
 Výroční zpráva Klubu UNESCO za rok 2018

Činnost klubu řídil výbor zvolený na výroční členské 
schůzi 20. 3. 2017 ve složení: 
předsedkyně MUDr. E. Nováková, místopředsedkyně Mgr. 
L. Chytilová, tajemnice H. Božáková, ekonom Ing. R. Kojecký 
a další členové: PhDr. M. Mercová, Mgr. P. Pálka, Mgr. A. Horáč-
ková, Ing. J. Varhaník. Každý z členů převzal osobní odpověd-
nost 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 27 čestných členů 
z řad významných osobností nejen našeho města.

Každé druhé úterý v měsíci se konala schůze výboru (kromě 
období letních prázdnin), tyto schůze jsou otevřené všem 
členům a pozvaným hostům.
Činnost klubu je denně (kromě pátku) zajištěna tajem-
nicí a předsedkyní od 9.00 do 13.00 hod. v kanceláři 
Klubu UNESCO na Riegrově náměstí v Kroměříži.

LEDEN – ÚNOR 
příprava a finanční zajištění činnosti klubu v roce 2018.

BŘEZEN 
12. 3. Výroční členská schůze v  Knihovně Kroměřížska 
s  udělením čestného členství Klubu UNESCO PhDr. Janě 
Spathové  a Ing. Petru Dvořáčkovi. Přítomní byli i významní 
hosté – starosta města Mgr. J. Němec, ředitel KÚ Zlínské-
ho kraje Ing. V. Kutý, vedoucí odboru kultury a památkové 
péče KÚ Zlínského kraje PhDr. R. Habartová. 
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KVĚTEN                                                                                                                                       
Uzavření a vyhodnocení Literární soutěže pro studenty 
středních škol Zlínského kraje u příležitosti význam-
ných výročí našich národních dějin (1848, 1918, 1948, 
1968), ale i k připomenutí zápisu zahrad a Arcibiskupského 
zámku  na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO. 
Porota: Mgr. I. Procházková, Mgr. D. Slavičinská, T. Suchán-
ková, PhDr. M. Mercová. Z každé kategorie byly  vybrány tři 
nejlepší práce.  
V kategorii Osudové osmičky na konci letopočtu bylo při-

hlášeno 19 prací, v kategorii Labyrint srdce a ráj světa při-
hlášeno 8 prací.            
                  
31. 5. – 22. 6 Výstava malíře a grafika J. Ruszeláka – Kro-
měřížské návraty ve foyer radnice

ČERVEN 
6. – 7. 6.  Konference „Morava v čase převratů a změn“ 
V rámci konference proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků 
soutěže s předáním ocenění. Vítězové obdrželi poukázky na 
knihy v hodnotě 300 – 1500Kč, které poskytl Klub UNESCO 
a europoslankyně M. Šojdrová, všichni účastníci obdrželi di-
plomy a drobné upomínkové předměty. Nejlepší práce jsou 
zveřejněny na webu Klubu UNESCO.

6. 6. Slavnostní vernisáž výstavy „Stromy republiky 
Zlínského kraje“. Klub UNESCO Kroměříž ve spolupráci 
s NPÚ připravil  k   připomenuti 100.  výročí vzniku Česko-
slovenska  výstavu, která ve fotografické a dokumentační 
podobě připomněla tradici různých  forem  vysazování stro-
mů republiky, svobody, pamětních stromů. Výstava v  Pal-
movém skleníku trvala do 31.8.2018
   
Dny zahrad a zámku Kroměříž 2018, které Klub UNESCO 
pořádá od roku 2000 tradičně v  červnu (11. června 1999 
se konalo slavnostní převzetí certifikátu o zápisu zahrad 
a Arcibiskupského zámku na Seznam kulturního dědictví 
UNESCO).  Tyto Dny zahrad a zámku byly poznamenány jed-
nak 20. výročím zápisu těchto památek na Seznam UNESCO 
a také rokem Evropského kulturního dědictví. 
Realizovány byly následující akce:

13. 6. – 30. 9 Výstava se slavnostní vernisáží Zahrady 
a Arcibiskupský zámek 20 let na Seznamu UNESCO – 
historie, současnost, budoucnost v prostorách návštěvnic-
kého centra Arcibiskupského zámku.

14. – 15. 6.  Mezinárodní konference Historické zahrady 
Kroměříž 2018 s podtitulem „Byliny v památkách zahrad-
ního umění“. Představení vývoje a pestrosti typů a sorti-
mentů trávníků, trvalkových a letničkových záhonů, bylin-
ných   podrostů a dřevin v památkách zahradního umění. 
Byly prezentovány četné příklady mj. z  památek UNESCO  
v ČR  (Kroměříž, Lednicko-valtický areál, Český Krumlov).                                                                                                                                
14. 6. Vysazení pamětního stromu v Podzámecké zahradě. 



15. 6. Slavnostní koncert k zahájení letní hudební sezó-
ny v Květné zahradě s předáním ceny Karla  Lichtensteina 
z Kastelcornu, na programu byly  skladby autorů a hudební-
ků, kteří  jsou  spjati se  zámeckou hudební minulostí (L. van 
Bethowen, P. J. Vejvanovský, W. A. Mozart) v podání Filhar-
monie B. Martinů Zlín,  dirigent  St. Vavřínek,  sólo na  hoboj 
Vilém Veverka.

