
 

 

 Vážení přátelé, uplynulý rok 2013 byl pro Klub UNESCO ve znamení 15. výročí zápisu zahrad a Arcibiskupského zámku v 
Kroměříži na Seznam světového dědictví UNESCO. Ve Zpravodaji 1/ 2014 přinášíme ohlédnutí za akcemi, které jsme připravili                    
k připomenutí této významné události v novodobé historii našeho města. Kromě jiného najdete ve Zpravodaji i plán akcí v roce 
2014, především program festivalu Hudba v zahradách a zámku, který letos připravujeme společně s Art collegiem 2002.

Na spolupráci v r. 2014 jménem výboru klubu se těší MUDr. Eva Nováková, předsedkyně Klubu UNESCO Kroměříž.

Druhé úterý v měsíci ve 14. hodin schůze výboru, 
otevřena všem členům a pozvaným hostům.

Březen
10. 3. Ingredere  hospes -  beseda  společně s  NPÚ v Kroměříži 
a Knihovnou Kroměřížska

11. 3. Koncert Sakura a Jablůčko, kino Nadsklepí

17. 3. Výroční schůze členů a hostů Klubu UneSCO, vydání 
Zpravodaje Klubu UNESCO I/2014
 
DUBen 
Beseda s Jiřinou Šiklovou: Občanská společnost a EU. Společně 
s Knihovnou Kroměřížska  

KVěten :  
zájezd Telč a Třebíč 

ČerVen   
Dny zahrad a zámku - připomenutí zápisu zahrad a Arcibiskup-
ského zámku na seznam UNESCO

20. 6.  Multižánrový   piknik - Květná zahrada  - česká hudba 
různých žánrů v prostředí památky UNESCO
 
ČerVeneC:
Festival Hudba v zahradách 
a zámku léto 2014
PROGRAM:
3. 7. Sněmovní sál Arcibiskupského zámku
Slavnostní zahajovací koncert k roku České hudby
Filharmonie B. Martinů, dirigent T.Netopil
Program: A. Dvořák, J. Suk

8. 7. Rotunda  Květné zahrady  
Klenoty barokní hudby
Collegium  Musicum Brno, umělecká vedoucí Elen Machová
Ivana Krejčiříková - soprán, Jiří Květon - barokní housle, 
Věra Mikulášková - viola da gamba, Simona Holubcová – theorba, 
Lucie Fišerová - cembalo
Program:  H. I. Biber a dalších autoři kroměřížské hudební sbírky

15. 7. Rotunda Květné zahrady
Kvarteto Martinů a Vilém Veverka hoboj
Program: F. V. Kramář , B. Martinů, I. Yun, W. A. Mozart, B. Britten 

17. 7. Rotunda  Květné zahrady ( atrium ZUŠ)
Orchestr Cercle Interfacultaire de Musique Instrumentale a 
sólisté, dirigent Emmanuel Pirard, 
Skladby českých a světových autorů období klasicismu 

30. 7. Sněmovní sál Arcibiskupského zámku
Orientální noc
Moravská filharmonie, dirigent – Zdeněk Klauda, akademický pě-
vecký sbor Žerotín
Program :  K. S. Sans – Perské noci, R. Korsakov Šeherezáda

SrPen
9. 8.  Sněmovní sál Arcibiskupského zámku
závěrečný koncert dirigentských kursů
Filharmonie  B. Martinů, dirigent T. Netopil
Program :  A. Dvořák, L.W. Beethoven

říJen
Setkání míst s památkami UNESCO,  Zelená hora a stavby Santi-
niho na Moravě  

LIStOPaD
Klubový večer k 100. výročí narození B. Hrabala společně 
s Knihovnou Kroměřížska a ŠKPVUK, vydání  Zpravodaje II/2014

V průběhu roku:
• Akce ve spolupráci  se Švabinského kruhem přátel výtvarného 
umění -  koordinátor PhDr. Markéta  Mercová

 • Akce ve spolupráci  s  přidruženými školami -  koordinátor 
PhDr.  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

Kroměřížské 
školy UneSCO 
v roce 2013/2014
Aktivity pěti kroměřížských škol přidruže-
ných k UNESCO byly v tomto školním roce 
zahájeny účastí na 19. výročním setkáním 
škol UNESCO, které se uskutečnilo 23. - 24. 
9. 2013 na Obchodní akademii SOŠ a VOŠ ve 
Valašském Meziříčí. Zástupci škol se zúčast-
nili workshopů a přidružené školy se pre-
zentovaly postery, které pak byly předve-
deny na jednání České komise pro UNESCO 
18. 12. 2013. Účastníci setkání zde obdrželi 
publikaci prezentující členské školy české 
sítě ASPnet vydanou u příležitosti  60. výro-

čí ASPnet. Elektronická verze je k dispozici 
na http://skoly-unesco.cz/. Školy každoroč-
ně realizují Týdny škol UNESCO, které jsou 
tematicky svázány s mezinárodními roky 
vyhlášenými UNESCO. V rámci těchto Týd-
nů pak realizují své aktivity, např. projekty, 
exkurze, výstavy, vzdělávací akce apod. Tý-
den škol UNESCO v roce 2013 korespondo-
val s tématem VODA PRO ŽIVOT. Práce žáků 
byly vystaveny v Arcibiskupském zámku u 
příležitosti konference „Historické zahrady 
Kroměříž - Voda pramen života - Vodní prv-
ky a vodní stavby v historických zahradách 
a parcích“ v červnu 2013. Školy UNESCO 
spolupracují již tradičně s Klubem UNESCO, 
at´už formou koordinačních schůzek nebo 
přímou účastí žáků na akcích pořádaných 
Klubem UNESCO. Žáci ZŠ U Sýpek pod ve-
dením Mgr. Ivy Wiesnerové připravili diva-
delní vystoupení Kroměřížský ústavodárný 

sněm r. 1848. V roce 2014 bude Týden škol 
UNESCO zaměřen na tématiku geologie, 
neboť rok 2014 byl UNESCO vyhlášen Mezi-
národním rokem krystalografie. Vzhledem 
k tomu, že Ministerstvo kultury ČR vyhlá-
silo rok 2014 Rokem české hudby, který se 
opírá o výročí významných českých uměl-
ců (Smetana, Dvořák, Janáček, Suk, Novák, 
Foerster a další), rozhodl se Sekretariát 
České komise pro UNESCO tento program 
podpořit zařazením tématu k již zmíněné-
mu Týdnu škol UNESCO. Kroměřížské školy 
UNESCO jsou platnými a aktivními členy 
sítě škol UNESCO a svou činnost budou do-
kladovat prezentacemi svých aktivit na 20. 
výroční setkání přidružených škol UNESCO, 
které se bude konat 22. - 23. 9. 2014 na SOŠ 
a SOU v Hořovicích.

