Výroční zpráva o činnosti Klubu UNESCO v roce 2011
Činnost klubu řídil výbor zvolený na výroční členské schůzi 8. 3. 2010.
Předsedkyně MUDr.E. Nováková, místopředsedkyně MUDr. J. Číhalová, tajemnice Mgr. L. Pospíšilová,
ekonom Ing. R. Kojecký, členové: Ing. J. Antoš Csc., PhDr. D. Crůzová, Mgr. M.Pilát, PhDr. M. Mercová,
Mgr. P. Pálka, Ing. M. Krčma, RNDr. E. Šílová, Mgr. M. Šimčíková Každý z členů převzal osobní odpovědnost za
konkrétní oblast činnosti. Schůze výboru se konaly každé druhé úterý v měsíci kromě prázdnin, jsou otevřeny
všem členům a pozvaným hostům.
Dozorčí rada: předseda Ing P. Vaněk, členové PhDr. Š. Kašpárková, Ing. M. Voznica,
Klub má v současné době141 členů a 16 čestných členů z řad významných osobností nejen našeho
města.
BŘEZEN 7.3. výroční schůze členů a hostů Klubu UNESCO Vydání Zpravodaje Klubu UNESCO č.1/2011
Zájezd na výstavu 0lomoucké baroko v ….. března

DUBEN 19. 4. Pocta Karlu Pragerovi -výstava, seminář ve spolupráci s galerií Orlovna a ŠKPVU
KVĚTEN 9-10. 5. Dobrovolnictví - opora občanské společnosti. Čeho jsme dosáhli, kam
směřujeme mezinárodní konference v rámci Evropského roku dobrovolnictví - Arcibiskupský zámek
Ve spolupráci s Národním dobrovolnickým centrem Hestia, Spektrum Kroměříž, Asociací NNO ZK
ČERVEN Dny zahrad a zámku - připomenutí zápisu zahrad a Arcibiskupského zámku na seznam UNESCO

9 - 10.6 Zahrada jako umění- Umění v zahradě Mezinárodní konference - Arcibiskupský zámek:
10.6. Koncert pro všechny generace skleník Květné zahrady
17.6.. Multižánrový hudební piknik v Květné zahradě Na různých i neobvyklých místech vystoupily
převážně místní soubory všech věkových skupin.
Červen – srpen Umění v zahradě výstava 20 let kulturních a vzdělávacích akcí Klubu UNESCO v
prostorách Arcibiskupského zámku
Červen - červenec - výstava dětských a studentských prací na téma „Co mám rád v kroměřížských
zahradách" ve spolupráci s SPVUK. Dům kultury
Červen –září : Hledá se průvodce památkami UNESCO v Kroměříži – znalosti a vztah k památkám
UNESCO v Kroměříži. Anketa žáků a studentů kroměřížských škol .

Festival Hudba v zahradách a zámku léto 2011
22 6. Sněmovní sál Arcibiskupského zámku,
Slavnostní koncert k poctě Gustava Mahlera ,
filharmonie B.Martinů, dirigent T.Netopil
29. 6. Sněmovní sál Arcibiskupského zámku,
Klavírní a písňový recitál k jubileu G. Mahlera a
F.Liszta , klavír Karel Košárek, zpěv Alžběta
Poláčková, Roman Janál
7. 7. Rotunda Květné zahrady
Renesanční jazz Societas incognitorum a Pacora
Trio. Písně Jakoba Handla Galla za doprovodu
jazzové improvizace
14. 7. Rotunda Květné zahrady
Pocta J. A. Štěpánovi – Koncert pro kladívkový
klavír, smyčcový soubor a horny z hudebního
archivu kroměřížského zámku, kladívkový klavír:
Ilona Růčková

21. 7. Sněmovní sál Arcibiskupského zámku,.
Kroměřížský komorní orchestr, dirigent Marek
Čermák, sólo viola Bohuslav Matoušek, housle
Adam Novák Program:W. A. Mozart Koncertantní
symfonie pro housle a violu, J.S.Bach – III.
Braniborský koncert, J.Puschmann – Koncert pro
housle a orchestr
27. 7. Sněmovní sál Arcibiskupského zámku,
Guisupe Verdi – předehry a árie z oper
Moravská filharmonie Olomouc, dirigent P.Šumník,
L, Vítková soprán, D.Szendiuch baryton, J. Kettner
baryton, J. Přibyl bas.
4.8. rotunda Květné zahrady
Cercle Interfacultaire de Musique Instrumentale
Smyčcový univerzitní soubor Belgie

ZÁŘÍ-ŘÍJEN vydání publikací 1)Zahrada jako umění- Umění v zahradě

2) Dobrovolnictví-opora občanské společnosti.Čeho jsme dosáhli,kam směřujeme ,
21.9 Pocta sv. Mořici koncert v předvečer jeho svátku. kostel sv. Mořice 19.30

LISTOPAD
Den pro dobrovolníky ve Zlínském kraji Čeho jsme dosáhli, kam směřujeme?

motto setkání„Pomáháme těm, kteří pomáhají.„ 3.XI.v Knihovně Kroměřížska prezentace
příkladných projektů, výměna informací a osvědčených postupů zejména ze Zlínského kraje
Anketa účastníků projektu : Den pro dobrovolníky ve Zlínském kraji . Čeho jsme dosáhli, kam
směřujeme? Anketa obsahovala 8 otázek Zúčastnilo se 425 respondentů – účastníci
setkání i široká veřejnost: z toho 71,5% žen a 26,6% mužů. Výsledky jsou zveřejněny
v publikaci Den pro dobrovolníky ve Zlínském kraji
20.výročí založení Klubu UNESCO 28. XI. Slavnostní setkání členů, pozvaných hostů Klubu
UNESCO a zastupitelstva města Kroměříže v aule Pedagogické školy.Vydání pamětního tisku
k 20.výročí založení Klubu
PROSINEC
Slavnostní předání diplomů a odměn nejlepším účastníkům projektu - ankety „Hledá se průvodce
památkami UNESCO v Kroměříži. 15.XII.v obřadní síni radnice.

V průběhu roku,
akce ve spolupráci se Švabinského kruhem přátel výtvarného umění, koordinátor PhDr.Markéta Mercová
akce ve spolupráci se přidruženými školami, koordinátor RnDr .Eva Šílová

Činnost sekce regionálního rozvoje vědy a techniky, předseda Ing. Jiří Varhaník
Všem, kteří v roce 2011 pomáhali a podporovali činnost Klubu UNESCO Kroměříž děkujeme a těšíme se na
spolupráci i v r.2012.
bližší informace o všech akcích na www.unesco-kromeriz.cz
Zprávu podává MUDr. Eva Nováková předsedkyně Klubu UNESCO

