Výroční zpráva o činnosti Klubu UNESCO v roce 2005
Před dvěma lety dostal nový výbor důvěru, aby příští tři roky nejen pokračoval v tradiční činnosti,
ale očekává se, že bude přidáno i něco navíc. Zda se nám tento záměr daří je možno posoudit
z výroční zprávy i ze zpravodaje. Výroční zpráva nebyla letos přednesena, ale byla prezentována
pomocí fotodokumentace v PowerPointu.
Již v úvodu lze konstatovat, že program, který byl připraven pro rok 2005 byl bohatě naplněn.
Výbor se scházel pravidelně kromě prázdnin každé druhé úterý v měsíci v kanceláři Klubu
UNESCO. Bohužel členové málo využívají možnosti zúčastnit se jeho jednání.
Dle plánu byla vydána dvě čísla Klubového zpravodaje.
Byly uspořádány následující čtyři klubové večery:
I. 22. 2. 2005 - Beseda s Jaroslavou Moserovou a čestnými zakládajícími členy Klubu UNESCO
II. 21. 6. 2005 - Diskuzní odpoledne se socioložkou PhDr. Jiřinou Šiklovou o významu nevládních
organizací pro demokracii v České republice. (životní jubileum J.Šiklová – 70 let)
III. 17. 10. 2005 - Seminář „Současnost a budoucnost udržitelného rozvoje (Po nás potopa?)“ s
RNDr. Pavlem Nováčkem, CSc. z PU Olomouc
IV. 29. 11. 2005 - Klubový večer při příležitosti 60. výročí založení světové organizace pro
vzdělávání, vědu a kulturu UNESCO s JUDr. Karlem Komárkem a Mgr. Michalem Benešem
V průběhu roku pod vedením Ing. J. Antoše pokračoval tým na Projektu komunitního plánování
sociálních služeb.
Víc než dvouletá práce byla letos ukončena a předána Radě města Kroměříže jako projekt
Komunitního plánování sociálních služeb pro seniory a zdravotně postiženou mládež. Projekt byl
realizován za finanční podpory města Kroměříže. Věřím, že významně přispěje k práci města
v oblasti sociální politiky, neboť jeho součástí je i demografický vývoj seniorů a výsledky ankety
občanů města Kroměříže a mikroregionu Kroměříž, ve které odpovídali na otázky týkající se kvality
života, zejména sociálních služeb. Poděkování patří Ing. J. Antošovi, Mgr. A. Horáčkové a Ing. Z.
Skaličkové.
Naše aktivity pro kulturu života seniorů pokračovaly i v minulém roce. Jsme přesvědčeni, že dnes
stále více početná a velmi různorodá generace seniorů potřebuje pro důstojný život nejen
ekonomické zabezpečení ale i nabídku realizace zájmů, společenského a kulturního vyžití. K tomu
slouží: Akademie III. věku, hudební akademie, kurzy tréninku paměti. Za realizaci děkujeme
především paní ředitelce Kašpárkové i pracovnicím Knihovny. Dále paní Mgr. Dočkálkové, MUDr.
Mahdalové, paní Hrdinové a samozřejmě Ing. Skaličkové
8. února zahájilo svoji činnost Centrum Klubu UNESCO pro seniory a zdravotně postiženou
mládež ve škole na Zacharu. Zájem předčil naše očekávání. Myšlenka byla realizována právě díky
Ing. Antošovi a obdivuhodné aktivitě Ing. Skaličkové, ale i paní ředitelky Fečkové, která pochopila,
že i pro školu bude centrum obohacení. Je potěšující, kolik zejména žen je ochotno zapojit se do
činnosti centra. Zaslouží si, aby byly jmenovány paní Neshybová, Dočkálková, Foltýnová, Šerá,
Mercová, Dr. Grumlík. Významně při činnosti Centra pomáhá i SZŠ a Vyšší pedagogická škola.