18. 6. Přednáška s prezentací sbírkového fondu Arcibis-
kupského zámku se zaměřením na kabinet grafiky.

27. 6. Podzámecké radovánky pro děti MŠ a  ZŠ. Interak-
tivní návštěva dětí Podzámecké zahrady  s  jejich aktivním 
zapojením (tanec a hudba na zámku) tématicky spojené 
se  zámkem a zahradami ve spolupráci  se  studenty Arcibis-
kupského gymnázia v Kroměříži 

ZÁŘÍ
19. – 21. 9. akce s mezinárodní účastí k výročí  Říšské-
ho sněmu 1848 a roku 1918. Pořadatelé: Muzeum umění 
Olomouc, Město Kroměříž, NPÚ, PÚ Olomouc, Klub UNESCO 
Kroměříž.

19. 9.  Koncert  Na plese národů Rakouska-Uherska, Vel-
ký skleník Květné zahrady, účinkující: Filharmonie B. Marti-
nů Zlín, taneční soubor Hradišťan.

19 - 21. 9. Mezinárodní konference Zrod soudobého 
středoevropana za účasti  předsedy parlamentu EU Taja-
nyho, ministrů kultury, historiků, právníků, dalších předsta-
vitelů států bývalého  Rakouska-Uherska.

21. 9.  Koncert v  Domě kultury  SIMFONIA FIŠERIANA 
- hudebně-obrazová báseň z motivů filmové a televizní 
hudby Luboše Fišera. Výběr z 7 filmů (Tajemný hrad  v Kar-
patech, Zlatí úhoři, Adéla ještě nevečeřela, Babička aj.)  
Účinkující: Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín, dirigent Sta-
nislav Vavřínek,  zpěv  Taťána Roskovcová, Patricie Janečková  

PROSINEC
12. 12. Křest knihy Zámek a zahrady v  Kroměříži,  
symbolicky v  době  kdy před 20 lety v  Japonském Kjótu – 
5. prosince 1998 byl komplex zahrad a Arcibiskupského zám-
ku v Kroměříži zapsán na Seznám světového kulturního dě-
dictví UNESCO. Knihu vydalo nakladatelství Foibos, které se 
zaměřuje zejména na památky a architekturu. Autory textů 
jsou prof. PhDr. Pavel Zatloukal CSc., Mgr. Ondřej Zatloukal
a Mgr. Miroslav Kindl.
                                                                                                    
V PRŮBĚHU ROKU: 
• Klubové večery sekce propagace a rozvoje vědy a techniky 
regionu, předseda Ing. Jiří Varhaník 
LEDEN /  Ing. Jiří Varhaník, Zdena Garguláková – Čtvero roč-
ních období Květné zahrady a galerie antiky v kolonádě
ÚNOR /  Ing. Ivo Tatýrek – Tepelná čerpadla jako zdroj ener-
gie s následnou exkurzí ve výrobním závodě firmy NEOTA 
v Jankovicích
BŘEZEN /  Ing. Jiří Varhaník – Dřevo jako univerzální materiál 
pro nesčetné aplikace
DUBEN / Exkurze do výrobního podniku TON a. s. Bystřice 
pod Hostýnem
KVĚTEN /  RNDr. Magdalena Šimčíková – Chřiby známé i ta-
jemné
ČERVENEC /  Exkurze do 1. selského pivovárku v Kroměříži
ZÁŘÍ / Ing. Josef Lazárek – Těžba a úprava uranu v ČR a ve 
světě a ukládání radioaktivního odpadu
ŘÍJEN / David Vítek UNESCO SCIENCE CAFE – Pasivní dům na 
Kudlově aneb bydlení za hubičku   

         

LISTOPAD /  prof. MUDr. Jindřich Mourek, DrSc – Jak funguje 
paměť a jak souvisí s emocemi
PROSINEC / Mgr. Stanislav Zapletal – Základy fyzioterapie

• Akce ve spolupráci se Švabinského kruhem přátel výtvar-
ného umění – koordinátor PhDr. Markéta  Mercová

• Akce ve spolupráci s přidruženými školami UNESCO – ko-
ordinátor  Mgr. D. Slavičinská

Akce  Klubu UNESCO bylo možné realizovat díky spolupra-
cujícím organizacím i jednotlivcům, představitelům města 
Kroměříže, zejména panu starostovi Mgr. J. Němcovi, Zlín-
skému kraji, představitelům Arcibiskupského zámku, NPÚ-
ÚOP v Kroměříži, MCZK,  COPT,  Mgr. M. Číšeckému za gra-
fické práce, Mgr. M. Pilátovi za zpracování fotodokumentace  
z pořádaných akcí, Mgr. D. Zapletalovi za realizaci webu,    
především obětavému týmu členek  klubu, ale i všem ostat-
ním, kteří jakkoliv přispěli k činnosti klubu v roce 2018.

Podrobněji o akcích 
v roce 2018 
www.unesco-kromeriz.cz


