
VÝROČNÍ ZPRÁVA 
o činnosti Klubu UNESCO v roce 2008 

 
 
Informace o  činnosti přináší v průběhu roku naše 
stránky www.unesco-kromeriz.cz, o které se stará David 
Zapletal z Knihovny Kroměřížska. Zde pokračuje i 
činnost informačního centra UNESCO. 
 
Činnost klubu řídil výbor Klubu. Každý z členů převzal  
konkrétní oblast  činnosti.  Pracoval ve složení: 
předsedkyně výboru - MUDr. Eva Nováková, 
místopředsedkyně MUDr. Jarmila Číhalová, tajemník - 
Mgr. Pospíšilová Libuše, hospodář - Ing. Kojecký 
Radovan, členové: Ing. Antoš Jiří Csc., PhDr. Dagmar 
Crůzová Mgr. PhDr. Mercová Markéta ,Mgr.Pilát 
Miroslav,  Mgr. Pálka Petr,Ing.Jan Slezák, RNDr. Šílová,  
Ing. Petr Vodák,. Výbor se scházel  každé druhé úterý v 
měsíci kromě prázdnin v kanceláři klubu ,schůze jsou 
otevřeny  všem členům a pozvaným hostům. 
Dozorčí rada: Předseda Ing. Petr Vaněk, PhDr. Šárka 
Kašpárková,  Mgr. Mirolslav Budík.  
 
Na výroční členské schůzi  10.III.2008 bylo ud ěleno  
čestné členství  prof. Heleně Illnerové, předsedkyně 
České komise UNESCO, člence Akademie věd ČR. 
Ocenili jsme zejména její významnou a podnětnou 
spolupráci s Klubem UNESCO. Čestné členství bylo 
uděleno také zakládající a velmi aktivní člence Mgr. Jitce 
Dvořákové. 
 
 
 



V průběhu roku 2008 se konaly následující akce  
 
KVĚTEN  
5.- 6. 5. 2008 - tradiční konference s tématem 
dobrovolnictví "10 let rozvoje dobrovolnictví- 
rehabilitace ob čanských ctností, Ohlédnutí po 10 
letech a jak dál" Celostátní konference se konala ve 
spolupráci s Národním dobrovolnickým centrem Hestia  
Praha, Dobrovolnickým centrem Spektrum za podpory 
Města Kroměříže,včetně doprovodných akcí (prezentace 
dobrovolnických center v předsálí jednacího sálu, 
beseda v dobrovolnickém centru Spektrum, společenský 
večer účastníků a hostů v areálu Bajda. 
 
26.5.2008.beseda: Budoucnost zámku a zahrad v 
Krom ěříži , představení projektu Národní centrum 
zahradní kultury v Kroměříži v Knihovně Kroměřížska. 
 Projekt prezentovali Mgr. Zatloukal, Ing. Hodaňová, 
PhDr. Křesadlová. 
Touto besedou jsme cht ěli všem zájemc ům 
představit projekt, který m ůže být tím po dlouhé 
dob ě, co může Zámek a zahrady p řivést 
k celostátnímu prvenství a významu posléze i 
mezinárodnímu nebo ť právě to je obsahem projektu 
Národního centra zahradní kultury v Krom ěříži bylo 
by nenapravitelnou chybou  kdy by tento projekt by ť 
postupn ě nebyl realizován. 
 
ČERVEN 
Tradi čně jsme p řipomn ěli zápis zahrad a zámku na 
seznam kulturního d ědictví UNESCO  letos- 10 
výro čí. Je  určitě  důležité znovu a znovu 
zdůrazňovat, že tímto aktem - tedy spole čnou v ůlí 



156 států světa se stal zámecký komplex se 
zahradami sou částí kulturního d ědictví lidstva. Tuto 
historickou událost jsme připomněli následujícími 
akcemi: 
5. - 6. 6. 2008  mezinárodní konference "Historické  
zahrady Krom ěříž  2008 - Co ohrožuje historické 
zahrady." v prostorách Arcibiskupského zámku za účasti 
jak významných odborníků, tak i zájemců z řad laické 
veřejnosti, představitele francouzského velvyslanectví a 
ministerstva kultury Francie, dále ze Slovenska a 
Německa, včetně ministra kultury ČR V. Jehličky.  
Součástí konference byl bohatý doprovodný program: 
výstava fotografií členů fotoklubu  Kroměříž, panel 
občanského sdružení "Stop vandal ům" , Věžní hudba - 
Brass Q . ze zámecké věže zazněly skladby fanfárového 
a slavnostního charakteru autorů P. J. Vejvanovského, 
H. I. F. Bibera,   J. H. Schmelzera, V. Otta, J. Pezelia v 
podání žesťového souboru. Významnou událostí bylo i 
výjezdní zasedání členů České komise pro UNESCO , 
s předsedkyní prof. H. Illnerovou a velvyslancem ČR při 
UNESCO v Paříži P.Janyškou i Vl. Kouchnirenko 
předsedou sekce pro kluby UNESCO v Paříži. 
 
Zasazení pam ětních strom ů v Podzámecké zahrad ě. 
Výstava velkoplošných fotografií Poznej světové dědictví 
UNESCO byla zahájena 6. 6. 2008.  
 