RNDr. Eva Šílová

Před pěti léty založená sekce klubu 
UneSCO pokračovala i v roce 2013 v před-
náškové, prezentační a osvětové činnosti 
pro členy klubu i ostatní zájemce. 

Během tohoto pětiletého období bylo uve-
deno 31 přednášek na rozličná témata z ob-
lastí vědy, techniky, zemědělství, medicíny, 
životního stylu, aktuálního společenského 
vývoje, historie, sportu a sběratelství. Roz-
hodně také zaujaly prezentace firem ELKO 
EP z Holešova z oboru „chytré elektrotech-
niky“ a Chropyňské strojírny jakožto hlav-
ního dodavatele automatických linek pro 
automobilní průmysl. Konkrétní výsledky 
výzkumné, výrobní a obchodní činnosti 
těchto firem byly naprosto přesvědčivé. 
Soubor přednášek uvedených postupně v 
letech 2010-2012 je obsažen ve Sborníku 
vydaném Klubem UNESCO.

V roce 2013 přispěli k rozšíření našich ob-
zorů a ke zdaru diskusních večerů autoři na 
uvedená témata. 

Ing. Petr Vodák : Vzduch a jeho význam 
v našem životě 

Mgr. Magda Šimčíková : Mise Dawn a nové 
objevy ve sluneční soustavě 

Ing. Martin Pospíšil : Informace o stavu lesů 
v České republice 

Ing. František Kudela : Prezentace společ-
nosti Chropyňská strojírna 

MUDr.  Alois Hrabec: Kroměřížská ortopedie 
21.století aneb jak držet krok s technologic-
kým vývojem 

MUDr. Olga Sehnalová, MBA: Jak vlastně 
funguje Evropská Unie 

Ing. Jiří Varhaník: Sklo jako věčný materiál v 
proměnách času 

Ing.Vladimír Roubal CSc.: Kroměřížské moti-
vy ve filatelistické grafice 

Pro I. pololetí roku 2014 připravujeme:
únOr 
Ing. Jiří Špunar CSc.: Zemědělský výzkumný 
ústav v Kroměříži - historie, současnost 
a vize do budoucnosti 
Březen 
Ing. Jan Tykvart: Výroba sýrů v kroměřížské 
mlékárně KROMILK 
DUBen
Ing. Otakar Kašpárek: Statistika jako nezbyt-
ný pomocník politiků, průmyslu a obchodu 
KVěten
Antonín Puchar: Historie Klubu UNESCO  
Kroměříž 
ČerVen 
Ing. Petr Vedra: Úpravna vody v Kroměříži – 
špička technologie vodárenství v ČR 

I pro II. pololetí připravujeme zajímavý pro-
gram např. prezentaci firmy TOS v Hulíně
 a fenomén celoživotního vzdělávání. Infor-
mace najdete na www unesco-kromeriz.cz 

Ing.Jiří Varhaník

Sekce  propagace vědy techniky regionu  
Klubu UNESCO ( SPVTR) 

v roce 2013 a plány do budoucna Plán činnosti Klubu UneSCO v roce 2014
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Z PUBLIKAČNÍ ČINNOSTI
KLUBU UNESCO

V ROCE 2013

Sborník konference
Voda - pramen života

Anglické vydání titulu
Hudební sbírka Arcibiskupského 

zámku v Kroměříži

Jitka Kocůrková



Výroční zpráva o činnosti Klubu UNESCO v roce 2013
Činnost klubu řídil  výbor zvolený na výroční členské schůzi 11. 3. 2013.
Předsedkyně  MUDr. E. Nováková, místopředsedkyně MUDr. J. Číhalová, tajemnice H. Božáková, ekonom Ing. R. Kojecký, 
členové: Mgr. Horáčková, Bc. L. Chytilová, PhDr. M. Mercová, Mgr. P.  Pálka, Ing. M. Krčma, RNDr. E. Šílová, Ing. J. Varhaník. 
Každý z členů výboru převzal osobní odpovědnost za konkrétní oblast činnosti. 
Schůze výboru se konaly vždy druhé úterý v měsíci kromě prázdnin, jsou otevřeny všem členům a pozvaným hostům.

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

Klub má v současné době 154 členů z toho 18 čestných členů z řad významných osobností nejen našeho města.

BŘEZEN
11. 3. výroční členská schůze Klubu UNESCO Kroměříž, vydání Zpravodaje 1/2013
14. 3. Přednáška a beseda s historikem Doc. Jaroslavem Šebkem, PhD  ve spolupráci s Křesťanskou akademií  k výročí 
příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Moravu 

ČERVEN  
12. 6. Zahájení výstavy  dokumentů k 15. výročí zapsání  kroměřížských památek na Seznam UNESCO – Arcibiskupský 
zámek, výstava trvala do konce září

13. - 14. 6. Arcibiskupský zámek – mezinárodní konference na téma „Voda pramen života  - Voda a vodní prvky v historic-
kých zahradách a parcích“. Doplněno výstavou fotografií s tématikou vody členů FOTOklubu Kroměříž a tématickými 
výtvarnými pracemi žáků přidružných škol UNESCO v Kroměříži.

13. 6. Slavnostní koncert ve Sněmovním sále Arcibiskupského zámku k připomenutí  15. výročí zápisu Arcibiskupského 
zámku a zahrad na Seznam UNESCO - účinkovali: Konzervatoř P. J. Vejvanovského a ZUŠ Kroměříž. Na koncertě byly předány 
ceny biskupa Karla z Lichtensteina-Castelcornu  Konzervatoři   P.J. Vejvanovského a ZUŠ Kroměříž.

