
Výro ční zpráva o činnosti Klubu UNESCO v 
roce 2013 

 
Činnost klubu řídil výbor zvolený na výroční členské schůzi 11. 3. 2013. 
Předsedkyně MUDr. E. Nováková, místopředsedkyně MUDr. J. Číhalová, tajemnice H. Božáková, 
ekonom Ing. R. Kojecký. 
Členové výboru: Mgr. Horáčková, Bc. L. Chytilová, PhDr. M. Mercová, Mgr. P. Pálka, Ing. M. Krčma, 
RNDr. E. Šílová, Ing. J. Varhaník. 
Každý z členů výboru převzal osobní odpovědnost za konkrétní oblast činnosti. 
Schůze výboru se konaly vždy druhé úterý v měsíci, kromě prázdnin. Jsou otevřeny všem členům a 
pozvaným hostům. 
Dozorčí rada: předseda Mgr. M. Pilát, Ing. M. Školoudík, Mgr. O. Lukáš 
Klub má v současné době 154 členů z toho 18 čestných členů z řad významných osobností nejen 
našeho města. 
 
BŘEZEN 
11. 3. výroční členská schůze Klubu UNESCO Kroměříž v Muzeu Kroměřížska 
* vydání Zpravodaje 1/2013 
14. 3. Přednáška a beseda s historikem Doc. Jaroslavem Šebkem, PhD ve spolupráci s Křesťanskou 
akademií k výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Moravu 
ČERVEN 
12. 6. Zahájení výstavy dokumentů k 15. výročí zapsání kroměřížských památek na Seznam 
UNESCO – Arcibiskupský zámek, výstava trvala do konce září 
13. - 14. 6.  Arcibiskupský zámek – mezinárodní konference na téma „Voda pramen života - Voda  
a vodní prvky v historických zahradách a parcích“.  
* Doplněno výstavou fotografií s tématikou vody členů FOTOklubu Kroměříž a tematickými výtvarnými 
pracemi žáků přidružených škol UNESCO v Kroměříži.  
* Vysazení pamětního stromu konference. 
13. 6. Slavnostní koncert ve Sněmovním sále Arcibiskupského zámku k připomenutí 15. výročí zápisu 
Arcibiskupského zámku a zahrad na Seznam UNESCO - účinkovali: Konzervatoř P. J. Vejvanovského 
a ZUŠ Kroměříž.  
* Na koncertě byly předány ceny biskupa Karla z Lichtensteina-Castelcornu Konzervatoři P. J. 
Vejvanovského a ZUŠ Kroměříž. 
21. 6. Multižánrový nejen hudební piknik na různých místech Květné zahrady – Procházka hudebním 
odkazem a historií města až po současnost. 
ZÁŘÍ 
24. 9. Zájezd za památkami UNESCO v Krakově 
ŘÍJEN 
15. 10. Setkání při příležitosti 15let po zápisu Kroměříže a Holašovic na Seznam světového kulturního 
dědictví UNESCO v Muzeu Kroměřížska. Rok lidové architektury Čech, Moravy a Slezska 2013 
* Vydání sborníku „ Voda pramen života - Voda a vodní prvky v historických zahradách a parcích“. 
PROSINEC 
2. 12. Slavnostní setkání v den zápisu zahrad a Arcibiskupského zámku na Seznam UNESCO - za 
účasti členů Klubu UNESCO, zastupitelů města Kroměříže a významných hostů v kině Nadsklepí s 
předáním pamětního tisku k 15. výročí zápisu zahrad a zámku na Seznam UNESCO 
* Vydání publikace: Památky tradiční lidové architektury v životě dnešní obce. 
 
Během celého roku se konaly akce ve spolupráci se Šva binského kruhem p řátel výtvarného 
umění, s p řidruženými školami UNESCO a Činnost sekce regionálního rozvoje v ědy a techniky. 
 
Klub UNESCO je členem Asociace nestátních neziskových Zlínského kraje. 
 
Všem, kteří v roce 2013 pomáhali a podporovali činnost Klubu UNESCO Kroměříž, děkujeme a těšíme 
se na spolupráci i v roce 2014. 
 
Bližší informace o všech akcích na www.unesco-kromeriz.cz . 
 
Zprávu podává MUDr. Eva Nováková, předsedkyně Klubu UNESCO 


