RNDr. Petr R. Palouš
předseda
tel./fax: 251 623 338
petr.palous@c-box.cz

______________________________________________________________________________

Zpráva předsedy na 3. výročním Shromáždění členů – Svratka, 26. 9. 2009
(vedeno i jako zápis z konání v hotelu Svratka)

1. Zahájení, přivítání členů a hostů. Přítomno: 32 členů a 3 hosté.
2. Členská základna KP doznala malé změny. V roce 2009 máme 42 členů, z toho 5 VIP.
Ubylo pět a dva noví přibyli. Všichni (mimo VIP) zaplatili příspěvek 600 Kč pro rok 2009.
3.

Volby a úpravy „Ustanovení“
Rokem 2009 končí tříleté volební období pro funkce předsedy, místopředsedy a
pokladníka, a je třeba provést nové volby. Kronikářkou zůstává PharmDr. Helena Snítilá.
-- Návrh na změnu Ustanovení Klubu Přátel ČFM je, aby se zrušila funkce pokladníka,
kterou bude souběţně vykonávat předseda. Hlasování: pro 32, proti 0;
-- Stejným poměrem byl přijatý návrh na změnu termínu konání výročních Shromáţdění
členů, a to na konci září.
Dr. Alena Jursová podala
-- Návrh na předsedu Dr. Petra Palouše
-- Návrh na místopředsedkyni Mgr. Marii Vilitovou

pro: 31; proti: 0
pro: 31; proti: 0

4. Hospodaření Klubu za 18 měsíců:
Stav k 31. 3. 2008:
Příjmy:
Výdaje:
Stav k 31. 8. 2009:

30 506,- Kč
23 350,- Kč
38 078,- Kč
15 778,- Kč

Vydání jsou za dopravu autobusem (Litvínov, Adršpach, Praha), hudba Litvínov, vstupné
Broumov, Hrad Červený Újezd a Dittrichova lékárna v Praze. Poštovní a telefonní náklady,
kancelářské potřeby, kniţní a věcné dárky k výročím členů či sponzorů (Hrabálek, Krka,
Zentiva). Účetní kniha je vedena s pravidelnými záznamy o příjmech a vydání s příslušnými
doklady (účtenkami, fakturami). Kontrola: 2x Mgr. Jana Srnová.
Návrh členského příspěvku pro další období (na rok 2010): Ponechání dosavadní částky ve
výši 600 Kč. Pro: 32; proti: 0
Zaplacením příspěvku se prodluţuje členství na dalších 12 měsíců. Platbu lze provést
přímo nebo poštovní poukázkou předsedovi Klubu.
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5. Aktivity od dubna 2008:
V roce 2008 se místo zahraničního zájezdu uskutečnila dvě domácí setkání:
- Adršpach, Broumovsko, Dobruška ve dnech 26. – 29. 9. 2008. Zúčastnilo se 27 členů a
2 hosté. Garantem akce byli manţelé Reinhardtovi, Hendrychovi a P. R. Palouš.
- předvánoční Praha (Dittrichova lékárna, hrad Červený Újezd a Jeneč (6. 12. 2008);
37 účastníků, z toho 5 nečlenů. Garantem byli dr. Magda Riegerová a dr. Petr R. Palouš.
- 14. zahraniční letecký zájezd do Andalusie (Španělsko 17. 5. – 24. 5. 2009): 18 účastníků.
Garantem byl P. R. Palouš.
- Svratka, Polička, Ţďár nad Sázavou ve dnech 25. – 28. 9. 2009. Zúčastnilo se 33 členů a
3 hosté. Garanty byli manţelé Doubkovi, J. Mašková a P. R. Palouš.
- 27. 9. se uskutečnilo 3. Shromáţdění členů KP
- někteří členové se aktivně účastnili akcí SpVČFM : Zavírání muzea v Kuksu (2008) a
Otvírání muzea v roce 2009.
- Informace o činnosti Klubu jsou podávány průběţně, a to členům a předsednictvu mailem
nebo písemně, dále zveřejněním zpráv na webových stránkách FaF UK, případně v ČČL.
Vše je dokumentováno u kronikářky dr. Snítilé.
6. Akce Klubu pro období 2009/2010:
- přijatý návrh na předvánoční Prahu (So. 28. 11. 2009) byl projednán i v souvislosti
s informací o konání oslavy 40. výročí fakulty v Hradci Králové, které se koná 27. 11. 2009.
Předběţný program v Praze: prohlídka Národního divadla, parníkem do Troje a návštěva
Botanické zahrady. Organizační pomoc přislíbil J. Michal (Zentiva). Zájemců cca 25.
- Z návrhů na 15. zahraniční zájezd v květnu 2010: Itálie, Florencie busem, nebo Madeira
letecky. Většinově byl zájem o poznání Madeiry (asi 25 - 30 účastníků).
- 4. Shromáţdění členů Klubu se uskuteční v září roku 2010 (termín: 24. – 26. 9.?). Místo
bude upřesněno podle moţností (Kutná Hora, Litoměřice, Písek).
Pro rok 2011 je návrh opět ve Vlašimi!
7. Aktivity ve Spolku pro vybudování ČFM:
- V roce 2008 se uskutečnily volby do orgánů Spolku. Dr. Palouš a Dr. Hendrych byli
zvoleni do předsednictva, ale současně oznámili svoje odstoupení. V předsednictvu je
jedna členka a DR tvoří tři členky Klubu.
- v srpnu 2008 zpracoval dr. Palouš nový aktuální adresář členů Spolku, který nyní vede
doc. Opletalová, tajemnice Spolku.
Změna stanov Spolku:
- Opětovné zavedení ročních členských příspěvků do Spolku, a to ve výši 500 Kč, počínaje
rokem 2010.
- Doporučuje se sledovat informace a odkazy na stránkách fakulty www.faf.cuni.cz pod
heslem spolky a kluby.
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8. Jiné zajímavosti a kuriozity ze ţivota členů 
Děkan farm. fakulty a VIP člen našeho klubu byl dne 18. září jmenován prezidentem
republiky profesorem v oboru farm. chemie. Jménem všech členů zaslal předseda
blahopřejný dopis. Gratulujeme.
(Zpráva o společenském a kulturním prožití v Poličce a Žďáru je de facto přijatým
programem celého setkání).