• Vysazení pamětního stromu konfrence.

21. 6. Multižánrový nejen hudební piknik na různých místech Květné zahrady –  Procházka hudebním odkazem a histroií 
města až po současnost. 

ZÁŘÍ 
24. 9. Zájezd za památkami UNESCO v Krakově 

ŘÍJEN
15. 10. Setkání při příležitosti 15let po zápisu Kroměříže a  Holašovic na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO  
v Muzeu Kroměřížska. Rok lidové architektury Čech, Moravy a Slezska 2013

• Vydání sborníku „ Voda pramen života  - Voda a vodní prvky v historických zahradách a parcích“. 

PROSINEC  
2. 12. Slavnostní setkání v den zápisu zahrad a  Arcibiskupského zámku na Seznam UNESCO -  za účasti členů Klubu 
UNESCO, zastupitelů města Kroměříže a významných hostů v kině Nadsklepí s předáním pamětního tisku k 15. výročí zápisu 
zahrad a zámku na Seznam UNESCO

• Vydání publikace : Památky tradiční lidové architektury v životě dnešní obce

Během celého roku se konaly akce ve spolupráci se Švabinského kruhem přátel výtvarného umění  s přidruženými 
školami UNESCO a Činnost sekce regionálního rozvoje vědy a techniky.
Klub UNESCO je členem Asociace nestátních neziskových Zlínského kraje 

Všem, kteří v roce 2013 pomáhali a podporovali činnost Klubu UNESCO Kroměříž, děkujeme a těšíme se na spolupráci i v roce 2014.
Bližší informace o všech akcích na www.unesco-kromeriz.cz

Zprávu podává MUDr. Eva Nováková, předsedkyně Klubu UNESCO

 

O cestě k zápisu 
kroměřížských památek 
do Seznamu světového 
kulturního a přírodního 
dědictví UNESCO  

Petr Pálka

Představitelé města a výbor Klubu UNESCO 
pod předsednictvím ředitele zámku Mgr. 
Antonína Lukáše přehodnotili během roku 
1994 z podnětu ředitele Památkového ústavu 
v Brně Ing. Zdeňka Nováka záměr na zapsá-
ní historického jádra Kroměříže na Seznam 
UNESCO. Z. Novák  uvedl: „Nesměle jsem 
nadnesl obavu, že v konkurenci s už zapsa-
nými statky, jako jsou města Český Krumlov 
a Telč, nepřinese Kroměříž novou kvalitu a 
nominace nedopadne úspěšně. Co však je 
výjimečné, jsou právě zahrady.“ A rada měs-
ta Kroměříže přijala 31.10. 1994 usnesení, 
v němž: „Žádá o zapsání Města Kroměříže
-Květné zahrady v Kroměříži, do evidence vý-
znamných kulturních památek v rámci Listi-
ny světového kulturního dědictví UNESCO.“
Přidal se i zřizovatel Arcibiskupského zámku 

a zahrad Okresní úřad v Kroměříži vedený 
Mgr. Miroslavem Pilátem. Veškerá energie 
měla být upřena k zapsání zahrad a hlavně té 
Květné. V roce 1995 přišly o status národní 
kulturní památky některá místa spjatá s děl-
nickým hutím a naopak  Národní kulturní 
památkou ČR byl vyhlášen celý kroměřížský 
zámecký komplex (zámek a zahrady), zámě-
ry byly opět přehodnoceny, měl být zapsán 
komplex zahrad a Arcibiskupského zámku. 
Návrh na jeho zapsání na Seznam světového 
kulturního a přírodního dědictví UNESCO 
byl zpracován v letech 1996-1997. Vypraco-
váním návrhu byl pověřen Ministerstvem 
kultury ČR PhDr. Jaroslav Petrů, který zpra-
coval hlavní historickou a uměnovědnou stať, 
Doc. Otakar Kuča přispěl srovnávací studií 
místních zahrad a zámku s podobnými kom-
plexy evropskými, další odborníci zhodno-
tili význam zámecké obrazárny, knihovny, 
hudebního archivu, numismatické sbírky a 
provedli dendrologický rozbor obou zahrad. 
Garantem a konečným koordinátorem ce-
lého projektu byl Ing. arch. Aleš Vošahlík, 
CSc. (1934-2001), který dokumentaci předal 
po odsouhlasení našimi národními orgány v 
pařížské centrále UNESCO koncem června 
1997. Ing. Vošahlíkovi posléze udělilo město 
Kroměříž za velký osobní podíl na zápisu za-
hrad a zámku do tzv. Seznamu UNESCO dne 

11.6. 1999 čestné občanství.
Kroměřížské památky se dočkaly na pod-
zim 1997 i inspekční návštěvy, z centrály 
UNESCO na ni přijel Nizozemec Dr. Roberta 
de Jong. Mgr. Michal Beneš na ni zavzpomí-
nal 1. prosince 2008 při slavnostním setkání 
k 10. výročí zápisu kroměřížských zahrad a 
zámku na Listinu UNESCO. Řekl, že de Jonga 
provázel při inspekční návštěvě po Kroměří-
ži, prošli zámek a zahrady a když se vraceli 
Jánskou ulicí, uslyšeli z oken hudbu a zpěv i 
vešli tedy do budovy LŠU, viděli zpívající děti 
a de Jong prohlásil, že pokud se zde v dětech 
pěstuje cit k umění, že je o budoucnost kro-
měřížských zahrad a památek vůbec posta-
ráno. 
Dne 2.12. pak dostal předseda Klubu 
UNESCO Mgr. Antonín Lukáš faxem zprá-
vu oznamující rozhodnutí Výboru světového 
dědictví ohledně schválení zápisu „kromě-
řížského komplexu Květné a Podzámecké 
zahrady spolu s Arcibiskupským zámkem“ 
do Seznamu UNESCO, kjótský certifikát, 
který potvrzuje zapsání Zahrad a zámku v 
Kroměříži do Seznamu světového kulturního 
a přírodního dědictví UNESCO podepsal ge-
nerální ředitel Organizace spojených národů 
pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO) Fe-
derico Mayor Zaragoza v sobotu 5. prosince 
1998.

