
Činnost klubu byla v roce 2016 poznamenaná 25. výročím  
založení Klubu UNESCO Kroměříž. K tomu směřovaly hlavní 
akce zejména v září, neboť 11. září 1991 se konala  zakládající 
schůze klubu.

Činnost klubu v roce 2016 řídil  výbor zvolený na vý-
roční členské schůzi 7. 3. 2013.
Předsedkyně MUDr. E. Nováková,  místopředsedkyně 
Mgr. L. Chytilová, která vystřídala MUDr. J. Číhalovou, kte-
rá se vzdala funkce vzhledem k zaměstnání mimo Kro-
měříž. Tajemnice H. Božáková, ekonom Ing. R. Kojecký,  
Mgr. A. Horáčková, PhDr. M. Mercová, Mgr. P. Pálka, 
RNDr. E. Šílová, Ing. Varhaník. 
Každý z členů převzal osobní odpovědnost za konkrétní 
oblast  činnosti. Schůze výboru se konaly každé druhé úte-
rý v měsíci, kromě prázdnin, jsou otevřeny  všem členům 
a pozvaným hostům.

Dozorčí rada: předseda Mgr. M. Pilát, 
členové Mgr. O. Lukáš, Ing. M. Školoudík.

Klub má v současné době 152 členů a  26 čestných čle-
nů z řad významných osobností nejen našeho města.

LEDEN 
Výbor Klubu UNESCO schválil plán činnosti na rok 2016 

ÚNOR 
Výbor  Klubu UNESCO rozhodl, aby v jubilejním roce 
25. výročí založení klubu byly uděleny následující ceny:
Cena Karla Lichtensteina Castelcorna Artcollegiu 2002 pro 
T. Netopilaa P.  Vojtáska,
čestné členství Klubu UNESCO  dvěma významným osob-
nostem – Mgr. Miroslavu Pilátovi a Ing. Jaroslavu Špuna-
rovi, CSc.

BŘEZEN
23. 3. – výroční schůze členů a hostů Klubu UNESCO. 
VČS po diskuzi za podpory starosty J. Němce a radního ZK 
L. Kryštofa schválila návrh výboru klubu, aby klub k  25. vý-
ročí svého vzniku instaloval v Kroměříži  „Lavičku  Václava 
Havla”.
Byl vydán Zpravodaj Klubu UNESCO I / 2016.

ČERVEN 
Tradiční Dny zahrad a zámku k připomenutí zápisu zahrad 
a Arcibiskupského zámku na seznam světového dědictví 
UNESCO.
10. 6. – koncert v rotundě Květné zahrady v provedení 
souboru Camerata Cremsiriensis jako zahájení letní hu-
dební sezóny v Květné zahradě.
13. 6. – přednáška s prezentací sbírkového fondu Arcibis-
kupského zámku ve spolupráci s Arcidiecézním muzeem v 
Kroměříži. Se zaměřením na kabinet mincí a medailí, lektor 
M. Myšák kurátor Muzea umění Olomouc
15. června –  „Jak se muzicírovalo v Kroměříži“ - hudební 
besídka v Květné zahradě pro žáky mateřských a základ-
ních škol s jejich aktivním zapojením. Ve spolupráci s pe-
dagogy a studenty VOŠPS a SPgŠ Kroměříž. 

20. 6. – komentovaná prohlídka Holandské zahrady s ná-

slednou besedou: Byliny v Holandské zahradě se zaměře-
ním na léčivé a kulinářské byliny

ČERVENEC - SRPEN 
spolupráce na realizaci Festivalu Hudba v zahradách 
a zámku 2016.
Zahájení 3. 7. koncertem ve skleníku Květné zahrady, 
závěrečný koncert 12. 8. v rámci mezinárodních dirigent-
ských kurzů s Filharmonií B. Martinů Zlín. 

ZÁŘÍ 
14. 9. – vernisáž výstavy „25 let činnosti Klubu UNESCO  
Kultura, vzdělání, věda“ v předsálí radnice. Vernisáž se ko-
nala za účasti ministra  kultury D. Hermana, představitelů 
města, L. Kryštofa radního ZK a veřejnosti.
14. 9. – slavnostní odhalení Lavičky V. Havla na Velkém 
náměstí za účasti ministra  kultury D. Hermana, starosty 
J. Němce, představitelů města, L. Kryštofa radního ZK a vel-
ké účasti z řad veřejnosti.
28. září – slavnostní koncert ve Sněmovním sále Arcibis-
kupského zámku. Účinkující: Filharmonie B. Martinů Zlín, 
dirigent T. Netopil, sólista K. Košárek. Součástí koncertu 
bylo předání Ceny Karla Lichtensteina Castelcornu před-
stavitelům Art Collegia – T. Netopilovi a P. Vojtáskovi i čest-
né členství klubu UNESCO Mgr. M. Pilátovi. Ocenění předal 
Ing. Z. Novák, státní tajemník ministerstva kultury.

