Výroční zpráva Klubu UNESCO Kroměříž za rok 2017
Činnost klubu řídil výbor zvolený na výroční členské schůzi 20. 3. 2017 ve složení: předsedkyně MUDr. E. Nováková,
místopředsedkyně Bc. L. Chytilová, tajemnice H. Božáková, ekonom Ing. R. Kojecký a další členové PhDr. M. Mercová,
Mgr. P. Pálka, Mgr. A. Horáčková, Ing. Varhaník. Výše jmenovaní byli do svých funkcí řádně zvoleni dle stanov. Každý z členů
převzal osobní odpovědnost za konkrétní oblast činnosti.
Dozorčí rada - zvolená na výroční členské schůzi 20. 3. 2017: předseda Mgr. M. Pilát, Mgr. O. Lukáš, Ing. M. Školoudík.
Klub má v současné době 148 členů a 24 čestných členů z řad významných osobností nejen našeho města.
Každé druhé úterý v měsíci se konala schůze výboru (kromě období letních prázdnin), tyto schůze byly otevřené všem
členům a pozvaným hostům.
Činnost klubu je denně (kromě pátku) zajištěna tajemnicí a předsedkyní od 9.00 - 13.00 hod. v kanceláři Klubu UNESCO na
Riegrově náměstí v Kroměříži.
LEDEN – ÚNOR
příprava a finanční zajištění činnosti klubu v roce2017,

instrumentalisté z Konzervatoře P. J. Vejvanovského a děti
ZUŠ.

BŘEZEN
20. 3. Výroční členská schůze,
vydání Zpravodaje klubu 1/2017

22. 6. Přednáška s prezentací sbírkového fondu Arcibiskupského zámku ve spolupráci s Arcidiecézním muzeem
v Kroměříži, odborný garant Mgr. Ryšavá, zaměřeno na hudební kabinet.

ČERVEN
Dny zahrad a zámku 2017, pořádáno Klubem UNESCO
každoročně od roku 2000, tradičně v červnu (11.června
1999 v Kroměříži se konalo slavnostní převzetí certifikátu
o zápisu zahrad a zámku na seznam kulturního dědictví
UNESCO). Také v roce 2017 byla hlavním cílem propagace
kroměřížských památek a ukázka adekvátního využití jejich potenciálu.
15. 6. Seminář – setkání: Pečujeme o památky – příklady dobré praxe aktivit neziskových i dobrovolnických
organizací (kulturní aktivity, obnova, osvěta, propagace
s doprovodnou výstavou a vydáním sborníku)
15. 6. Koncert k zahájení letní hudební sezóny ve skleníku Květné zahrady
Dětské sbory a orchestr pedagogů a studentů Konzervatoře P.J. Vejvanovského zpívali a hráli melodie z pohádek pod
vedením MgA. L. Poláškové.
19. 6. Výtvarné dílny pro děti MŠ a ZŠ s jejich aktivním zapojením. Místo konání: Podzámecká zahrada. Ve spolupráci
s VOŠPS a SPgŠ Kroměříž, ZUŠ a MCZK.
20. 6. Setkání jubilantů a přátel Kroměříže v Rotundě
Květné zahrady společně s Švabinského kruhem přátel výtvarného umění (ŠKPVU). Smyslem večera hudby a mluveného slova bylo poděkování a vyjádření úcty osobnostem
spjatých s Kroměříží. Účinkoval pěvecký sbor Moravan,

ČERVENEC – SRPEN spolupráce na festivalu Hudba v zahradách a zámku 2017
ŘÍJEN
12. 10. UNESCO SCIENCE CAFFE 2017 – klubový a diskusní
večer v kavárně U Zlatého kohouta, lektor Ing. Marušinec,
téma přednášky „Automobil našich dětí bude elektromobil.“
V PRŮBĚHU ROKU SE KONALY
• Akce ve spolupráci se Švabinského kruhem přátel výtvarného umění - koordinátor PhDr. Markéta Mercová
• Akce ve spolupráci s přidruženými školami UNESCO –
koordinátor PhDr. Eva Šílová
• Činnost Sekce propagace a rozvoje vědy a techniky regionu, předseda Ing. Jiří Varhaník
Klub UNESCO děkuje všem spolupracujícím organizacím i
jednotlivcům, představitelům města Kroměříže, zejména
panu starostovi Mgr. J. Němcovi, Mgr. M. Kašnému radnímu
pro kulturu a památkovou péči ZK, představitelům Arcibiskupského zámku, NPÚ-ÚOP v Kroměříži ,MCZK, COPT, Mgr.
M. Číšeckému za grafické práce, D. Zapletalovi za realizaci webu a především obětavému týmu členek klubu ale i
všem ostatním, kteří přispěli k činnosti klubu v roce 2017.
Bližší informace o všech akcích www.unesco-kromeriz.