Spolupráce neziskových organizací s obdobnou náplní činnosti je jed-
ním z předpokladů úspěšného rozšiřování a vzájemného propojování 
aktivit, které jsou schopny oslovit širší okruh veřejnosti, zvlášť když se 
členské základny vzájemně prolínají.
Švabinského kruh pro letošní rok nabídl ze svého připravovaného pro-
gramu tři večery. Pod názvem „KROMĚŘÍŽ  ČTE JINDŘICHA SPÁ-
ČILA - přijďte přečíst ostatním svůj oblíbený úryvek z knih, článků 
a rukopisů známého kroměřížského spisovatele!“, připravuje na  27. 
května 2014, společně s Muzeem Kroměřížska, Knihovnou Kroměříž-
ska a Klubem UNESCO, akci pro děti i dospělé k 115. výročí narození 

pedagoga, vlastivědného a kulturně osvětového pracovníka, čestného 
občana města Kroměříže, spisovatele Jindřicha Spáčila. V Knihovně 
Kroměřížska si také zájemci mohou od 26. 5. do 31. 5. 2014  prohléd-
nout  výstavu Spáčilovy publikační tvorby. 
Přednáška historika umění PhDr. Marka Perůtky z Filozofické fakul-
ty Univerzity Palackého v Olomouci, nazvaná Kroměříž – historické 
město a jeho památky, se uskuteční 23. září v Muzeu Kroměřížska a na 
18. listopad je plánován na stejném místě večer k 195. výročí narození 
významné osobnosti dějin našeho města JUDr. Jana Kozánka, nazva-
ný Rodina Kozánkova a Kroměříž.                      Mgr. Markéta Mercová

UDĚLENÍ ČESTNÉHO ČLENSTVÍ KLUBU UNESCO 

TradičNí SpOlUpráCE ŠvabiNSkéhO krUhU přáTEl výTvarNéhO UměNí 
a klUbU UNESCO pOkračUjE i v rOCE 2014

PhDr. Dagmar Cruzová   
Narodila se v Kroměříži, postup-
ně žila v Brně,  Praze, osm let na 
Kubě v Havaně a od roku 1989 
žije opět v Kroměříži. Vystudo-
vala psychologii na Filozofické 
fakultě KU v Praze, kde získala i 
doktorát v oboru psychologie.
     V průběhu vysokoškolského 
studia  poznala svého budou-
cího manžela, MgA. Lázara 
Cruze, který v té době studoval na Akademii 
múzických umění v Praze  hru na trubku. Po 
svatbě se přestěhovala v roce 1982 za man-
želem na Kubu do Havany, kde pracovala 7 
let jako dětská psycholožka v oddělení dětské 
psychoterapie, využívající arteterapeutickou  
metodu  Psychobaletu s tělesně a smyslově 
postiženými dětmi. Na Kubě také založila Ná-
rodní psychodiagnostické centrum s labora-
toří a přeložila řadu českých psychologických 
testů do španělštiny.  Do Kroměříže se s rodi-
nou  vrátila v r. 1989.  Pracovala  nadále jako 

psycholožka v Psychiatrické léčebně 
v Kroměříži, pak jako zá-
stupce ředitele v Pedagogic-
ko-psychologické poradně         
v Kroměříži a v roce  1997 se stala 
ředitelkou Krizového centra pro děti 
a mládež, které bylo v roce  2000 pře-
jmenováno na Středisko výchovné 
péče pro děti a mládež, kde působí 
dodnes jako vedoucí. 
     V roce 1998 založila občanského 

sdružení Spektrum preventivních programů 
pro děti a mládež, podílela se na budování a 
rozvoji Dobrovolnického centra Spektrum a 
realizaci programů Pět P, Doučování, Dobro-
volnictví nezaměstnaných, Dobrovolnictví pro 
seniory,  Dobrovolníci v nemocnici a v Psychia-
trické léčebně v Kroměříži.  
     Metodu Psychobaletu přinesla z Kuby i do 
České republiky, kde jsou  realizována již devět  
let terapeutická představení s vozíčkáři a posti-
ženými dětmi v Moravském divadle v Olomouci 
pod názvem Duše v pohybu.

D. Cruzová pracovala  jako psycholožka 7 let v 
Klokánku Fondu ohrožených dětí  v Kroměříži 
a na Lince důvěry Střední Morava v Kroměříži. 
Pedagogicky působila několik let na VOŠ peda-
gogické a sociální.
    V roce 2005 se stala i předsedkyní občanského 
sdružení Asociace Programu Pět P v ČR a vede 
Národní koordinační centrum Asociace Pět P v 
Kroměříži, které sdružuje 23 poboček z  ČR.
   V Klubu UNESCO aktivně působila jako člen-
ka výboru od r. 2007 do r.  2013  Významně se 
podílela na přípravě i realizaci  desetiletého 
projektu „Dobrovolnictví  a dárcovství obnova 
občanských ctností“ a souvisejících celostát-
ních konferencích  o dobrovolnictví v letech 
2000 – 2011 ve spolupráci Klubu UNESCO Kro-
měříž  a Národního dobrovolnického centra 
Hestia Praha. 
  Za výše uvedenou činnost v Klubu 
UNESCO, ale i práci s ohroženými skupi-
nami od dětí  až po seniory, vděčně 
a s úctou uděluje Klub UNESCO Kroměříž 
PhDr. Dagmar Cruzové čestné členství.

Ing.arch.O.Kuča a A.Lukáš 
na konferenci Historické 

zahrady  2013

Ředitelka ZUŠ I. Křivánková 
a ředitel konzervatoře P. J.Vejvanovské-
ho přebírají cenu Karla Lichtensteina 

Castelcornu.

