
Výroční zpráva o činnosti Klubu UNESCO v roce 2009 
 

 
Činnost klubu řídil  a organizoval výbor , byl zvolen na výroční členské schůzi 
2.3.2007. Pracoval ve složení: předsedkyně výboru - MUDr. Nováková Eva, 
místopředsedkyně MUDr. Jarmila Číhalová - tajemník - Mgr. Pospíšilová Libuše, 
hospodář – Ing. Kojecký Radovan, členové: ing. Antoš Jiří Csc., Mgr. Pilát Miroslav, 
PhDr. Mercová Markéta, Mgr. Pálka Petr, ING. J. Slezák, RNDr.Šílová , Ing Petr 
Vodák, PhDr. Dagmar Crůzová. Každý z členů převzal osobní odpovědnost za 
konkrétní oblast činnosti. Scházel se 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 Ing. Milan 
Voznica, nahradil Mgr. Mirolslava Budíka, který se vzdal funkce 
 
BŘEZEN – DUBEN  
 
2. března 2009 se konala  výro ční členská sch ůze s udělením čestného členství 
Klubu UNESCO Petru Pithartovi za dlouholetou a podnětnou spolupráci s klubem 
Unesco a Františkovi Zahradníčkovi vynikajícímu fotografovi,který se významně 
zasloužil  dokonalou fotografickou dokumentací o zápis zámeckého komlexu na 
seznam UNESCO.  oba byli přítomní a velice zajímavě vystoupili.  
 
Byl vydán zpravodaje Klubu UNESCO č.1/2009 
 
Přípravena a realizována anketa „Jak to vidí senioři v našem měste“ 
pro zájemce je k dispozici na našem webu aněkolik výtisku je k dispozici v předsálí 
 

  KVĚTEN 
 

  „Dobrovolníci senior ům, senio ři jako dobrovolníci“ 11-12. května 2009  
      Mezinárodní konference ve spolupráci s Národním dobrovolnickým centrem Hestia Praha 

včetně doprovodných akcí prezentace dobrovolnických center v předsálí jednacího sálu, 
beseda v Centru pro seniory na Zacharu, společenský a diskusní večer účastníků a hostů na 
nádvoří Arcibiskupského zámku 
Konferenci byl ud ělen statut satelitní konference k Evropské konferen ci o 
důstojnosti a ohroženosti senior ů, kterou po řádal v rámci českého 
předsednictví Evropská komise a Ú řad vlády ČR 25. - 26. 5. 2009 v Praze   
S právem užití loga 
 
ČERVEN 
 
Dny zahrad a zámku -tradiční připomenutí zápisu zahrad a Arcibiskupského zámku 
na seznam UNESCO 
 Je  ur čitě  na míst ě znovu a znovu zd ůrazňovat, že tímto aktem - tedy 
spole čnou v ůlí 156 stát ů světa se stal zámecký komplex se zahradami  
součástí kulturního d ědictví lidstva. To je p řece úžasné,  ale i zavazující  
V ČERVNU jsme tradičně připomněli tuto událost  následujícími akcemi.  
 
3. června 2009 v Knihovně Kroměřížska veřejná  prezentace projektu „Národního 



centra zahradní kultury v Kroměříži“ . Přítomní byli podrobně seznámeni  zejména 
s plánovanými stavebními úpravani. Ing.arch. R.Václavíkem  Pro klub je jistě 
významné ale i zavazující,  že jsme smluvními partnery projektu. 
 
4. června 2009 ve Sněmovním sále jsme zahajili  letní hudební sezónu koncertem 
 Filharmonie B. Martinů , dirigent: Jakub Hrůša, Roman Patočka – housle 
 na programu byli skladby Zdeněka Zouhara,Antonína Dvořáka, Petra Iljiče 
Čajkovského  
 
ČERVEN –SRPEN 
 
Festival Hudba v zahradách a zámku 10. jubilejní ro čník ve spolupráci s Art  
Collegiem 2002 (7 koncertů) 
Vydání CD - 10 let festivalu, výb ěr 12 nahrávek ú činkujících na festivalu 
Příležitost k zakoupení pro členy za 50% výrobní ceny  v předsálí k dispozici. 
 

