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kostela
sv. Mořice
vlasti byl znám především jako sbormistr
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který se nejvíce zasloužil o historické
Kroměříž,
Asociací NNO ZK
vysoce oceňovány v hudebním světě.
kulturní dědictví
Kroměřiže.
Jeho
hudba má výrazně český i moravsky
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A. Poláčková,
R. Janál
s doprovodem
varhan.
Vznikly pro
PSMU
(29.
byl6.jeho
posledním
vystoupením
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J. A. Štěpánovi – Koncert pro kladívkový klavír, smyčcový soubor a horny z hudebního archivu
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vysokoškolského
kroměřížského zámku, kladívkový klavír: Ilona Růčková
21. 7. Sněmovní sál Arcibiskupského zámku, Kroměřížský komorní orchestr, dirigent M. Čermák, sólo viola B. Matoušek, housle A. Novák
27.
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již11. ročník festivalu
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v zahradách
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Jako každoročně bylo pro jeho konání zvoleno prostředí kroměřížských historických památek - Sněmovní sál Arcibiskupského
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- říjen
vydáníapublikací:
1)Zahrada
jakoauměnív zahradě
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Podzámecká
zahrada
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2) Dobrovolnictví-opora
občanskézahradě,
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,
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21.9
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v předvečer
jehokoncertování
svátku. kostelvsv.
Mořice, 19.30
hod.
Do této části festivalu můžeme zařadit i letošní novinku - multižánrový hudební piknik, uspořádaný 22. června v krásném prostředí
LISTOPAD
Den pro dobrovolníky
ve Zlínském
kraji - Čeho
dosáhli,
směřujeme?,
setkání
„Pomáháme
těm,dočkal
kteří pomáhají“
Květné zahrady.Součástí
odpoledního
programu
byly jsme
i soutěže
prokam
děti.
Vzhledemmotto
k tomu,
že se
tento nápad
pozitivní
3.
11.
v
Knihovně
Kroměřížska
prezentace
příkladných
projektů,
výměna
informací
a
osvědčených
postupů
zejména
ze
Zlínského
kraje
odezvy ze strany veřejnosti, hodláme jej uspořádat i v příštím roce.
Anketa účastníků
Denzahájen
pro dobrovolníky
ZlínskémBorise
kraji . Čeho
jsme dosáhli,
kam
směřujeme?sále,
Anketa
obsahovala
8 otázek
Vlastní projektu:
festival byl
klavírnímve
recitálem
Krajného
24. 6. ve
Sněmovním
program
koncertu
byl věnován
skladbám se
Frederika
Chopina– účastníci
a představil
se i na
něm
i mladý
klavírista
Richard
Pohl.
Pro
dva koncerty
festivalu
bylo zvoleno
Zúčastnilo
425 respondentů
setkání
široká
veřejnost:
z toho
71,5% žen
a 26,6%
mužů.
Výsledky
jsou zveřejněny
v publikaci
Den
prostředí
rotundyveKvětné
zahrady
pro
dobrovolníky
Zlínském
kraji - 29.6. zde vystoupilo kytarové Trio Nété a 21.7. a zazněly barokní písně v doprovodu loutny ve
vynikajícím provedení Joela Frederiksena z USA - podle reakce početného publika byl tento koncert výjimečným zážitkem, a to jistě
28.
11. osobnosti
20. výročí založení
KlubuKoncert
UNESCO7.- Slavnostní
setkání
členů, pozvaných
Klubu
UNESCO
a zastupitelstva
města
i díky
interpreta.
7. v chrámu
sv. Mořice
v podání hostů
souboru
Musica
Florea
dle očekávání
byl Kroměříže
mimořádným
zážitkem.Zazněly
skladby
P. J. Vejvanovského,
předchůdců
a následovníků
vhudebním
aule Pedagogické
školy. Vydání
pamětního
tisku k 20.výročí jeho
založení
Klubu UNESCO
Kroměříž. .
Tradičně velký zájem veřejnosti byl o koncert ve Sněmovním sále 14. 7. v provedení filharmonie B. Martinů za řízení
PROSINEC
T. Netopila. Na posledním koncertě 21. 7. zazněly slavné skladby a árie W. A. Mozarta v podání Moravské filharmonie Olomouc
15.
12. Slavnostní
odměn obou
nejlepším
účastníkům
projektu koncertů
- ankety „Hledá
se průvodce
památkami
UNESCO v Kroměříži, radnice
a sólistů.
Hlavnímpředání
pořadatelem
posledně
jmenovaných
bylo Art
Collegium
2002.
V průběhu roku: akce ve spolupráci se Švabinského kruhem přátel výtvarného umění, koordinátor PhDr. Markéta Mercová,
akce ve spolupráci se přidruženými školami, koordinátor RNDr. Eva Šílová,
činnost sekce regionálního rozvoje vědy a techniky, předseda Ing. Jiří Varhaník
Všem, kteří v roce 2011 pomáhali a podporovali činnost Klubu UNESCO Kroměříž děkujeme a těšíme se na spolupráci i v roce
2012. Bližší informace o všech akcích na www.unesco-kromeriz.cz
Zprávu podává MUDr. Eva Nováková, předsedkyně Klubu UNESCO