12. 6. 2008 ve skleníku Květné zahrady byla provedena 
Carmina Burana Carla Orffa   Kantáta pro sóla, sbor a 
orchestr, účinkovali - FBM Zlín s dirigentem J. Hrůšou a 
Český filharmonický sbor - sbormistr P. Fiala sólisti: 
Adriena Kohutková- soprán, Marek Olbrzymek - tenor, 
Martin Bárta-baryton 



Při této příležitosti byla také poprvé udělena cena Karla 
Liechtenstejna-Castelkornu  tvůrcům, organizátorům  a 
významným mecenášům z oblasti kultury a vzdělávání, 
kterou předával olomoucký arcibiskup J. Graubner. 
Ocenění bylo uděleno: Městu Kroměříž, Zlínskému kraji, 
Jiřímu Novákovi, MUDr. Evě Novákové,  Janu  
Štěpánkovi, Firmě AEV, spol. s r.o., Firmě PILANA 
TOOLS, a.s., UniCredit Bank a.s., stavební firmě 
SYNER Manďák, a.s., firmě RAPOS, spol. s r.o., firmě 
NWT Computer, spol. s r.o., Firmě GRANIT HOLEC, 
spol. s r.o. 
 
ČERVEN - ČERVENEC  
Výstava velkoplošných fotografií  Poznej světové 
dědictví UNESCO v předsálí Arcibiskupského zámku  
 
ČERVENEC - SRPEN 
Festival Hudba v zahradách a zámku - 9.ro čník . 
Hlavní program byl sestaven  ze skladeb  zámeckého 
hudebního archivu a skladeb hudebníků, kteří působili 
na zámku v Kroměříži. 
Festival byl zahájen 26. 6. 2009 ve skleníku Květné 
zahrady scénickým provedením opery Endymio  a Torzo 
z r. 1727 od  P. Davida a J. Kopeckého z kroměřížské 
piaristické koleje, souborem Damian pod vedením  T. 
Hanzlíka 
8. 7. 2008 /Rotunda Květné zahrady/  Pocta Josefovi 
Antonínovi Štěpánovi, skladby z konce 18. století 
dochované  v kroměřížském archivu. Capella Apollinis: - 
Barbara Maria Willi, Adéla Štajnochrová, Eleonora 
Machová, Lydie Cillerová a Marek Štryncl.-Musica 
Florea 



2.7. 2008 /Atrium ZUŠ/ Hudba z kroměřížského archivu 
v odlesku žesťových nástrojů .BRASS 6 -  Vojtěch 
Novotný - trubka ,Josef Buchta - trubka ,Karel Hofmann - 
lesní roh, Robert Kozánek - trombon , Dalibor Procházka 
- trombon ,Roman Hoch - tuba Bývalí studenti  
konzervato ře P.J.Vejvanovského  
15. 7. 2008 /Sněmovní sál Arcibiskupského zámku/  
Gabriela Demeterová a Collegium Gabriely Demeterové, 
Vivaldi Tour Gabriely Demeterové   
23. 7. 2008 /Chrám sv. Mořice/ Genius italského 
baroka v Krom ěříži Oratoria a motteta -Giacomo 
Carrissimi,  Capella regia musicalis, umělecký vedoucí 
Robert Hugo 
7. 8. 2008 /Sněmovní sál Arcibiskupského zámku/ 
Moravská Filharmonie Olomouc ,dirigent Tomáš Netopil, 
árie a předehry z Prodané nevěsty a Rusalky, 
sólisté Pavla Vykopalová a Aleš Briscein 
ZÁŘÍ  
Vydání a distribuce publikace "Historické zahrady 
Kroměříž 2008 - Co ohrožuje historické zahrady" 
 
ŘÍJEN 
Spolupráce na pořádání Dnů křesťanské kultury  
 
LISTOPAD 
Klubový večer k 60. výročí Deklarace lidských práv, za 
účasti Jiřiny Šiklové a  
Ivana Hofmana v Knihovně Kroměřížska 
Společný zájezd členů Klubu a ŠKPVU na výstavu 
Vincenta van Gogha do Vídně 
 
PROSINEC 
Vyvrcholení oslav   



1.12.2008 v předvečer 10. výročí zápisu zahrad a zámku 
na listinu světového kulturního dědictví UNESCO - 
Slavnostní setkání členů Klubu UNESCO se zastupiteli 
Města Kroměříže a významnými osobnostmi  
(přítomnost MK, NPÚ) v aule Pedagogické školy, k této 
příležitosti byl vydán grafický pamětní list Jiřího Nováka 
a zpravodaj Klubu II/2008. 
 
V průběhu roku probíhaly akce ve spolupráci se 
Švabinského kruhem přátel výtvarného umění a s 
přidruženými školami UNESCO, Knihovnou 
Kroměřížska. Pokračovala také činnost sekce rozvoje 
regionální vědy a techniky pod vedením Ing. P. Vodáka. 
 
Činnost Klubu by nebyla možná bez pomoci a 
pochopení zejména představitelů města Kroměříže. 
Naše práce v minulém roce byla významně podpořena i 
Zlínským krajem a Ministerstvem  kultury ČR a to jak 
finančně, tak osobní účastí jeho představitelů včetně 
pana hejtmana na našich akcích. Velmi si vážíme 
spolupráce s představiteli České komise pro UNESCO. 
Díky všem, kteří podporují cíle a ideje Klubu účastí na 
našich akcích, členstvím  nebo jinou pomocí, zvláště 
našich dobrovolnic a dobrovolníků, máme za sebou rok 
naplněný bohatou kulturní a vzdělávací činností. Víme , 
že ne vše se vydařilo k úplné dokonalosti  jsme však  
přece jen limitováni jak svým lidským potenciálem tak i 
finančními možnostmi. 
Myslím, že jsme  oprávněni konstatovat, že dobré jméno 
Klubu UNESCO Kroměříž jsme i v roce 2008 obhájili a  
zejména jsme se zasloužili  řadou významných akcí  o 
důstojné připomenutí 10.výročí zápisu zahrad a 



Arcibiskupského zámku na Seznam kulturního dědictví 
UNESCO.    
 
MUDr. Eva Nováková, předsedkyně Klubu UNESCO 