9. června    sněmovní sál -Kroměřížský komorní soubor pod vedením Adama 
Nováka,program: P. J. Vejvanovský, O. Respighi, E.H.Grieg 
18. června. Květná zahrada- skleník, Pocta B. Martinů - Otvírání studánek a 
další vokální skladby 
Dívčí sbor Pedagogické školy v Kroměříži, dirigent J. Štěpánek, profesoři 
Konzervatoře P.J.Vejvanovského,sólo R.Hoza 
30. června Květná zahrada- skleník , Chvění – suita dialogů, Hradišťan a J. 
Pavlica  a Filharmonie B. Martinů, dirigent S. Vavřínek,  
9. července  chrám sv. Mořice, Čeští komorní sólisti- vedoucí I. Matyáš, 
V.Veverka - hoboj,program:G. P. Telemann, B. Britten, B. Martinů, J.Hay  
14.července Květná zahrada- rotunda, Triumf klarinetu Ch. Leitherer - 
chalumeau, historický klarinet,B. Leitherer - viola da gamba,B. M. Willi – 
cembalo, program :skladatelé kroměřížského zámeckého hudebního arhivu 
22.července Sněmovní sál, Klenoty barokní hudby -  G.  Demeterová a  
Colegium  Gabriely  Demeterové  
4. srpna 2009 Sněmovní sál výběr z Italských oper, Moravská filharmonie 
Olomouc, dirigent Petr Šumník  a sólisti  E. Gazdíková R.Samek 

 
Září 
vydání publikace "Dobrovolníci seniorům, senioři jako dobrovolníci„ 
 Zpracování výsledků ankety a vydání v tištěné i elektronické podobě k dispozici na 
našem webu  několik v p ředsálí 
 
Říjen  
7- 9. řijna  mezinárodní seminá ř Historické parky a zahrady jako sou část 
soudobé m ěstské krajiny , na kterém jsme se organisačně a účastí podíleli 
17.října chrám sv.Mo řice  Koncert v rámci „Dn ů křesťanské kultury “Filharmonie 
B.Martinů,zasloužilý obdiv získala sopranistka Nao Higano, 
•7. – 9. října , na kterém jsme se jak organizačně tak  účastí podíleli  



Listopad  

11.XI.Vzpomínkový ve čer na Arne Linku ve spolupráci s Pedagogickou 
školou,účinkující sbor Lumír,Karel Košárek, MgA J. Hlaváč z ČRO 
 
23.XI. Klubový ve čer s Petrem Pithartem k 20.výro čí listopadových událostí , 
nejen zavzpomínal jako p římý aktér ale zamýšlel se i nad tím jak dopadla naše 
očekávání,trpěluvě odpovídal na otázky přítomných  
Oživil dívčí sbor PG  
 
 
Prosinec  
Členům, spolupracujícím organisacím a p řátelúm rozeslání našeho PF 
 
 
V průběhu roku: 
1/ akce ve spolupráci  s Švabinského kruhem p řátel výtvarného um ění a 
přidruženými školami UNESCO .  
 
2/Činnost sekce  regionálního rozvoje v ědy a techniky  bližší informace jsou 
přílohou Zpravodaje 1/2010 i na našem webu 
 
3/ 2 x vydání Zpravodaje klubu 
 
Informace o  činnosti  přináší www.unesco-kromeriz.cz  o kterou se stará David 
Zapletal z Knihovny Kroměřížska. Zde pokračuje i činnost informačního centra 
UNESCO. 
Činnost Klubu by nebyla možná bez pomoci a podpory zejména představitelů města 
Kroměříže, Zlínského kraje,sponzorů, vážíme si spolupráce s představiteli České 
komise pro Unesco.Díky všem, kteří podporují cíle a ideje  Klubu i samotným 
členstvím nebo jinou pomocí a co je zvlášť  významné většinou dobrovolnou, máme 
za sebou opět rok s bohatou kulturní a vzdělávací činnost.. 
Jsem přesvědčena že jménem výboru klubu jsem i letos oprávněna konstatovat, že 
jsme dobré jméno Klubu UNESCO Kroměříž  obhájili a že  Kroměříž = Hanácké 
Athény není historie, ale i současnost, na které se Klub UNESCO významně podílí. 
 
Zprávu podává MUDr. Eva Nováková předsedkyně Klubu UNESCO 
 
 
 
 
 