Pátek: příjezd a ubytování dle domluvy. Kdo dorazí dříve, tak se doporučuje využít hotelový bazén
nebo prohlídka okolí (golfové hřiště, zámeček Karlštejn, případně i Cínovou cestou lesem na skalnaté
hradiště, cca 3 km). Večeře je individuálně podle nabídky hotelové restaurace, a zábava dle gusta.
Sobota: v 8°° hodin odjezd najatým busem do Poličky. V obci Telecí se zastavíme u Lukásovy
zpívající lípy. V 9°° hod. jsme ohlášeni v muzeu (jedna skupina) a druhá půjde na prohlídku radnice a
pak se vymění (vše s průvodcem). Rovněž tak pro prohlídku hradeb, které jsou úzké a velkou skupinu
nepojmou. Volná polovina se projde městem a zastaví se na občerstvení u Doubků, a to v provizorní
pavlačové kavárně jejich domu. Po cca 45 minutách se vymění s první skupinou. V parku u hradeb je
rovněž k vidění socha B. Martinů a hrobka. Ve 13°° hod. odjedeme do Daňkovic, kde je rezervace
oběda, výběr bude ze tří jídel.
Poté odjedeme na České Milovy a odtud půjdeme pěšky po modré turistické značce přes Čtyři palice,
Perníčky, Zkamenělý zámek a Karlštejn až do hotelu. Je to cca 7 km a časově na 2,5 hodiny. Kdo by
nechtěl šlapat nebo při nepřízni počasí, tak autobus skončí na odbočce u hotelu ve Svratce.
Večeře v 19°° hodin.
Ve 20°° hodin uskutečníme 3. Výroční shromáždění členů Klubu. Poté následuje volná zábava
s hudební produkcí Petra Reinhardta a výstava fotografií Petra Palouše ml. z jeho poznávání fauny a
flory v různých světadílech !
Neděle: cca v 9°° hod. příjezd na parkoviště u zámku ve Žďáru nad Sázavou. Vyjdeme nahoru
k prohlídce Zelené Hory, památky UNESCO, která trvá s průvodcem půl hodiny. Musíme se rozdělit
na dvě skupiny a střídající by využili čas k prohlédnutí přilehlého pohřebiště, více na www.zdarns.cz.
V 11°° hodin se vrátíme k prohlídce Zámku Kinských s bazilikou, kašnou, studniční věží, Muzeem
knihy, Galerií, čajovnou). Ve 12°° hod. se sejdeme v kavárničce „Penzionu v Kapli“, kde se
občerstvíme (káva a koláč), a majitel J. Hendrych nás seznámí s kvalitou vín z Alsaska, která k nám
dováží, a J. Hendrychová se svojí uměleckou tvorbou, viz www.kaple.cz
Od 13°° hodin vyslechneme přednášku pana Mikuláše Neugebauera z TIC Santinitour o žďárském
regionu a jeho kulturních, historických a společenských zajímavostech.
Celé setkání bylo ukončeno krátkým zhodnocením, vyjádřením spokojenosti a poděkováním
účastníků organizátorům, kteří se starali o zdárný a úspěšný průběh. S přáním šťastné cesty
domů, všem a hlavně potřebným dobrého zdraví a těšením se na další setkávání, se všichni
přátelsky rozloučili.
Přednesl a zapsal: P. R. Palouš
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