ŘÍJEN    
6. 10. – vernisáž výstavy „Pocta kroměřížským učitelům – 
výtvarníkům poválečného období“ v předsálí  radnice za 
účasti představitelů města a veřejnosti, zejména přátel vý-
tvarného umění.
13.10. v kavárně hotelu U Zlatého kohouta proběhl již 
3. diskusní večer UNESCO Science caffe s prof. MUDr. 
M. Šamánkem na téma: Když víno léčí.
14. 10. – Koncert 3 sborů v Domě kultury na podporu 
„Lavičky Václava Havla“  v Kroměříži.
25. 10. v aule VOŠPS a SPgŠ Kroměříž bylo slavnostně 
uděleno ocenění Pro amicis musae Zlínského kraje před-
sedkyni Klubu UNESCO MUDr. Evě Nováková, která byla  
oceněna i Zastupitelstvem města Kroměříže jako osobnost 
roku 2016.

LISTOPAD                  
15. 11. Celostátní konference dobrovolnických organizací 
na téma: Dobrovolnictví a mezigenerační vztahy. Místo ko-
nání: Dům kultury v Kroměříži. Konferenci společně připra-
vili: Hestia - Centrum pro dobrovolnictví, město Kroměříž, 
Dobrovolnické centrum Spektrum Kroměříž.

Vydání pamětního tisku k instalaci  „Lavičky V. Havla”  v Kro-
měříži.

PROSINEC
Vydání pamětního tisku k 25. výročí od založení Klubu 
UNESCO Kroměříž. 

Tisk a distribuce PF s přáním požehnaných Vánoc a úspěš-
ného roku 2017  členům a přátelům Klubu UNESCO.

VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU UNESCO KROMĚŘÍŽ ZA ROK 2016
V průběhu roku 2016:
• Akce ve spolupráci se Švabinského kruhem přátel výtvar-
ného umění – koordinátor PhDr. Markéta Mercová
• Akce ve spolupráci s přidruženými školami UNESCO – 
koordinátor PhDr. Eva Šílová
• Činnost Sekce propagace a rozvoje vědy a techniky regio-
nu – předseda Ing. Jiří Varhaník

Klub UNESCO děkuje všem spolupracujícím organizacím
i jednotlivcům, představitelům města Kroměříže, zejména 
panu starostovi Mgr. J. Němcovi, Ing. L. Kryštofovi radnímu 
pro kulturu a památkovou péči ZK, představitelům Arci-
biskupského zámku, NPÚ-ÚOP v Kroměříži, NCZK, COPT, 

Mgr. M. Číšeckému za grafické práce, D. Zapletalovi za re-
alizaci webu a především obětavému týmu členek klubu 
ale i všem ostatním, kteří jakkoliv přispěli k činnosti Klubu 
UNESCO v roce 2016.

Akce klubu v roce 2016  se konaly za podpory z dotačních 
fondů Města Kroměříž, Zlínského kraje, Ministerstva kultu-
ry ČR. Patří jim za to naše poděkování. Velké poděkování 
patří také všem, kteří finančně i organizačně přispěli k in-
stalaci Lavičky Václava Havla v Kroměříži.

Bližší informace o všech akcích 
www.unesco-kromeriz.cz

Setkání jubilantů a přátel Kroměříže  
Na úterý 20. června v Rotundě Květné zahrady Klub 
UNESCO společně s Švabinského kruhem přátel výtvar-
ného umění  (ŠKPVU) připravují setkání jubilantů a přátel 
Kroměříže. Pozváni budou významní jubilanti Kroměříža-
né a přátelé Kroměříže i široká veřejnost.
Smyslem setkání je vyjádřit poděkování a úctu význam-
ným osobnostem spjatým s Kroměříží neboť se na ně 
pomalu zapomíná. Program je připravován jako kompo-
novaný večer hudby a mluveného slova. 
Účinkovat bude  pěvecký sbor Moravan, instrumentalisté 
z Konzervatoře P. J. Vejvanovského a děti ZUŠ.

 FOTO-OHLÉDNUTÍ

K nejzdařilejším akcím Klubu UNESCO patřil benefiční 
koncert tří sborů na podporu Lavičky Václava Havla. 

Dne 14. října 2016 v zcela zaplněném sále Domu kultury 
zpívaly a hrály sbory Zesrandy, Gymnázia Kroměříž a Dívčí 
pěvecký sbor SPgŠ Kroměříž. 
Eva Kočařová, vedoucí souboru ZeSrandy, po úspěšném 
koncertu vyjádřila také pocity z pohledu vystupujících: „To-
lik nadšených ohlasů od posluchačů jsme ještě neměli, byli 
jsme rádi, že energie, kterou jsme do společného projektu 
vložili, se díky  divákům  znásobila  a vytvořila zážitek na kte-
rý nikdy nezapomeneme.“


