Vážení vzácní hosté, milí přátelé,
scházíme se opět po roce a věřím, že se scházíme rádi.
Mým úkolem je přednést výroční zprávu. Vynasnažím se, aby
bylo sděleno vše důležité, aby bylo poděkováno všem, kteří si to
zaslouží a abych nepřesáhla míru časové únosnosti. Ostatně na
zhodnocení práce klubu jsme zde společně a věřím, že doplníte co
považujete za důležité.
Před rokem dostal nový výbor Vaši důvěru, aby příští tři roky
nejen pokračoval v tradiční činnosti, ale očekává se jistě i něco
navíc. Své cíle výbor deklaroval v programovém prohlášení, které
obdrželi všichni členové.
Dle stanov ze svého středu zvolil předsedkyni MUDr. Novákovou,
místopředsedu Mgr. Piláta, kterému vděčíme kromě jiného za
fotografickou dokumentaci našich akcí a starost o webovou
stránku, tajemnici Mgr. Horáčkovou, které již teď patří
poděkování za vzorné plnění této funkce i aktivitu v komunitním
plánování včetně obětavé pomoci při všech akcích klubu. Do
funkce hospodáře byla zvolena Ing. Rytířová, která se však své
funkce k dnešnímu dni vzdává. I jí patří poděkování za pečlivé
vedení účetnictví.
Ostatní členové výboru dle svých profesních znalostí, životních
zkušeností a možností převzali odpovědnost za konkrétní oblasti
naší činnosti. Ing. Antoš díky svým manažerským zkušenostem
výrazně přispěl ke zkvalitnění práce výboru. Je garantem projektu
Komunitní plán služeb pro seniory, který je připravován na
základě smlouvy s městem Kroměříž za podpory Sociální komise
města a mikroregionu Kroměřížska. Víc než roční práce je zatím
realizována bez jakéhokoli finančního příspěvku vykonávaná
dobrovolnicky. O kvalitě tvorby projektu svědčí i opakovaná
pozvání Ing. Antoše ke sdělení postupu a zkušeností do jiných
měst. Zítra např. je pozván na MPSV, aby představil náš projekt.
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Projekt má již i svůj konkrétní výsledek. 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, Vaverková, Mercová, Dr. Grumlík.
Svoji konkrétní spolupráci nabízí i ředitelka Mgr. Ondrušková ze
SZŠ a Vyšší pedagogická škola.
Místostarostka Mgr. Jitka Dvořáková zabezpečuje spolupráci
s radnicí, s Domem kultury a školami společně s paní ředitelkou
RNDr. Šílovou, která se hodlá díky zkušenostem s ekologickou
výchovou věnovat Desetiletí výchovy k udržitelnému rozvoji –
bližší informace najdete ve Zpravodaji.
Pan místostarosta Sedláček rovněž pomáhá kontaktu s radnicí a
přislíbil i možnost
zprostředkování spolupráce s Českým
dědictvím UNESCO a Sdružením historických sídel Čech a
Moravy. Paní kastelánka Ing. Dokoupilová nabídla výboru
zabezpečit spolupráci při aktivitách, které se konají v
Arcibiskupském zámku a zahradách.
Přínosem pro činnost výboru je historik, pracovník Muzea Mgr.
Pálka, který je aktivní v oblasti památkové péče a nemateriálního
kulturní dědictví. Od zvolení paní RNDr. Boženy Ševčíkové jsme
očekávali, že díky své profesi se ujme problematiky péče o
přírodní dědictví. Členství ve výboru se však vzdala.
Za ní nastoupila paní PhDr. Dagmar Cruzová - zvolená jako
první náhradník. Paní Dr. Cruzová jako ředitelka dobrovolnického
centra se od počátku angažuje při organizaci konferencí s
tématem dobrovolnictví. Poděkování patří ji osobně, ale i jejím
kolegyním za zásadní podíl na realizaci minulých i přípravě
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letošní konference.
Loňské konference na téma dobrovolnictví – výchova a
vzdělání ve školách i mimo školu se zúčastnilo cca 150
účastníků, představitelů dětských i mládežnických zařízení, škol z
celé České republiky a Národního dobrovolnického centra Hestia,
které výrazně odborně přispívá ke kvalitě našich konferencí.
