Výroční zpráva Klubu UNESCO za rok 2014
Činnost klubu řídil výbor zvolený na výroční členské schůzi 7. 3. 2014:
Předsedkyně MUDr. E. Nováková, místopředsedkyně MUDr. J. Číhalová, tajemnice H.
Božáková, ekonom Ing. R. Kojecký, PhDr. M. Mercová, Mgr. P. Pálka, Ing. M. Krčma,
RNDr. E. Šílová, Bc. L. Chytilová, Mgr. A. Horáčková, Ing. Varhaník. 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 Mgr. M. Pilát, Mgr. O. Lukáš, Ing. M. Školoudík
Klub má v současné době 152 členů a 24 čestných členů z řad významných osobností nejen
našeho města.
Březen
- 17. 3. 2014 výroční schůze členů a hostů Klubu UNESCO s udělením čestného členství
PhDr. Dagmar Crůzové
- Vydání Zpravodaje Klubu UNESCO č.1/2014
Duben
- 5. 4. beseda s J. Šiklovou ve spolupráci s Europe Direct Kroměříž v Knihovně Kroměřížska
a se studenty v aule Pedagogické školy Téma: Život v Evropě aneb 10 let od vstupu ČR do
EU
Červen
Dny zahrad a zámku - připomenutí zápisu zahrad a Arcibiskupského zámku na seznam
UNECO
- 21. 6.2014 - Multižánrový nejen hudební piknik. Do Květné zahrady jsme pozvali širokou
veřejnost od dětí až po seniory a účinkující různých žánrů i věku, převážně amatéry. Datum
konání volíme zároveň v den konání Evropského svátku hudby.
Červenec – srpen
- 3. 7. – 9. 8. 2014 - Festival Hudba v zahradách a zámku léto 2014, 15. ročník
Program byl převážně věnován českým skladatelům v rámci „Roku české hudby“ a také
tradičně
skladatelům zámeckého hudebního archívu. Po letech, zásluhou Tomáše Netopila, jsme se
opět vrátili
k populárnímu koncertu účastníků mezinárodních dirigentských kurzů.
Září
- 4. - 5. 2014 účast na konferenci a slavnostním zakončení realizační fáze projektu NCZK
- 26. 9. Aula pedagogické školy, přednáška prof. Jana Sokola na téma "Jak se Evropané
domluví"
spolu se členkou Klubu Ing. Michaelou Šojdrovou
Říjen
- 8. října 2014 v kavárně Caffe Bistro Matiné Klubový večer UNESCO SCIENCE CAFE s
Ing. Markem Šimčákem Ph.D, ředitelem společnosti CSRC na téma „Technologie
z Kroměříže míří do kosmu.“ Firma CSCR je již 20 let součástí evropského vesmírného
programu“.

V průběhu měsíce října a listopadu - podpora Petici za snížení vstupného do Květné zahrady
v koordinaci se zastupitelstvem města, autorem petice Mgr. R. Šafaříkem a MUDr. O.
Sehnalovou.
Listopad
- 4. 11. 2014 přednáška a beseda na téma: „Poutní kostel na Zelené hoře architekta J. B.
Santiniho 20 let na seznamu UNESCO. O historii, současnosti a budoucnosti promluvil S.
Růžička, předseda OS Putování za Santinim a farář p. V. Záleský správce Zelené hory.
Součástí byla vernisáž a výstava Stavby Santiniho na Moravě ve foayer Domu kultury.
- 4. 11. 2014 - Mgr. A. Horáčková vysadila v aleji ANNO ZK u Štípy třešeň.
Prosinec
Předvánoční setkání s přáteli díla Maxe Švabinského - 3. prosince 2014, společně se
Švabinského kruhem přátel výtvarného umění. Veřejnosti byla představena nově vydaná
kniha - Max Švabinský Malířské a kreslířské dílo 1879 – 1916.
V průběhu roku
- Akce ve spolupráci s Švabinského kruhem přátel výtvarného umění, koordinátor PhDr.
Markéta Mercová
- Akce ve spolupráci s přidruženými školami, koordinátor PhDr Eva Šílová
- Činnost sekce regionálního rozvoje vědy a techniky, předseda Ing Jiří Varhaník
.- 27. 3. 2014 udělila Asociace nestátních neziskových organizací Zlínského kraje čestné
ocenění
„Osobnost neziskového sektoru Zlínského kraje“ MUDr. Evě Novákové za dlouholetou a
obětavou činnost v oblasti neziskového sektoru
- 10. 2014 Ing. Zdeňce Skaličkové udělilo KONTO BARIÉRY titul senior roku.