Multižánrový piknik 2013, vystoupení 
žáků ZŠ U Sýpek

Slavnostní setkání u příležitosti oslav 15 let kom-
plexu zahrad a zámku na Seznam UNESCO



Výroční zpráva o činnosti Klubu UNESCO v roce 2013
Činnost klubu řídil  výbor zvolený na výroční členské schůzi 11. 3. 2013.
Předsedkyně  MUDr. E. Nováková, místopředsedkyně MUDr. J. Číhalová, tajemnice H. Božáková, ekonom Ing. R. Kojecký, 
členové: Mgr. Horáčková, Bc. L. Chytilová, PhDr. M. Mercová, Mgr. P.  Pálka, Ing. M. Krčma, RNDr. E. Šílová, Ing. J. Varhaník. 
Každý z členů výboru převzal osobní odpovědnost za konkrétní oblast činnosti. 
Schůze výboru se konaly vždy druhé úterý v měsíci kromě prázdnin, jsou otevřeny všem členům a pozvaným hostům.

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

Klub má v současné době 154 členů z toho 18 čestných členů z řad významných osobností nejen našeho města.

BŘEZEN
11. 3. výroční členská schůze Klubu UNESCO Kroměříž, vydání Zpravodaje 1/2013
14. 3. Přednáška a beseda s historikem Doc. Jaroslavem Šebkem, PhD  ve spolupráci s Křesťanskou akademií  k výročí 
příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Moravu 

ČERVEN  
12. 6. Zahájení výstavy  dokumentů k 15. výročí zapsání  kroměřížských památek na Seznam UNESCO – Arcibiskupský 
zámek, výstava trvala do konce září

13. - 14. 6. Arcibiskupský zámek – mezinárodní konference na téma „Voda pramen života  - Voda a vodní prvky v historic-
kých zahradách a parcích“. Doplněno výstavou fotografií s tématikou vody členů FOTOklubu Kroměříž a tématickými 
výtvarnými pracemi žáků přidružných škol UNESCO v Kroměříži.

13. 6. Slavnostní koncert ve Sněmovním sále Arcibiskupského zámku k připomenutí  15. výročí zápisu Arcibiskupského 
zámku a zahrad na Seznam UNESCO - účinkovali: Konzervatoř P. J. Vejvanovského a ZUŠ Kroměříž. Na koncertě byly předány 
ceny biskupa Karla z Lichtensteina-Castelcornu  Konzervatoři   P.J. Vejvanovského a ZUŠ Kroměříž.

• Vysazení pamětního stromu konfrence.

21. 6. Multižánrový nejen hudební piknik na různých místech Květné zahrady –  Procházka hudebním odkazem a histroií 
města až po současnost. 

ZÁŘÍ 
24. 9. Zájezd za památkami UNESCO v Krakově 

ŘÍJEN
15. 10. Setkání při příležitosti 15let po zápisu Kroměříže a  Holašovic na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO  
v Muzeu Kroměřížska. Rok lidové architektury Čech, Moravy a Slezska 2013

• Vydání sborníku „ Voda pramen života  - Voda a vodní prvky v historických zahradách a parcích“. 

PROSINEC  
2. 12. Slavnostní setkání v den zápisu zahrad a  Arcibiskupského zámku na Seznam UNESCO -  za účasti členů Klubu 
UNESCO, zastupitelů města Kroměříže a významných hostů v kině Nadsklepí s předáním pamětního tisku k 15. výročí zápisu 
zahrad a zámku na Seznam UNESCO

• Vydání publikace : Památky tradiční lidové architektury v životě dnešní obce

Během celého roku se konaly akce ve spolupráci se Švabinského kruhem přátel výtvarného umění  s přidruženými 
školami UNESCO a Činnost sekce regionálního rozvoje vědy a techniky.
Klub UNESCO je členem Asociace nestátních neziskových Zlínského kraje 

Všem, kteří v roce 2013 pomáhali a podporovali činnost Klubu UNESCO Kroměříž, děkujeme a těšíme se na spolupráci i v roce 2014.
Bližší informace o všech akcích na www.unesco-kromeriz.cz

Zprávu podává MUDr. Eva Nováková, předsedkyně Klubu UNESCO

 

O cestě k zápisu 
kroměřížských památek 
do Seznamu světového 
kulturního a přírodního 
dědictví UNESCO  

Petr Pálka

Představitelé města a výbor Klubu UNESCO 
pod předsednictvím ředitele zámku Mgr. 
Antonína Lukáše přehodnotili během roku 
1994 z podnětu ředitele Památkového ústavu 
v Brně Ing. Zdeňka Nováka záměr na zapsá-
ní historického jádra Kroměříže na Seznam 
UNESCO. Z. Novák  uvedl: „Nesměle jsem 
nadnesl obavu, že v konkurenci s už zapsa-
nými statky, jako jsou města Český Krumlov 
a Telč, nepřinese Kroměříž novou kvalitu a 
nominace nedopadne úspěšně. Co však je 
výjimečné, jsou právě zahrady.“ A rada měs-
ta Kroměříže přijala 31.10. 1994 usnesení, 
v němž: „Žádá o zapsání Města Kroměříže
-Květné zahrady v Kroměříži, do evidence vý-
znamných kulturních památek v rámci Listi-
ny světového kulturního dědictví UNESCO.“
Přidal se i zřizovatel Arcibiskupského zámku 

a zahrad Okresní úřad v Kroměříži vedený 
Mgr. Miroslavem Pilátem. Veškerá energie 
měla být upřena k zapsání zahrad a hlavně té 
Květné. V roce 1995 přišly o status národní 
kulturní památky některá místa spjatá s děl-
nickým hutím a naopak  Národní kulturní 
památkou ČR byl vyhlášen celý kroměřížský 
zámecký komplex (zámek a zahrady), zámě-
ry byly opět přehodnoceny, měl být zapsán 
komplex zahrad a Arcibiskupského zámku. 
Návrh na jeho zapsání na Seznam světového 
kulturního a přírodního dědictví UNESCO 
byl zpracován v letech 1996-1997. Vypraco-
váním návrhu byl pověřen Ministerstvem 
kultury ČR PhDr. Jaroslav Petrů, který zpra-
coval hlavní historickou a uměnovědnou stať, 
Doc. Otakar Kuča přispěl srovnávací studií 
místních zahrad a zámku s podobnými kom-
plexy evropskými, další odborníci zhodno-
tili význam zámecké obrazárny, knihovny, 
hudebního archivu, numismatické sbírky a 
provedli dendrologický rozbor obou zahrad. 
Garantem a konečným koordinátorem ce-
lého projektu byl Ing. arch. Aleš Vošahlík, 
CSc. (1934-2001), který dokumentaci předal 
po odsouhlasení našimi národními orgány v 
pařížské centrále UNESCO koncem června 
1997. Ing. Vošahlíkovi posléze udělilo město 
Kroměříž za velký osobní podíl na zápisu za-
hrad a zámku do tzv. Seznamu UNESCO dne 

