Výroční zpráva o činnosti Klubu UNESCO v roce 2007
V minulém roce 5.března byl na výroční členské schůzi zvolen nový výbor ve složení:
předsedkyně výboru - MUDr. Eva Nováková, místopředsedkyně MUDr, Jarmila Číhalová,
tajemník – Mgr. Libuše Pospíšilová, hospodář – ing. Radovan Kojecký, členové: ing. Jiří
Antoš Csc., PhDr. Dagmar Crůzová, PhDr. Markéta Mercová, Mgr., Mgr. Miroslav Pilát,Mgr.
Petr Pálka, RNDr. Eva Šílová, Ing. Petr Vodák.
Dozorčí rada: Předseda Ing. Petr Vaněk, PhDr. Šárka Kašpárková, Mgr. Miroslav Budík
Výbor se scházel každé druhé úterý v měsíci kromě prázdnin v kanceláři klubu, schůze jsou
otevřeny všem členům a pozvaným hostům.

Bylo uděleno čestné členství Marii Zahradníkové, která byla od počátku klubu jeho aktivní
členkou. Ocenili jsme aktivní přítomnost prof. Heleny Illnerové, nové předsedkyně České
komise UNESCO, členky Akademie věd ČR. Jsme rádi, že i nový starosta Mgr. M. Malý
pokračuje v tradici svých předchůdců a rovněž se zúčastnil, ocenili jsme i účast ředitele
Magnetonu Ing. Peštuky, který pro naše město představuje tradiční stále významný podnik.

Výroční schůze schválila udílení ocenění Klubu UNESCO za významnou podporu kultury
vědy nebo vzdělávání nebo za konkrétní tvůrčí počin z oblasti kultury, vědy nebo vzdělávání
v našem městě.
Bylo schváleno, že toto ocenění ponese jméno Karla Lichesteina z Castelkornu.
Byla ustavena sekce regionálního výzkumu, vědy a techniky ,kterou vede Ing. P. Vodák,
tuto iniciativu prof. H. Illnerová zvlášť ocenila a přislíbila spolupráci.

V KVĚTNU byl vydán nový propagační materiál Klubu, který graficky připravil J. Ruszelák

14. – 15 V. se konala tradiční celostátní konference - „Dobrovolnictví bez hranic „ve
spolupráci s Národním dobrovolnickým centrem Hestia včetně doprovodných akcí,vydání
sborníku a výstavy .Cílem konference bylo propagovat a informovat o možnostech dobrovolné
práce v zahraničí i opačně.

V ČERVNU jsme tradičně připomněli zápis zahrad a zámku na seznam kulturního dědictví
UNESCO v Muzeu Kroměřížska klubovým večerem s přednáškou Cyrila Měsíce a Ondřeje
Zatloukala: Poklady zámeckého archivu.
.
I v uplynulém roce klub pokračoval v hudebních aktivitách.
7.června jsme uspořádali slavnostní koncert FBM Zlín s dirigentem Jakubem Hrůšou ve
skleníku Květné zahrady.
Festival Hudba v zahradách a zámku Kroměříž 2007.- 8. ročník se konal pod záštitou České
komise UNESCO. Každé červnové úterý odpoledne koncertovali v Podzámecké zahradě studenti
kroměřížských hudebních škol. Jejich koncerty jsou oživením zahrady i pro náhodné návštěvníky,
jsou volně přístupné. Zároveň jsou i příležitostí prezentace mladých hudebníků.
V průběhu hlavního programu festivalu se konalo 7 koncertů na realizaci se významně
podílelo i Art collegium 2002. Smyslem tohoto festivalu je nejen potěšení z hudby ale i
adekvátní využití mimořádného prostředí našich architektonických památek, podpora
cestovního ruchu, neboť právě v letních měsících přijíždí za památkami UNESCO nejvíce
turistů a je třeba jim nabídnout víc než pouhou prohlídku sálů a zahrad.

