Tyto školy do své činnosti zařazují pro-
jekty a aktivity, korespondující s tématy 
vyhlášeným OSN a Sekretariátem České 
komise UNESCO. Školní rok 2015/2016 
byl věnován 700. výročí narození Karla 
IV. a 70. výročí vzniku UNESCO. Školy 

spolupracují s Klu-
bem UNESCO a o své 
činnosti školy infor-
movaly na výstavě 
věnované 25. výročí 
Klubu UNESCO. Ve 
dnech 26. – 27. září 
2016 se  zástupci 
kroměřížských škol 
zúčastnili XXII. výroč-
ního setkání škol, po-
řádaného na Gymná-

ziu Cheb. Setkání se zúčastnilo 47 škol. 
Kroměříž reprezentovali zástupci ZŠ 
U Sýpek, ZŠ Zachar, Gymnázia Kroměříž, 
TSOŠ veterinární a Střední zdravotnické 
školy. Všechny školy na setkání předsta-
vily své aktivity prostřednictvím poste-
rů nebo  připravených prezentací.  Bylo 
vyhlášeno téma Týdne škol UNESCO pro 
školní rok  2016/2017. Školy se budou 
zabývat tématem Udržitelný cestovní 
ruch pro rozvoj. 
Je nám ctí, že XXIII. výroční setkání škol 
UNESCO se pod záštitou starosty Města 
Kroměříže  pana Jaroslava Němce, usku-
teční v našem městě a pořadatelskou 
školou bude ZŠ U Sýpek. 

RNDr. Eva Šílová
Předsedkyně Koordinačního týmu škol 
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Plán činnosti  
2017
BŘEZEN 
20. 3. 2017 
Výroční schůze členů a hostů Klubu 
UNESCO  včetně volby nových členů výbo-
ru klubu a vydání ZPRAVODAJE  1/2017

ČERVEN 
5  - 15. 6. 2017
Dny zahrad a zámku 2017  
Klub UNESCO Kroměříž pořádá každoročně 
od r. 2000 “Dny zahrad a zámku“, tradičně v 
červnu (11. června 1999 se v Kroměříži kona-
lo slavnostní převzetí certifikátu o zápisu za-
hrad a zámku na seznam kulturního dědictví 
UNESCO). Obsahem i letos budou kulturní, 
vzdělávací i společenské akce. 

15. 6. 2017  
Seminář – setkání: Pečujeme o památky - 
příklady dobré praxe aktivit neziskových i 
dobrovolnických organizací. 
(kulturní aktivity, obnova, osvěta, propa-
gace aj. s doprovodnou výstavou, vydáním 

sborníku a koncertem.

Koncert k zahájení letní hudební sezóny 
v Květné zahradě. 
Dětské sbory a orchestr pedagogů a studentů 
konzervatoře zpívají a hrají melodie z pohá-
dek pod vedením MgA. L. Poláškové.

20. 6. 2017 
Setkání jubilantů a přátel Kroměříže  v 
Rotundě  Květné zahrady
Klub UNESCO Kroměříž ve spolupráci s Šva-
binského kruhem přátel výtvarného umění 
(ŠKPVU) uspořádá setkání jubilantů a přátel 
Kroměříže 
Červnové akce - datum bude upřesněno
Přednáška s prezentací sbírkového fondu 
Arcibiskupského zámku ve spolupráci s Ar-
cidiecézním muzeem v Kroměříži, odborný 
garant Mgr. O. Zatloukal. Letos se zaměře-
ním na hudební kabinet.  

Výtvarné dílny pro děti MŠ a ZŠ s jejich ak-
tivním zapojením. Místo konání Podzámec-
ká zahrada. Ve spolupráci s Pedagogickou 
školou v Kroměříži, ZUŠ a MCZK. Červen  
2017, datum  bude upřesněno.
20. 6 .2017 Setkání jubilantů a přátel Kro-
měříže  v Rotundě  Květné zahrady

 Klub UNESCO Kroměříž ve spolupráci s 
Švabinského kruhem přátel výtvarného 
umění (ŠKPVU) uspořádá setkání jubilantů 
a přátel Kroměříže 
. 