11.6. 1999 čestné občanství.
Kroměřížské památky se dočkaly na pod-
zim 1997 i inspekční návštěvy, z centrály 
UNESCO na ni přijel Nizozemec Dr. Roberta 
de Jong. Mgr. Michal Beneš na ni zavzpomí-
nal 1. prosince 2008 při slavnostním setkání 
k 10. výročí zápisu kroměřížských zahrad a 
zámku na Listinu UNESCO. Řekl, že de Jonga 
provázel při inspekční návštěvě po Kroměří-
ži, prošli zámek a zahrady a když se vraceli 
Jánskou ulicí, uslyšeli z oken hudbu a zpěv i 
vešli tedy do budovy LŠU, viděli zpívající děti 
a de Jong prohlásil, že pokud se zde v dětech 
pěstuje cit k umění, že je o budoucnost kro-
měřížských zahrad a památek vůbec posta-
ráno. 
Dne 2.12. pak dostal předseda Klubu 
UNESCO Mgr. Antonín Lukáš faxem zprá-
vu oznamující rozhodnutí Výboru světového 
dědictví ohledně schválení zápisu „kromě-
řížského komplexu Květné a Podzámecké 
zahrady spolu s Arcibiskupským zámkem“ 
do Seznamu UNESCO, kjótský certifikát, 
který potvrzuje zapsání Zahrad a zámku v 
Kroměříži do Seznamu světového kulturního 
a přírodního dědictví UNESCO podepsal ge-
nerální ředitel Organizace spojených národů 
pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO) Fe-
derico Mayor Zaragoza v sobotu 5. prosince 
1998.

Spolupráce neziskových organizací s obdobnou náplní činnosti je jed-
ním z předpokladů úspěšného rozšiřování a vzájemného propojování 
aktivit, které jsou schopny oslovit širší okruh veřejnosti, zvlášť když se 
členské základny vzájemně prolínají.
Švabinského kruh pro letošní rok nabídl ze svého připravovaného pro-
gramu tři večery. Pod názvem „KROMĚŘÍŽ  ČTE JINDŘICHA SPÁ-
ČILA - přijďte přečíst ostatním svůj oblíbený úryvek z knih, článků 
a rukopisů známého kroměřížského spisovatele!“, připravuje na  27. 
května 2014, společně s Muzeem Kroměřížska, Knihovnou Kroměříž-
ska a Klubem UNESCO, akci pro děti i dospělé k 115. výročí narození 

pedagoga, vlastivědného a kulturně osvětového pracovníka, čestného 
občana města Kroměříže, spisovatele Jindřicha Spáčila. V Knihovně 
Kroměřížska si také zájemci mohou od 26. 5. do 31. 5. 2014  prohléd-
nout  výstavu Spáčilovy publikační tvorby. 
Přednáška historika umění PhDr. Marka Perůtky z Filozofické fakul-
ty Univerzity Palackého v Olomouci, nazvaná Kroměříž – historické 
město a jeho památky, se uskuteční 23. září v Muzeu Kroměřížska a na 
18. listopad je plánován na stejném místě večer k 195. výročí narození 
významné osobnosti dějin našeho města JUDr. Jana Kozánka, nazva-
ný Rodina Kozánkova a Kroměříž.                      Mgr. Markéta Mercová

UDĚLENÍ ČESTNÉHO ČLENSTVÍ KLUBU UNESCO 

TradičNí SpOlUpráCE ŠvabiNSkéhO krUhU přáTEl výTvarNéhO UměNí 
a klUbU UNESCO pOkračUjE i v rOCE 2014

PhDr. Dagmar Cruzová   
Narodila se v Kroměříži, postup-
ně žila v Brně,  Praze, osm let na 
Kubě v Havaně a od roku 1989 
žije opět v Kroměříži. Vystudo-
vala psychologii na Filozofické 
fakultě KU v Praze, kde získala i 
doktorát v oboru psychologie.
     V průběhu vysokoškolského 
studia  poznala svého budou-
cího manžela, MgA. Lázara 
Cruze, který v té době studoval na Akademii 
múzických umění v Praze  hru na trubku. Po 
svatbě se přestěhovala v roce 1982 za man-
želem na Kubu do Havany, kde pracovala 7 
let jako dětská psycholožka v oddělení dětské 
psychoterapie, využívající arteterapeutickou  
metodu  Psychobaletu s tělesně a smyslově 
postiženými dětmi. Na Kubě také založila Ná-
rodní psychodiagnostické centrum s labora-
toří a přeložila řadu českých psychologických 
testů do španělštiny.  Do Kroměříže se s rodi-
nou  vrátila v r. 1989.  Pracovala  nadále jako 

psycholožka v Psychiatrické léčebně 
v Kroměříži, pak jako zá-
stupce ředitele v Pedagogic-
ko-psychologické poradně         
v Kroměříži a v roce  1997 se stala 
ředitelkou Krizového centra pro děti 
a mládež, které bylo v roce  2000 pře-
jmenováno na Středisko výchovné 
péče pro děti a mládež, kde působí 
dodnes jako vedoucí. 
     V roce 1998 založila občanského 

sdružení Spektrum preventivních programů 
pro děti a mládež, podílela se na budování a 
rozvoji Dobrovolnického centra Spektrum a 
realizaci programů Pět P, Doučování, Dobro-
volnictví nezaměstnaných, Dobrovolnictví pro 
seniory,  Dobrovolníci v nemocnici a v Psychia-
trické léčebně v Kroměříži.  
     Metodu Psychobaletu přinesla z Kuby i do 
České republiky, kde jsou  realizována již devět  
let terapeutická představení s vozíčkáři a posti-
ženými dětmi v Moravském divadle v Olomouci 
pod názvem Duše v pohybu.