Děkujeme
V dubnu byla zahájena práce skupiny pro Desetiletí výchovy k trvale udržitelnému
rozvoji. Byl zpracován projekt Výchova a osvěta – klíč k udržitelnému rozvoji, který byl
podpořen fondem životního prostředí Zlínského kraje. Garantem projektu se stala RNDr. E. Šílová,
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koordinátorka projektu je Ing. M. Šušlíková. V rámci tohoto projektu byla vydána publikace „Co je
udržitelný rozvoj? Pohled očima odborníků, žáků a studentů“, která je k dispozici v kanceláři Klubu
UNESCO. Jak vyjadřují svůj pohled žáci a studenti na současnost i budoucnost života na naší
planetě, bylo možné shlédnout na výstavě „Lidé a planeta Země“, kde byly zveřejněny oceněné
práce z 12 škol z Kroměřížska a okolí. Práce byly vybrány ze soutěže, kterou pořádal Klub
UNESCO ve spolupráci se ZŠ U Sýpek. Je potěšitelné, že soutěže se zúčastnilo 135 výtvarných a
26 literárních prací. Po Knihovně Kroměřížska byly v prosinci 2005 představeny vybrané práce ve
vstupních prostorách Radnice města Kroměříže a v lednu 2006 ve foye Krajského úřadu Zlínského
kraje. Byly také uspořádány besedy s RNDr. Pavlem Nováčkem CSc. ředitelem Centra
interdisciplinárních studií Palackého university na téma Současnost a budoucnost udržitelného
rozvoje a s Ing. Liborem Lenžou z Regionálního energetického centra, o. p. s. na téma Udržitelný
rozvoj - Slunce, život, člověk a společnost.
V květnu se uskutečnila pátá mezinárodní konference „Partnerství v komunitě a firemní
dobrovolnictví jako součást společenské odpovědnosti firem“. Zahraniční účastníci obohatili
konferenci o dobré příklady z praxe. Na konferenci spolupracovali: Univerzita Tomáše Bati Zlín,
Obchodní a hospodářská komora Zlín, představitelé českých a zahraničních firem, dobrovolnických
a NNO, zástupci státní správy a samosprávy, Nadace Via, Fórum dárců ČR, Hestia národní
dobrovolnické centrum a MAGNETON a.s.
Cílem bylo ukázat na příkladech z praxe z ČR i zahraničí, že kromě ekonomické prosperity jsou i
jiné hodnoty uvnitř i vně firmy, které spoluvytváří jejich prestiž a význam.
V červnu jsme se tradičně podíleli na připomínce zapsání zahrad a zámku v Kroměříži na Listinu
světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Uspořádali jsme besedu o zkušenostech s
využitím památek UNESCO ve Francii (PhDr. Doc. L. Klusáková).
Díky městu Kroměříž, zejména starostovi Ing. Petru Dvořáčkovi a Mgr. Jitce Dvořákové jsme se
mohli v červenci přestěhovat do kanceláře na Riegrově náměstí, která plně vyhovuje našim
potřebám.
Významné bylo naše přispění k hudebnímu životu v Kroměříži
I v uplynulém roce klub pokračoval v tradičních hudebních aktivitách. Koncerty pořádáme nejen
pro potěšení z hudby, ale spojujeme je s dalším cílem a významem. Pro účastníky konferencí vždy
připravíme koncert v zajímavém místě. Účastníkům mezinárodní konference o Dobrovolnictví a
široké kroměřížské veřejnosti, jsme vloni nabídli klavírní recitál Borise Krajného, který byl
zároveň našim dárkem tomuto významnému kroměřížskému rodákovi k jeho životnímu jubileu.
Při příležitosti Dnů zahrad a zámku jsme uspořádali koncert Hradišťanu.
Festival Hudba v zahradách a zámku se tradičně konal pod záštitou České komise UNESCO.
Chtěla bych připomenout, že smyslem tohoto festivalu je adekvátní využití mimořádného prostředí
našich architektonických památek.
