
Činnost klubu řídil výbor 
zvolený na výroční členské schůzi 7. 3. 2013.

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. Ho-
ráčková, 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 po-
zvaným hostům.

MUDr. J. Číhalová se dopisem vzdala funkce vzhledem k za-
městnání mimo Kroměříž. Za její dlouholetou aktivní a obě-
tavou činnost jí bylo písemně poděkováno. 

Místopředsedkyní byla na schůzi výboru 8. 12. 2015 zvolena  
Mgr. L. Chytilová. Členství ve výboru se vzdal Ing. M. Krčma 
14. 10. 2014, zůstává nadále spolupracujícím členem klubu 
na akcích, které se konají v prostorách zámku a v zahradách.

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.

Činnost klubu je denně zajištěna tajemnicí a předsedkyní  
od 9.00 - 13.00 v kanceláři na Riegrově náměstí.

LEDEN  
Pokračovala  jednání o změně  vstupného do Květné  zahra-
dy společně se starostou města Mgr. J. Němcem, s autorem 
petice Mgr. Šafaříkem i s paní poslankyní Olgou Sehnalovou. 
Na jednáním s paní gen. ředitelkou NPÚ N. Goryczkovou bylo 
dosaženo  snížení vstupného pro seniory, děti, permanentky, 
bylo stanoveno rodinné vstupné a volný vstup cca hodinu 
před ukončením návštěvnické doby. 

BŘEZEN
23. 3. 2015 
Výroční schůze členů a hostů Klubu UNESCO, kde byly 
schváleny nové stanovy klubu a v důsledku nového občan-
ského zákoníku i změna názvu na Klub UNESCO Kroměříž, 
spolek. Vydání Zpravodaje Klubu UNESCO I / 2015.

KVĚTEN 
12. 5. 2015 Zájezd s komentovanými prohlídkami  
Průhonického parku a Obecního domu  v Praze

ČERVEN
18. 6. Multižánrový nejen hudební piknik 
Na Velké náměstí, pěší zóny, atria jsme pozvali širokou veřej-
nost od dětí až po seniory na vystoupení převážně místních 
amatérských souborů.

Dny zahrad a zámku – připomenutí zápisu zahrad a Arcibis-
kupského zámku na seznam UNESCO
• 6. 6. 2015 zahájení Dnů zahrad a zámku Kroměříž 2015 
koncertem ve Sněmovním sále Arcibiskupského zámku 
„Hvězdné filmové melodie“ vystoupily sbory ZeSrandy 
a Smetana, orchestr pedagogů a studentů Konzervatoře 
P. J. Vejvanovského, dirigent L. Polášková

• 18. 6. 2015 koncert v rotundě Květné zahrady  „Hudba na 
dvoře Krale Slunce Ludvíka XIV. – I. Ručková-cembalo a sou-
bor Moraviensis 

• 17. 6. – 15. 8. 2015 vernisáž s oceněním nejlepších prací        
a následně výstava dětských a studentských výtvarných 
prací  ve skleníku Květné zahrady na téma“ Květná zahrada 
historická i současná”   

Výroční zpráva Klubu UNESCO
za rok 2015

Slavnostní vernisáž s vyhodnocením nejlepších autorů s krátkým kulturním programem
se uskuteční ve skleníku Květné zahrady 17. 6. 2015 v 16:00 hod. 

Záštitu převzal místostarosta PhDr. Pavel Motyčka, PhD.
Výstava potrvá do konce srpna 2015 

a je přístupná během otevírací doby Květné zahrady 

Výstava se koná ve spolupráci a za podpory:

Klub UNESCO ve spolupráci se ZUŠ Kroměříž,  
odborem školství a sociální péče MěÚ v Kroměříži zvou

na  výstavu výtvarných prací žáků a studentů
škol a školských zařízení Kroměříže

historická i současná
 Květná zahrada

 



• 18. – 19. 6. 2015  Konference o historických zahradách le-
tos na téma  „Nové ve starém“, hlavní pořadatel NCZK, podí-
leli jsme se realizací doprovodných akcí

ČERVENEC – SRPEN 
Festival Hudba v zahradách a zámku Kroměříž 2015, po-
řadatel město Kroměříž, Klub UNESCO, Art Collegium 2002 
spolupořadatelé
• 21. 6. 2015 – zahajovací koncert ve skleníku Květné zahrady
a připomenutí Evropského svátku hudby
Carl Orff – Carmina Burana / Filharmonie B.Martinů, dirigent 
T. Netopil, se sólisty a sbory
• 3. 7. 2015 rotunda Květné zahrady / „Odkaz trubačského 
umění P. J. Vejvanovského“, Musica figuralis
• 10. 7. 2015 Skleník Květné zahrady / W. A. Mozart „Jupiter“, 
G. Mahler „Titan“, Státní filharmonie Brno, dirigent Petr Altrichter 
• 14. 7. 2015 rotunda Květné zahrady Ensemble Tonus Wien 
/ Hudba z kroměřížského archivu v odlesku žesťových nástrojů
• 22. 7. 2015 Sněmovní sál Arcibiskupského zámku /„Debut“
E. Elgar – Koncert pro violoncello a orchestr, P. I. Čajkovský
-Symfonie č. 6 „Patetická“, Moravská filharmonie Olomouc , 
dirigent František Macek
• 8. 8. 2015 Sněmovní sál Arcibiskupského zámku / Koncert               
v rámci mezinárodních dirigentských kurzů, lektoři: T. Neto-
pil, Kirk Trevor. Podrobný program festivalu 2015 je uve-
den na www-unesco-kromeriz.cz

ZÁŘÍ 
• 6. 9. 2015 Konference „Kroměřížsko v kontextu II. světové 
války“, pořadatelé  Muzeum Kroměřížska a Švabinského kruh 
přátel výtvarného umění ve  spolupráci s  naší účastí a spo-
luprací.