ZPRAVODAJ KLUBU UNESCO KROMĚŘÍŽ

www.unesco-kromeriz.cz

Klub UNESCO Kroměříž
Riegrovo nám. 149
767 01 Kroměříž

Kontakty:
tel.: 573 332 344
e-mail: unesco-km@volny.cz
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zprávě.ostatně
Informace
o akcích,
které
připravujeme
popsány
v plánu
činnosti na
r. 2012.
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druhé úterý 14.00 )v
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Budeme
rádi,
když této možnosti více využijete.
Na spolupráci
v roce 2012
se těší jsou
MUDr.
Eva Nováková,
předsedkyně
Klubu
UNESCO.
V příštím roce oslavíme 20 let založení Klubu UNESCO, očekáváme Vaše náměty, jak si toto výročí
připomenout, bude to jistě i příležitost udělit významným osobnostem čestné členství Klubu nebo cenu
Karla Lichtensteina z Kastelcornu, i zde očekáváme Vaše návrhy.

Kroměřížský Klub a památky UNESCO

Blahopřání a ocenění pro

Marii Zahradníkovou

MUDr. Eva Nováková předsedkyně Klubu UNESCO
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Pro představu.
Olomouci úkolem
byl na Klubu
Seznam
UNESCO
zapsán
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Noví čestní členové Klubu UNESCO
nám pro Zpravodaj napsali
MUDr. Josef Kvapilík
Čestného členství Klubu UNESCO Kroměříž i Ceny města Kroměříže
si velmi vážím. Přesto, že nyní žiji v Praze, pokládám Hanácké Athény
za nejkrásnější město na světě a to i přesto, že jsem díky mé cestovatelské vášni navštívil mnoho zemí, mnoho měst v Evropě, Asii, Africe
i Americe. Udělení čestného členství v Klubu UNESCO Kroměříž beru
také jako projev mé činnosti v klubu Přátel Kroměříže, který se schází
v Praze již více než 80 let a jehož členové se starají mimo jiné i o propagaci Kroměříže.
K mé dosavadní činnosti bych zájemce odkázal na spisek Mých 8O let,
který jsem předal i do kroměřížské knihovny. Jinak stále s manželkou
vedeme oddíl zdravotně postižených sportovců USK Praha, už přes 3O
let. Já ještě také občas přednáším na FTVS UK Praha, abych nevyšel
ze cviku. Těším se na jaro, kdy se zase - jako každoročně – setkám se
svými spolužáky, se kterými jsem maturoval na Benešově gymnáziu
v roce 195O. Také se těším na další cestování, v červnu s manželkou do
Irska a snad to nebude naše poslední cesta. Navíc mne láká můj kolega
prof. MUDr. J. Buchberger v létě do Austrálie. Zdravím všechny představitele v KM a také všechny obyvatele.
S mnoha pozdravy MUDr. J. Kvapilík
Ing. Zdeněk Novák
Kroměříž je tak trochu z jiného světa, snad kvůli svému jménu (Kroměříž
- mimo říši), které se za 2. světové války stalo i krycím názvem pro poslouchání zahraničního rozhlasu. Proč tomu tak je? Kroměříž je jediným
městem na Moravě, které dlouhodobě tvořilo prostředí letního sídla knížete, prvního mezi stavy na Moravě. Jiná knížecí letní sídla byla totiž na
vesnicích (Lednice) nebo také ve městě (Mikulov), ale postavení a možnosti jejich vlastníků se nedaly srovnat s postavením knížat - biskupů.
Kroměříž zároveň představuje hanácký kulturní klín vložený mezi valaškou kulturu na severu a slováckou na jihu. Ke třem kulturám Zlínského
kraje tak přidává Kroměříž čtvrtou - dvorskou, která není nikde jinde
v republice tak přirozeně udržována, jako právě tady. Kulturní odkaz
knížat-biskupů udržují umělecké školy a tělesa, výstavy a koncerty. Ty
jsou často hostem v jiných uměleckých dílech - zahradách. Kroměřížské
zahrady díky své až schizofrenní dichotomii (jedna, až na malou část,
konzervuje estetické chtění 17. století, druhá byla postupně upravována
podle dobové umělecké či botanické módy až do 50. let minulého století)
jsou podnes učebnicí dějin zahradního umění italského, francouzského,
anglického a německého, které je přetaveno do svébytného originálního kroměřížského bytí. V Kroměříži nalezneme jak ohlasy vídeňské
Neugebäude císaře Maximiliána II., tak Versailles krále Ludvíka XIV.,
ohlasy zahrady angločínské Williama Chamberse, německé krajinářské
školy knížete Hermanna Pücklera z Muskau i barevné kombinace dřevin
v duchu uměleckých zásad hraběte Arnošta Emanuela Silva-Tarouccy.
Neméně poučné jsou výsledky raných projevů památkové péče o zahradní umění v Květné zahradě.
Tohle všechno se v Kroměříži dávno a samozřejmě ví, ale nevěděl to
celý ostatní kulturní svět. Proto, když Klub UNESCO Kroměříž inicioval zápis města Kroměříže do Seznamu světového dědictví UNESCO,
nesměle jsem nadnesl obavu, že v konkurenci s už zapsanými statky jako
jsou města Český Krumlov a Telč, nepřinese Kroměříž novou kvalitu
a nominace nedopadne úspěšně. Co však je výjimečné, jsou právě zahrady. Pokud by nominace dopadla úspěšně, na mapě světa by přirozeně
nebylo napsáno zahrady, ale Kroměříž.
V „zemi našich furiantů“, v níž podle záznamu fuldského analisty
z 9. století žije „kmen navzájem nesvorný, neustále se svářící; co jeden
slíbí, ostatní porušují, jednat s nimi je těžké“, byla kupodivu moje rada
přijata, a Zahrady a zámek v Kroměříži byly v roce 1998 uvedeny mezi
divy světa.
Děkuji Klubu UNESCO Kroměříž za to, že pomáhá omezovat lhostejnost vůči kulturnímu dědictví a přirozeně děkuji i za poctu, které se mi
dostalo udělením čestného členství.
Zdeněk Novák