Hudbu přivádíme postupně i do méně obvyklých a přesto krásných míst - Skleník a rotunda Květné
zahrady, Manský sál, atria ZUŠ a konzervatoře, prostory chrámů, zákoutí Květné a Podzámecké
zahrady. Cílem tohoto festivalu je rovněž podpora cestovního ruchu, neboť právě v letních měsících
přijíždí za památkami UNESCO nejvíce turistů a je potřeba jim nabídnout víc než pouhou
prohlídku sálů a zahrad.
Zcela mimořádnou kulturní událostí, bez nadsázky celostátního významu, byl koncert Magdaleny
Kožené a souboru Musica Antiqua Köln, který je ve svém oboru srovnatelný s věhlasem
Magdaleny Kožené. Byl zahajovacím koncertem loňského festivalu a to 29. června ve Sněmovním
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sále. V červnu jsme zahájili festival Hudba v zahradách a zámku koncerty kroměřížských
hudebních škol. Hlavní program festivalu byl zahájen koncertem Magdaleny Kožené a Musica
Antiqua Köln, který svým významem přesáhl hranice města i kraje.
Co je připraveno pro letošní rok, najdete ve Zpravodaji a www.unesco-kromeriz.cz.
Závěr koncertní sezóny v zámku patřil velmi oblíbenému odpolednímu koncertu pro seniory,
který pořádáme od roku 1998 ke dni seniorů.
V Knihovně Kroměřížska nadále působí Informační centrum UNESCO, ve kterém pracuje pan
David Zapletal, který se také stará o naši webovou stránku, za což mu patří také naše poděkování.
V říjnu jsme se rovněž podíleli na prvním ročníku Dnů křesťanské kultury.
Pestré škále naší činnosti odpovídá i množství spolupracujících organizací a institucí. Předně je to
Knihovna Kroměřížska, Muzeum Kroměřížska, Dům kultury, kroměřížské školy zejména Střední
zdravotnická a pedagogická škola, obě konzervatoře, ZUŠ, ZŠ Zachar, ZŠ Sýpky, Hotelová a
podnikatelská škola, Kruh Švabinského, SPVUK, Komise Zdravého města, Křesťanská akademie,
Sdružení na obnovu barokního hřbitova ve Střílkách, ale i Filharmonie B. Martinů Zlín, Art
Collegium, Sociální služby Města Kroměříže i Úřad práce. Všem děkujeme a těšíme se na další
spolupráci.
Tolik popis aktivit, které klub pořádá pro nejširší veřejnost a všechny věkové kategorie s cílem a
vůlí naplňovat myšlenky Světové organizace UNESCO v našich místních podmínkách.
Naše činnost by nebyla možná bez pomoci a pochopení zejména představitelů města Kroměříže.
Pane starosto, prosím, přijměte naše díky a přání, aby tomu tak bylo i nadále a prosím, abyste naše
poděkování tlumočil i členům rady, zastupitelstva i pracovníkům Městského úřadu.
Naše práce v minulém roce byla významně podpořena i Zlínským krajem a to jak finančně, tak
osobní účastí jeho představitelů včetně pana hejtmana na našich akcích. I jim děkujeme a budeme se
snažit o dobrou spolupráci i nadále.
Na závěr si dovolím říci, že díky spolupráci a podpoře všech, kterým bylo děkováno ale i Vám
všem, kteří samotným členstvím v klubu podporujete jeho cíle a idee ve svých činnostech, máme za
sebou rok naplněný užitečnou a významnou prací. Prosím, aby mi bylo prominuto pokud jsem
opomněla někomu poděkovat, přesto, že si to také zasloužil.
Samozřejmě víme i o dalších možnostech a potřebách, které bychom měli realizovat např. oblast
nemateriálního kulturního dědictví a lidové kultury. Jsme však přece jen limitováni jak svým
lidským potenciálem tak i finančními možnostmi.
Myslím, že jsem jménem výboru klubu oprávněna říci, že jsme dobré jméno Klubu UNESCO za
minulý rok obhájili a že Kroměříž = Hanácké Athény není historie, ale i současnost, na které se
Klubu UNESCO významně podílí.
14. 2. 2006
MUDr. Eva Nováková
předsedkyně Klubu UNESCO Kroměříž
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