Od 21. 6. do 26.8. jsme v e spolupráci s Městem Kroměříž a NPÚ Kroměříž pořádali výstavu
Orbis pictus aneb brána do světa tvořivé lidské fantazie v rotundě Květné zahrady. Výstava
se vydařila nad naše očekávání o čem svědčí zápisy v návštěvní knize . Navštívilo ji přes
25.tisíc návštěvníků z celé české republiky včetně zahraničních.

-V říjnu se konal další klubový večer s Ing. L. Křesadlovou na téma „Minulost, současnost a
budoucnost Květné a Podzámecké zahrady“ a byl vydán 2. Zpravodaj. Podíleli jsme se na
pořádání výstavy naší čestné členky Marie Zahradníkové v Muzeu Kroměřížska na téma
Navštívení P. Marie ve výtvarném umění v rámci Dnů křesťanské kultury.
V Knihovně Kroměřížska jsme v rámci Dnů neziskového sektoru prezentovali svoji činnost
V průběhu roku:
Pokračoval projekt Výchova a osvěta Klíč k udržitelnému rozvoji. Vedoucí projektu je
RNDr. E. Šílová, koordinátorkou Ing. M Šušlíková
Ve spolupráci zejména s přidruženými školami UNESCO se v lednu uskutečnila soutěž, vernisáž a
výstava výtvarných prací žáků a studentů kroměřížských škol na téma „Udržitelný rozvoj“ ve

vestibulu MěÚ, následně – Ing Petr Vodák přednášel pro Akademii III věku na téma “ Země jako
skleník – proč se bát?“ 12.dubna v Muzeu Kroměřížska beseda s Doc. P. Nováčkem z
Přírodovědecké fakulty PU Olomouc a V.Kepertem z Arcidiecézní charity Olomouc na téma „Jsou
země třetího světa odsouzeny k chudobě?Jak se tyto chudé země podílejí na ohrožení životního
prostředí? Dobrovolné vstupné bylo věnováno na akci „Daruj lidem střechu nad hlavou“.
Od ledna do konce června probíhala a byla zpracovávána ve spolupráci zejména
s přidruženými školami UNESCO anketa k udržitelnému rozvoji - zajímaly nás názory a
postoje co nejširší veřejnosti k tomuto problému. Do ankety se zapojilo nebývale velké
množství občanů města Kroměříže - 2600 respondentů od 10 let výše. Bylo vidět, že otázky
životního prostředí občané pozorně sledují. Kompletní výsledky jsou k dispozici v kanceláři
klubu a na našem webu.Anketa ukázala potřebu dalších , navazujících projektů, které by
informovaly veřejnost o změnách klimatu, ekologii, obnovitelných zdrojích energie,
udržování krajiny, ochraně přírody, lidského zdraví atd.

I v roce 2007 pokračovala spolupráce s Švabinského kruhem přátel výtvarného umění,
kterou zajišťuje PhDr. M.Mercová. Konaly se společné besedy, zájezdy, výstavy…

Informace o činnosti klubu přináší v průběhu roku naše www.unesco-kromeriz.cz o kterou
se stará David Zapletal z Knihovny Kroměřížska. Zde pokračuje i činnost informačního centra
UNESCO.
Bohatá a pestrá činnost klubu pro nejširší veřejnost a všechny věkové kategorie, by nebyla
možná bez podpory zejména Města Kroměříže, Zlínského kraje a spolupráce s řadou
institucí, organizací jejich představitelů i jednotlivců, zejména dobrovolníků převážně
obětavých žen. Všem patří velké poděkování
Věřím, že na závěr hodnocení činnosti klubu v roce 2007 mohu konstatovat, že Klub
UNESCO je společenstvím, které neustrnulo, ale svoji činnost dále rozvíjí, členů přibývá
/134/, mnohé naše činnosti mají i celostátní přesah, plody naší práce jsou rozmanité a věřím i
užitečné.

MUDr Eva Nováková, předsedkyně Klubu UNESCO