Sborník z konference je pro zájemce k dispozici. Ke zdařilému
průběhu konference přispěl i člen Klubu UNESCO, vedoucí
odboru školství Ing. Fleischmann – díky. Téma letošní V. opět
mezinárodní konference je, dalo by se říci průkopnické, a sice
„Partnerství v komunitě a firemní dobrovolnictví jako součást
společenské odpovědnosti firem“. Cílem je ukázat na příkladech
správné praxe z ČR i zahraničí, že kromě ekonomické prosperity
jsou i jiné hodnoty uvnitř i vně firmy, které spoluvytváří jejich
prestiž a význam. Bližší informace najdete rovněž ve Zpravodaji.
Začátkem června jsme tradičně připomněli 5. výročí zapsání
zahrad a zámku na listinu světového kulturního a přírodního
dědictví UNESCO také již tradiční konferencí k historickým
zahradám. Téma loňské konference bylo „Vývoj zahradní
kultury“. Konference se zúčastnili významní odborníci i
pracovníci zahrad a památkové péče. Konference byla obohacena
účastí Muzea umění Olomouc, výstavou historických dokumentů
kroměřížských zahrad doplněnou o současnou podobu ve
fotografiích Miroslava Piláta. Závěr konference korunovala
beseda s hercem a architektem Davidem Vávrou, docentem
Kotalíkem a fotografem Fričem o jejich knize Staletí české
architektury. Rovněž tradičně při této příležitosti jsme se podíleli
na vernisáži Dětské galerie s vyhlášením a odměněním nejlepších
prací. Vernisáž se konala v předsálí Sněmovního sálu. Za
realizaci konference vděčíme především Miroslavu Pilátovi a
Antonínu Lukášovi.
I v uplynulém roce klub pokračoval v tradičních hudebních
aktivitách. Koncerty pořádáme nejen pro potěšení z hudby, ale
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spojujeme je s dalším cílem a významem. Pro účastníky
konferencí vždy připravíme koncert v zajímavém místě s
programem, který souvisí s tématem. V souvislosti s konferencí k
dobrovolnictví se konal recitál Evy Henychové v rotundě Květné
zahrady. Při příležitosti konference o historických zahradách jsme
koncertem ve Sněmovním sále připomněli pro mnohé i
překvapivou působnost olomouckých biskupů v oblasti hudby na
zdejším zámku.
Festival Hudba v zahradách a zámku tradičně konaný pod
záštitou České komise UNESCO byl poctěn i logem Česká hudba
2004. V programu jsme uvedli jubilující české skladatele, (včetně
H. I. Bibera, skladatele rovněž působícího na Arcibiskupském
zámku). 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.
Co je připraveno pro letošní rok, najdete ve Zpravodaji.
Zcela mimořádnou kulturní událostí, bez nadsázky celostátního
významu, bude koncert Magdaleny Kožené a souboru Musica
Antiqua Köln, který je ve svém oboru srovnatelný s věhlasem
Magdaleny Kožené. Bude zahajovacím koncertem letošního
festivalu a to 29. června ve Sněmovním sále. Protože máme již
teď informace o velkém zájmu o tento koncert mimo Kroměříž,
nabízíme již dnes rezervaci vstupenek – u prezence je listina, kde
si můžete objednat vstupenky v ceně 800,- a 1000,- Kč.
K vyzvednutí budou v kanceláři Klubu UNESCO pravděpodobně
začátkem května.
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Závěr koncertní sezóny v zámku patřil velmi oblíbenému
odpolednímu koncertu pro seniory, který pořádáme od roku
1998 ke dni seniorů.
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 Dočkálkové, MUDr. Mahdalové, paní
Hrdinové a samozřejmě Ing. Skaličkové.
V Knihovně Kroměřížska nadále působí Informační centrum
UNESCO a věříme, že v nejbližší době bude realizována i naše
nová webová stránka www.unesco-kromeriz.cz.
V závěru roku se uskutečnilo v Kroměříži setkání Přidružených
škol UNESCO, které bylo velmi dobře zorganizováno zejména
školou Zachar, blíže Zpravodaj.
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
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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 ideje 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 nenaplněných cílech jako je péče o přírodní
dědictví, nemateriální dědictví a lidová kultura. 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.
22.II.2005
MUDr. Eva Nováková
předsedkyně Klubu UNESCO Kroměříž
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