ČERVENEC – SRPEN 
spolupráce na festivalu Hudba v zahradách 
a zámku 2017 
Bližší informace: www.unesco-kromeriz.cz
 

ŘÍJEN
Science caffe– konferenční sál hotel U Zla-
tého kohouta (datum lektor a téma bude 
upřesněno)

I V PRŮBĚHU ROKU 2017 
BUDOU POKRAČOVAT PRAVIDELNÉ 
AKCE:
• ve spolupráci se Švabinského kruhem přá-
tel výtvarného umění - koordinátor 
PhDr. Markéta Mercová

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

• Činnost Sekce propagace a rozvoje vědy 
a techniky regionu, předseda Ing. Jiří Var-
haník

Diskusní večery sekce 
propagace vědy a techniky 
regionu
PŘEHLED O ČINNOSTI V ROCE 2016 
A VÝHLEDY NA ROK 2017

Již sedmý rok je hlavní náplní činnos-
ti SPVTR pořádání diskusních večerů 
na různá vědecká, technická i aktuální 
témata regionu. V průběhu roku 2016 
zaujali svým vystoupením autoři s ná-
sledujícími tématy.

LEDEN:  Ing. Jiří Varhaník – Vynálezci z 
české kotliny i z Moravy-povídání o  vy-
nálezech a vynálezcích 20.století

ÚNOR:  Prof. PhDr. Stanislav Kratochvíl 
CSc. – Neurózy, psychoterapie, sex a ži-
votní spokojenost, o pozitivním přístu-
pu k životu                    
BŘEZEN:  MUDr. Pavel Rataj – Věčně 
mladé srdce symbolika nebo skuteč-
nost, o současných možnostech pre-
vence a léčby aterosklerozy                     
DUBEN:  Ing. Miloslav Otýpka – Sedm 
světelných zastavení od Edisona k LED 
– vystoupení žáků SŠ-COPT Kroměříž

KVĚTEN: Ing. Pavel Halas – O ledním 
hokeji jinak – povídání o zákulisí  svě-
tového hokeje

ČERVEN:  Ing. Ivo Kuřitka – Exkurze do 
Centra polymerních systémů Zlín -  po-

slání nové výzkumné společnosti

ZÁŘÍ:  Ing. Bronislav Fuksa – 75 let SŠ-
COPT v Kroměříži – historie a součas-
nost kroměřížské „techniky“ a vize do 
budoucnosti                       
LISTOPAD: Doc. Ing. Eduard Pokorný 
Ph.D. – Půda v racionální společnosti 
– povídání o vztahu člověka k půdě v 
historickém pohledu                        
PROSINEC: Ing. Jiří Holec – Vrací se 
doba kamenná, přírodní materiály 
mramor a žula                        
Za mimořádného zájmu kroměříž-
ské veřejnosti převážně členů klubu 
UNESCO proběhl 13. října již 3. dis-
kuzní večer UNESCO SCIENCE CAFE.  
V kavárně hotelu U Zlatého kohouta 
sledovalo 80 posluchačů se zájmem 
debatu prof. Šamánka na téma: 
Když víno léčí.

PRO I. POLOLETÍ ROKU 2017 
PŘIPRAVUJEME :

LEDEN: RNDr. Magdalena Šimčíková, 
Ing. Martin Posolda Ph.D. – Život a dílo 
slavné cukrářky včely medonosné                   
ÚNOR: Vrchní komisař kpt. Lubomír 
Prnka –Současné metody kriminalisti-
ky, povídání o práci kriminální policie

BŘEZEN: Ing. Vladimír Roubal CSc. – 
Nobelova cena a Kaufland – spojitost 
čistě náhodná, quo vadis nanotechno-
logie

DUBEN: Ing. Josef Pospíšil – Odpady - 
kam s nimi aneb odpadové hospodář-
ství na Kroměřížsku

KVĚTEN: Mgr. Miroslav Pilát – Práce 
s digitální fotografií
                    