D. Cruzová pracovala  jako psycholožka 7 let v 
Klokánku Fondu ohrožených dětí  v Kroměříži 
a na Lince důvěry Střední Morava v Kroměříži. 
Pedagogicky působila několik let na VOŠ peda-
gogické a sociální.
    V roce 2005 se stala i předsedkyní občanského 
sdružení Asociace Programu Pět P v ČR a vede 
Národní koordinační centrum Asociace Pět P v 
Kroměříži, které sdružuje 23 poboček z  ČR.
   V Klubu UNESCO aktivně působila jako člen-
ka výboru od r. 2007 do r.  2013  Významně se 
podílela na přípravě i realizaci  desetiletého 
projektu „Dobrovolnictví  a dárcovství obnova 
občanských ctností“ a souvisejících celostát-
ních konferencích  o dobrovolnictví v letech 
2000 – 2011 ve spolupráci Klubu UNESCO Kro-
měříž  a Národního dobrovolnického centra 
Hestia Praha. 
  Za výše uvedenou činnost v Klubu 
UNESCO, ale i práci s ohroženými skupi-
nami od dětí  až po seniory, vděčně 
a s úctou uděluje Klub UNESCO Kroměříž 
PhDr. Dagmar Cruzové čestné členství.

Ing.arch.O.Kuča a A.Lukáš 
na konferenci Historické 

zahrady  2013

Ředitelka ZUŠ I. Křivánková 
a ředitel konzervatoře P. J.Vejvanovské-
ho přebírají cenu Karla Lichtensteina 

Castelcornu.

Multižánrový piknik 2013, vystoupení 
žáků ZŠ U Sýpek

Slavnostní setkání u příležitosti oslav 15 let kom-
plexu zahrad a zámku na Seznam UNESCO



 

 

 Vážení přátelé, uplynulý rok 2013 byl pro Klub UNESCO ve znamení 15. výročí zápisu zahrad a Arcibiskupského zámku v 
Kroměříži na Seznam světového dědictví UNESCO. Ve Zpravodaji 1/ 2014 přinášíme ohlédnutí za akcemi, které jsme připravili                    
k připomenutí této významné události v novodobé historii našeho města. Kromě jiného najdete ve Zpravodaji i plán akcí v roce 
2014, především program festivalu Hudba v zahradách a zámku, který letos připravujeme společně s Art collegiem 2002.

Na spolupráci v r. 2014 jménem výboru klubu se těší MUDr. Eva Nováková, předsedkyně Klubu UNESCO Kroměříž.

Druhé úterý v měsíci ve 14. hodin schůze výboru, 
otevřena všem členům a pozvaným hostům.

Březen
10. 3. Ingredere  hospes -  beseda  společně s  NPÚ v Kroměříži 
a Knihovnou Kroměřížska

11. 3. Koncert Sakura a Jablůčko, kino Nadsklepí

17. 3. Výroční schůze členů a hostů Klubu UneSCO, vydání 
Zpravodaje Klubu UNESCO I/2014
 
DUBen 
Beseda s Jiřinou Šiklovou: Občanská společnost a EU. Společně 
s Knihovnou Kroměřížska  

KVěten :  
zájezd Telč a Třebíč 

ČerVen   
Dny zahrad a zámku - připomenutí zápisu zahrad a Arcibiskup-
ského zámku na seznam UNESCO

20. 6.  Multižánrový   piknik - Květná zahrada  - česká hudba 
různých žánrů v prostředí památky UNESCO
 
ČerVeneC:
Festival Hudba v zahradách 
a zámku léto 2014
PROGRAM:
3. 7. Sněmovní sál Arcibiskupského zámku
Slavnostní zahajovací koncert k roku České hudby
Filharmonie B. Martinů, dirigent T.Netopil
Program: A. Dvořák, J. Suk

8. 7. Rotunda  Květné zahrady  
Klenoty barokní hudby
Collegium  Musicum Brno, umělecká vedoucí Elen Machová
Ivana Krejčiříková - soprán, Jiří Květon - barokní housle, 
Věra Mikulášková - viola da gamba, Simona Holubcová – theorba, 
Lucie Fišerová - cembalo
Program:  H. I. Biber a dalších autoři kroměřížské hudební sbírky

15. 7. Rotunda Květné zahrady
Kvarteto Martinů a Vilém Veverka hoboj
Program: F. V. Kramář , B. Martinů, I. Yun, W. A. Mozart, B. Britten 

17. 7. Rotunda  Květné zahrady ( atrium ZUŠ)
Orchestr Cercle Interfacultaire de Musique Instrumentale a 
sólisté, dirigent Emmanuel Pirard, 
Skladby českých a světových autorů období klasicismu 

30. 7. Sněmovní sál Arcibiskupského zámku
Orientální noc
Moravská filharmonie, dirigent – Zdeněk Klauda, akademický pě-
vecký sbor Žerotín
Program :  K. S. Sans – Perské noci, R. Korsakov Šeherezáda

SrPen
9. 8.  Sněmovní sál Arcibiskupského zámku
závěrečný koncert dirigentských kursů
Filharmonie  B. Martinů, dirigent T. Netopil
Program :  A. Dvořák, L.W. Beethoven

říJen
Setkání míst s památkami UNESCO,  Zelená hora a stavby Santi-
niho na Moravě  

LIStOPaD
Klubový večer k 100. výročí narození B. Hrabala společně 
s Knihovnou Kroměřížska a ŠKPVUK, vydání  Zpravodaje II/2014

V průběhu roku:
• Akce ve spolupráci  se Švabinského kruhem přátel výtvarného 
umění -  koordinátor PhDr. Markéta  Mercová

 • Akce ve spolupráci  s  přidruženými školami -  koordinátor 
PhDr.  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