Plán činnosti Klubu UNESCO
v roce 2012
Každé druhé úterý v měsíci ve 14. hodin schůze výboru, otevřena všem členům
a pozvaným hostům.
BŘEZEN
13. 3.
slavnostní večer k životnímu jubileu Marie Zahradníkové, čestné
členky Klubu UNESCO, v Muzeu Kroměřížska společně s Kruhem
Švabinského
26. 3.

výroční schůze členů a hostů Klubu UNESCO Vydání Zpravodaje
Klubu UNESCO č.1/2012

KVĚTEN Zájezd zámek Kačina, Kutná hora

MUDr. Kvapilík převzal čestné členství Klubu UNESCO na
slavnostním setkání 28. listopadu 2011.

ČERVEN
11.6.
Klubový večer k 40. výročí přijetí Úmluvy o kulturním a přírodním
dědictví UNESCO v Arcibiskupském zámku
22.6.

Multižánrový hudební piknik Květná zahrada

5. 6. – 26. 8
		
		

Výstava: ACTIS EFFECTOR (Tvořeno světlem…)
s podtitulem: „Výstava,která mění prostor a posouvá čas“,
rotunda Květné zahrady

ZÁŘÍ

21.9 .(22.9.). Pocta sv. Mořici - koncert k svátku sv. Mořice,
kostel sv. Mořice, 19.30 hod.

ŘÍJEN

ZÁJEZD Praha - Vyšehrad s komentovanou prohlídkou a položení
věnce k hrobu M. Švabinského

LISTOPAD
Klubový večer s prof. P. Piťhou k výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na
Moravu (863)
Vydání Zpravodaje 2/20112
Ing. Zdeněk Novák při udělení čestného členství na v červnu 2011.

V roce 2011 byla velmi aktivní SEKCE PROPAGACE
VĚDY A TECHNIKY REGIONU pod vedením Ing. Jiřího
Varhaníka. V průběhu roku byly uspořádány přednášky
a besedy na následující témata:
Mgr. Magdalena Šimčíková
			
Ing. Jiří Varhaník 		
			
Ing. Petr Vodák
			
Ing. Jiří Špunar CSc.
			