ŘÍJEN 
• 8. 10. 2015 UNESCO Science  caffe – klubový  a diskusní 
večer v kavárně U Zlatého kohouta s generálním ředitelem  
NWT a. s.  Davidem Vítkem  na téma NWT průkopník nových 
technologií

LISTOPAD
• 18. 11. 2015 Slavnostní večer v aule SPgŠ v Kroměříži – 
připomenutí 70. výročí založení světové organizace UNESCO 
za účasti představitelů města, Zlínského kraje, členů Klubu 
UNESCO a dalších hostů, program obohatil Žesťový soubor 
Konzervatoře P. J. Vejvanovského a pěvecké sbory Střední 
pedagogické školy Kroměříž a Gymnázia Kroměříž

Vydání Pamětního tisku k 70. výročí od založení světové 
organizace UNESCO

PROSINEC
Tisk a distribuce PF s  přáním požehnaných Vánoc a úspěšné-
ho roku 2016 členům a přátelům Klubu UNESCO

• 4. 12. 2015 byl proveden zápis Klubu UNESCO Kroměříž ve 
veřejném rejstřiku na základě předložení nových stanov 
a dalších požadovaných dokladů Krajskému soudu v Brně.

V PRŮBĚHU ROKU 2015:
• Akce ve spolupráci se Švabinského kruhem přátel výtvarné-
ho umění – koordinátor PhDr. Markéta Mercová

• Akce ve spolupráci s přidruženými školami UNESCO
– koordinátor PhDr. Eva Šílová

• Činnost Sekce propagace a rozvoje vědy a techniky regio-
nu, předseda Ing. Jiří Varhaník

Klub UNESCO děkuje všem spolupracujícím organi-
zacím i jednotlivcům, představitelům města Kromě-
říže, zejména panu starostovi Mgr. J. Němcovi, Ing. 
L. Kryštofovi,  radnímu pro kulturu a památkovou péči 
ZK, představitelům Arcibiskupského zámku, NPÚ- 
ÚOP v Kroměříži, NCZK, COPT, Domu kultury v Kro-
měříži, Turistickému informačnímu centru, Knihovně 
Kroměřížska, Mgr. M. Číšeckému za grafické práce, 
Mgr. D. Zapletalovi za realizaci webu a především oběta-
vému týmu členek klubu, ale i všem ostatním, kteří jak-
koliv přispěli k činnosti klubu v roce 2015.

Bližší informace o všech akcích najdete na
www.unesco-kromeriz.cz

Klub UNESCO Kroměříž 
ve spolupráci s městem Kroměříž pod záštitou starosty města Kroměříže 
Jaroslava Němce, ministra kultury Daniela Hermana, velvyslankyně ČR 
při UNESCO Marie Chatardové, tajemníka České komise UNESCO Karla Komárka 

pořádají a zvou na

Slavnostní setkání 
k 70. výročí založení UNESCO
18. listopadu 2015 v 18 hodin
v aule Střední pedagogické školy Kroměříž (ulice 1. máje)
 

Klub UNESCO Kroměříž 
ve spolupráci s městem Kroměříž pod záštitou starosty města Kroměříže 
Jaroslava Němce, ministra kultury Daniela Hermana, velvyslankyně ČR 
při UNESCO Marie Chatardové, tajemníka České komise UNESCO Karla Komárka 

pořádají a zvou na

Slavnostní setkání 
k 70. výročí založení UNESCO
18. listopadu 2015 v 18 hodin
v aule Střední pedagogické školy Kroměříž (ulice 1. máje)
 

Setkání zahájí a přítomné pozdraví starosta 
města Kroměříže Mgr. Jaroslav Němec.

O historii, současnosti a významu UNESCO 
promluví prof. Helena Illnerová bývalá 
předsedkyně České komise pro UNESCO,
PhDr.  Milan Syrůček zakládající redaktor 
české redakce Le Courrier de l´UNESCO,
Mgr. Michal Beneš místopředseda Výkonného 
výboru a JUDr. Karel Komárek tajemník 
České komise pro UNESCO 

Program obohatí Žesťový soubor 
Konzervatoře P. J. Vejvanovského, 
pěvecké sbory SPgŠ Kroměříž 
a Gymnázia v Kroměříži

Účastníci obdrží Pamětní tisk 
k  70. výročí založení UNESCO 
a po skončení jsou zváni 
na číši vína
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Na setkání s vámi jménem pořadatelů se těší 

starosta města Kroměříže Mgr. Jaroslav Němec  
a MUDr. Eva Nováková předsedkyně Klubu UNESCO Kroměříž
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