Kroměřížské 
školy UneSCO 
v roce 2013/2014
Aktivity pěti kroměřížských škol přidruže-
ných k UNESCO byly v tomto školním roce 
zahájeny účastí na 19. výročním setkáním 
škol UNESCO, které se uskutečnilo 23. - 24. 
9. 2013 na Obchodní akademii SOŠ a VOŠ ve 
Valašském Meziříčí. Zástupci škol se zúčast-
nili workshopů a přidružené školy se pre-
zentovaly postery, které pak byly předve-
deny na jednání České komise pro UNESCO 
18. 12. 2013. Účastníci setkání zde obdrželi 
publikaci prezentující členské školy české 
sítě ASPnet vydanou u příležitosti  60. výro-

čí ASPnet. Elektronická verze je k dispozici 
na http://skoly-unesco.cz/. Školy každoroč-
ně realizují Týdny škol UNESCO, které jsou 
tematicky svázány s mezinárodními roky 
vyhlášenými UNESCO. V rámci těchto Týd-
nů pak realizují své aktivity, např. projekty, 
exkurze, výstavy, vzdělávací akce apod. Tý-
den škol UNESCO v roce 2013 korespondo-
val s tématem VODA PRO ŽIVOT. Práce žáků 
byly vystaveny v Arcibiskupském zámku u 
příležitosti konference „Historické zahrady 
Kroměříž - Voda pramen života - Vodní prv-
ky a vodní stavby v historických zahradách 
a parcích“ v červnu 2013. Školy UNESCO 
spolupracují již tradičně s Klubem UNESCO, 
at´už formou koordinačních schůzek nebo 
přímou účastí žáků na akcích pořádaných 
Klubem UNESCO. Žáci ZŠ U Sýpek pod ve-
dením Mgr. Ivy Wiesnerové připravili diva-
delní vystoupení Kroměřížský ústavodárný 

sněm r. 1848. V roce 2014 bude Týden škol 
UNESCO zaměřen na tématiku geologie, 
neboť rok 2014 byl UNESCO vyhlášen Mezi-
národním rokem krystalografie. Vzhledem 
k tomu, že Ministerstvo kultury ČR vyhlá-
silo rok 2014 Rokem české hudby, který se 
opírá o výročí významných českých uměl-
ců (Smetana, Dvořák, Janáček, Suk, Novák, 
Foerster a další), rozhodl se Sekretariát 
České komise pro UNESCO tento program 
podpořit zařazením tématu k již zmíněné-
mu Týdnu škol UNESCO. Kroměřížské školy 
UNESCO jsou platnými a aktivními členy 
sítě škol UNESCO a svou činnost budou do-
kladovat prezentacemi svých aktivit na 20. 
výroční setkání přidružených škol UNESCO, 
které se bude konat 22. - 23. 9. 2014 na SOŠ 
a SOU v Hořovicích.

RNDr. Eva Šílová

Před pěti léty založená sekce klubu 
UneSCO pokračovala i v roce 2013 v před-
náškové, prezentační a osvětové činnosti 
pro členy klubu i ostatní zájemce. 

Během tohoto pětiletého období bylo uve-
deno 31 přednášek na rozličná témata z ob-
lastí vědy, techniky, zemědělství, medicíny, 
životního stylu, aktuálního společenského 
vývoje, historie, sportu a sběratelství. Roz-
hodně také zaujaly prezentace firem ELKO 
EP z Holešova z oboru „chytré elektrotech-
niky“ a Chropyňské strojírny jakožto hlav-
ního dodavatele automatických linek pro 
automobilní průmysl. Konkrétní výsledky 
výzkumné, výrobní a obchodní činnosti 
těchto firem byly naprosto přesvědčivé. 
Soubor přednášek uvedených postupně v 
letech 2010-2012 je obsažen ve Sborníku 
vydaném Klubem UNESCO.

V roce 2013 přispěli k rozšíření našich ob-
zorů a ke zdaru diskusních večerů autoři na 
uvedená témata. 

Ing. Petr Vodák : Vzduch a jeho význam 
v našem životě 

Mgr. Magda Šimčíková : Mise Dawn a nové 
objevy ve sluneční soustavě 

Ing. Martin Pospíšil : Informace o stavu lesů 
v České republice 

Ing. František Kudela : Prezentace společ-
nosti Chropyňská strojírna 

MUDr.  Alois Hrabec: Kroměřížská ortopedie 
21.století aneb jak držet krok s technologic-
kým vývojem 

MUDr. Olga Sehnalová, MBA: Jak vlastně 
funguje Evropská Unie 

Ing. Jiří Varhaník: Sklo jako věčný materiál v 
proměnách času 

Ing.Vladimír Roubal CSc.: Kroměřížské moti-
vy ve filatelistické grafice 

Pro I. pololetí roku 2014 připravujeme:
únOr 
Ing. Jiří Špunar CSc.: Zemědělský výzkumný 
ústav v Kroměříži - historie, současnost 
a vize do budoucnosti 
Březen 
Ing. Jan Tykvart: Výroba sýrů v kroměřížské 
mlékárně KROMILK 
DUBen
Ing. Otakar Kašpárek: Statistika jako nezbyt-
ný pomocník politiků, průmyslu a obchodu 
KVěten
Antonín Puchar: Historie Klubu UNESCO  
Kroměříž 
ČerVen 
Ing. Petr Vedra: Úpravna vody v Kroměříži – 
špička technologie vodárenství v ČR 

I pro II. pololetí připravujeme zajímavý pro-
gram např. prezentaci firmy TOS v Hulíně
 a fenomén celoživotního vzdělávání. Infor-
mace najdete na www unesco-kromeriz.cz 

Ing.Jiří Varhaník

Sekce  propagace vědy techniky regionu  
Klubu UNESCO ( SPVTR) 

v roce 2013 a plány do budoucna Plán činnosti Klubu UneSCO v roce 2014
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Z PUBLIKAČNÍ ČINNOSTI
KLUBU UNESCO

V ROCE 2013

Sborník konference
Voda - pramen života

Anglické vydání titulu
Hudební sbírka Arcibiskupského 

zámku v Kroměříži

Jitka Kocůrková