Ing. Jiří Vlk
		
Ing. Jiří Varhaník
			
Ing. Petr Vodák
			
Ing. Marek Šimčák Ph.D.
			
Ing. Martin Krčma
		
Ing. Jiří Antoš
			
MUDr. Lenka Mergenthalová
Ing. Vladimír Roubal CSc.
			

V průběhu roku
Ing. Karel Janeček
			
• akce ve spolupráci se Švabinského kruhem přátel výtvarného umění,
koordinátor PhDr.Markéta Mercová
• akce ve spolupráci s přidruženými školami, koordinátor RnDr .Eva Šílová
• činnost sekce regionálního rozvoje vědy a techniky, předseda Ing. Jiří Varhaník
Další aktivity budou v průběhu roku doplňovány, bližší informace o všech akcích www.unesco-kromeriz.cz

Spolupráce Klubu UNESCO
a Švabinského kruhu přátel
výtvarného umění v roce 2012

František Sysel,
restaurátor zejména Tiziánova obrazu Apollo a Marsyas
a nástěnných maleb v kostele sv. Jana a Manském sále
Arcibiskupdkého zámku.František Sysel patří rovněž k
zakládajícím členům KLubu UNESCO.

Klub UNESCO - Sekce propagace
vědy a techniky regionu

Jak se již stalo dobrou tradicí, i v letošním roce propojí Klub UNESCO
a Švabinského kruh přátel výtvarného umění v Kroměříži své síly při
pořádání kulturních a společenských akcí pro své členy. V březnu
bude uspořádán, společně s Muzeem Kroměřížska, slavnostní
večer při příležitosti významného životního jubilea paní Marie
Zahradníkové, pedagožky, dlouholeté předsedkyně Švabinského
kruhu přátel výtvarného umění, nositelky pamětní medaile Maxe
Švabinského a pamětní medaile Karla Mináře za dlouholetou
a obětavou práci v oblasti kultury v městě Kroměříži, čestné členky
Klubu UNESCO Kroměříž, na jehož činnosti se v prvních letech
existence Klubu aktivně podílela. Marie Zahradníková je ovšem také
členkou Spolku českých bibliofilů a uznávanou sběratelkou grafiky
a ex libris. A právě část její hodnotné sbírky ex libris je vystavena
v Muzeu Kroměřížska od 13. 3. – 22. 4. 2012.

Kameny ze Země
a vesmíru
Víno jako medicína,
obzvláště červené
Voda ve vesmíru,
na Zemi a v Kroměříži
Výzkum sladovnických
ječmenů
Sluneční energie a její
využití v praxi
Je možný život bez
plastů?!
Povodně v Kroměříži
-ochrana města
Malý výlet do
kosmických technologií
Nová tvář arcibiskupských zahrad v Kroměříži
Sběratelství a obchod
uměním
ARO jako křižovatka
života v srdci nemocnice
Nanotechnologie
a nanomateriály –
fenomén 21.století
Historie značky JAWA
v podání vnuka
zakladatele firmy

Pro rok 2012 jsou také připraveny mj. oblíbené Cesty za uměním,
tentokrát do Prahy, kde se předpokládá návštěva vyšehradského
hřbitova a hrobu malíře a grafika Maxe Švabinského, při příležitosti
padesátého výročí jeho úmrtí, a Zuzany Švabinské, jejíž sté výročí
narození si v probíhajícím roce připomínáme. V programu je dále
návštěva aktuálních výstav, jako je např. expozice „Svatovítský
poklad“ na Pražském hradě. Členům obou organizací bude
nabídnut i zájezd za památkami UNESCO, tentokrát do Kutné Hory,
s návštěvou nedaleké národní kulturní památky - zámku Kačina,
jednoho z nejvýznamnějších představitelů empírové architektury
v Čechách. Odborný výklad přislíbil ing. Zdeněk Novák, generální
ředitel Národního zemědělského muzea v Praze. Podrobnější
informace mohou zájemci najít na webových stránkách Klubu
UNESCO Kroměříž nebo v informacích o činnosti Švabinského kruhu
přátel výtvarného umění na stránkách Muzea Kroměřížska.
Věříme, že i v letošním roce členové obou organizací využijí možnosti
zúčastnit se společně pořádaných akcí v takovém počtu, jako tomu
bylo v předcházejících letech.
Dr. Markéta Mercová, předsedkyně ŠKPVU

