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

______________________________________________________________________________

Zpráva předsedy na 4. výročním Shromáždění členů KP ČFM,
Kutná Hora 25. 9. 2010
(vedeno i jako zápis z jednání v salonku hotelu U kata)
1. Zahájení, přivítání členů a hostů. Přítomno: 29 členů a 3 hosté. Omluveno: 6
2. Členská základna KP doznala malé změny. V roce 2010 máme 36 členů, z toho 5 VIP.
Ubylo 6 a dvě nové sympatizantky přibyly. Všichni (mimo VIP) zaplatili příspěvek 600 Kč
pro rok 2010.
3.

Úpravy „Ustanovení“
V novém volebním období byla provedena změna v Ustanovení a cílech činnosti Klubu tak,
jak bylo schváleno na 3. Shromáždění ve Svratce.
Na jaře t. r. byl předsedou podán návrh na další úpravu textu Ustanovení, a to na vyjmutí
všech odkazů dotýkajících se platby příspěvků. Jejich výše byla každoročně navrhována a
schvalována Shromážděním členů a zaplacení bylo podmínkou členství na další rok.
Všichni členové byli vyzváni k vyjádření k návrhu upraveného textu a provedeno hlasování
formou „per rollam“. Text úpravy byl souhlasně přijatý 19. 4. a dnes jenom formálně
schvalujeme, že vše bylo v pořádku.
Nový text je na webových stránkách fakulty/klubu, případně dostupný u předsedy.
Členství se již neváže na zaplacení příspěvku, ale prodlužuje se na dalších 12 měsíců
projevem osobní vůle a podílnictvím na nákladech, které při činnosti Klubu vznikají.

4. Hospodaření Klubu za uplynulé období:

Stav k 31. 8. 2009:
Příjmy:
Výdaje:
Stav k 24. 9. 2010:

15 778,- Kč
19 500,- Kč
19 742,- Kč
15 536,- Kč

Výdaje jsou hlavně za dopravu autobusem (Žďár nad Sázavou), vstupné do Muzea
v Poličce, pohoštění a přednáška v Penzionu v Kapli ve Žďáru, Muzeum Kampa, autorská
práva od J. Ulricha a tisk Čl. průkazů a Pamětních listů, náklady 5 000 Kč z hodnoty 13 000
Kč). Dále na poštovní a telefonní náklady, kancelářské potřeby, knižní a věcné dárky za
drobné služby. Účetní kniha je vedena s pravidelnými záznamy o příjmech a výdajích
s příslušnými doklady (účtenky, faktury). Kontrola byla provedena 2x, a to: Mgr. Jana
Srnová a Mgr. Marie Vilitová.
Návrh provozního příspěvku pro další období (rok 2011): Ponechání dosavadní částky ve
výši 600 Kč. Pro: 27; proti: 0. Manželé Reinhardtovi zůstanou ze zdravotních důvodů
sympatizanty a dle možností se vždy připojí. Platbu lze provést přímo nebo bezhotovostně
předsedovi Klubu. Pokračování členství pro rok 2011 je třeba potvrdit do konce října 2010.
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5. Aktivity od září 2009:
- předvánoční Praha (28. 11. 2009); Zúčastnilo se 30 zájemců, kteří si prohlédli budovu
Národního divadla, komplex Sovových mlýnů, Muzeum Kampa a setkání ukončili
přátelským posezením v restauraci Nostitz na Kampě.
- ve dnech 23. 5. – 31. 5. 2010 se uskutečnil již 15. poznávací zahraniční zájezd, a to na
portugalský ostrov Madeira. Zúčastnilo se 27 členů a sympatizantů Klubu. Záznam o cestě
a jejím programu byl zveřejněný v ČČL a na stránkách fakulty/klubu.
- ve dnech 24. – 26. 9. t. r. se uskutečnilo v Kutné Hoře v hotelu u Kata další domácí
setkání členů Klubu a zároveň se konalo 4. výroční Shromáždění členů Klubu. Garantem
programu, který naplňuje odborné, zájmové, společenské a klubové cíle byla Dr. Alena
Jursová.
- Informace o činnosti Klubu jsou podávány průběžně, a to členům i sympatizantům
mailem nebo písemně, dále zveřejněním zpráv na webových stránkách FaF UK, případně
v ČČL. Vše je dokumentováno u kronikářky dr. Heleny Snítilé. Rovněž tak je informováno
předsednictvo Spolku a účastníci valné hromady Spolku, kde zprávu předsedy za roky
2008 a 2009 přečetla MUDr. Marie Morávková.
- Stručná bilance od vzniku Klubu:
Klub uskutečnil od roku 2006 5 zahraničních zájezdů z celkových 15 (10 bylo pod Spolkem
od roku 1997). Celkově jsme již navštívili 23 zemí, z toho čtyři 2x. Všech se zúčastnili
jenom dva členové Spolku, a to doc. M. Macháček a dr. P. Palouš. Výroční Shromáždění
členů Klubu bylo 3x (Vlašim 2007, Litvínov 2008 a Svratka 2009) a 3x předvánoční Praha
2007-2009. Navíc ještě v roce 2008 setkání Adršpach/Broumov/Dobruška a Rokycany
v roce 2006.
6. Akce Klubu pro období 2010/2011:
- Na návrh předsedy byl zhotovený Členský průkaz a Pamětní list Klubu se znakem
Klubu a obrázky miniatur, které námětově souvisejí. Jako historiografický dokument je
obdrží každý člen a na vyžádání i ti, kteří v členství již nepokračují. Bylo všemi příznivě
přijato.
- 4. předvánoční Praha (sobota 27. 11.) bude pod garancí dr. M. Riegerové. Předběžný
program v Praze: návštěva Rudolfina, Klementina a plavba na parníku, případně tradiční
zakončení na Kampě v restauraci Nostitz. Zájemců asi 27.
- Z návrhů na 16. zahraniční zájezd v červenci 2011: „Švýcarsko busem s hvězdicovým
pobytem ve stínu Matterhornu“. Předběžný zájem (20 - 25 účastníků). Organizačně
zajišťuje dr. Palouš
- 5. výroční Shromáždění členů Klubu se uskuteční v termínu 23. – 25. 9. 2011. Bude
kombinace míst, a to v pátek a sobotu Vlašim a okolí. V neděli pobyt ve Zruči nad
Sázavou. Garanty jsou manželé Vilitovi a Nádvorníkovi.
7. Aktivity ve Spolku pro vybudování ČFM:
- Mimo zápisy z mimořádné a řádné Valné hromady informace nejsou. Doporučuje se
sledovat webové stránky fakulty www.faf.cuni.cz pod heslem spolky a kluby. V říjnu se
uskuteční tradiční „Zavírání muzea“.
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8. Jiné zajímavosti ze života členů:
Náš čestný člen a hlavně dlouholetý ředitel a předseda představenstva farmaceutické firmy
Léčiva, potažmo Zentiva Ing. Jiří Michal ukončil ke dni 30. 6. t. r., po uskutečněné fúzi se
společností Sanofi Aventis, svoje působení ve firmě, kterou tak zdárně dovedl k jejímu
významnému postavení ve střední Evropě. Za podporu, pochopení a významnou
spolupráci s fakultou a jejími představiteli rovněž děkujeme a věříme, že svoje znalosti a
zkušenosti v oboru bude nadále předávat nejen studentům, ale i členům a přátelům našeho
Klubu. Jiří, děkujeme!
(Zpráva o společenském a kulturním setkání členů Klubu v Kutné Hoře
vyplývá z celého programu).
Pátek: 24. 9. Příjezd a ubytování v hotelu U Kata, www.ukata.cz ,
večeře individuálně v restauraci hotelu,
procházka večerní Kutnou Horou www.kutnahora.cz s výkladem dr. Jursové
Sobota: 25. 9. Snídaně kontinentální
9,00 – 12,00 hod. – procházka historickým jádrem města, prohlídka památek
s průvodkyní – Vlašský dvůr (ukázka ražby mincí), chrám sv. Barbory,
panoramatické pohledy na město, Jezuitská kolej - Galerie středočeského
kraje (druhá největší v ČR!)
14,30 hod. – odjezd auty na zámek Kačina cca 10 km, www.kacina.cz
prohlídka zámku s průvodcem (knihovna, galerie, lékárna (zapůjčena z ČFM
v Kuksu), divadlo a oranžérie), individuálně prohlídka zámeckého parku a
návrat do hotelu.
20,00 hod. – 4. Shromáždění členů Klubu. Výroční zpráva předsedy a
diskuze k činnosti je součástí této zprávy.
volná zábava s hudební produkcí Ing. Petra Reinhardta , další program:
(seznámení s prací malíře J. Ulricha a k zakoupení autorský katalog a
miniatury, kalendář 2011 - Americké národní parky od Petra Palouše j.)
Neděle: 26. 9. Snídaně kontinentální
8,30 hod. – návštěva Kostnice v Sedlci, doprava vlastní
9,00 - 10,30 hod. prohlídka refektáře cisterciáckého kláštera, prohlídka
expozice tabákové firmy Philip Morris
10,30 – 12°° hod. – prohlídka katedrály Nanebevzetí Panny Marie
Celé setkání bylo ukončeno krátkým zhodnocením předsedou Klubu, vyjádřením
spokojenosti a poděkováním účastníků organizátorům, když garanty programu byli
dr. Alena Jursová s manželem Jaroslavem, kteří se postarali o zdárný a úspěšný
průběh našeho setkání.
S tradičním přáním šťastné cesty domů, všem a hlavně potřebným dobrého zdraví a
těšením se na další klubové aktivity, jsme se přátelsky rozloučili.
Přednesl a zapsal: P. R. Palouš
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