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______________________________________________________________________________

Zpráva předsedy na 5. výročním Shromáždění členů KP ČFM,
Vlašim 1. 10. 2011
(vedeno i jako zápis z jednání v salonku hotelu Vorlina)
1. Zahájení, přivítání členů a hostů předsedou klubu. Přítomno: 23 členů a 4 hosté.
Omluveno: 5 (viz prezenční listina).
2. V úvodu jsme dodatečně blahopřáli k významným životním výročím Mgr. M. Vilitové a Ing.
P. Reinhardtovi a předali upomínkové dárky.
3. Členská základna KP doznala změny. V roce 2011 je 33 členů, z toho 5 VIP. Nová členka
1, ubyli 4 (úmrtí dr. Němcová, vzpomínkou a minutou ticha jsme uctili její památku). Další 3
přešli z důvodu ukončení členství ve Spolku do řad sympatizantů, kterých evidujeme 14.
Všichni (mimo VIP) složili zálohu na výdaje 600 Kč pro rok 2011.
4. Vklady a výdaje Klubu za období:

Stav k 24. 9. 2010: 15 536,- Kč
Vklady:
19 580,- Kč
Výdaje:
26 722,- Kč
Stav k 5. 9. 2011:
8 394,- Kč
Výdaje k 1. 10. 2011: 8 394, Kč (vstupy, hudba, doprava) = Konečný stav 00, Kč.
Výdaje jsou hlavně za akci 4. Shromáždění v Kutné Hoře (9 860 Kč) a za předvánoční
Prahu - doprava lodí po Vltavě a vstupné do Muzea Karlova mostu v Praze (6 600 Kč),
Galerie U Zvonu (4 680 Kč) a Galerie Klementinum (1 200 Kč). Dále na poštovní a telefonní
náklady, kancelářské potřeby, kniha a mapy Albánie a drobné služby a dary. V příjmech
jsou vedeny i částky na vstupy od sympatizantů. Vše je vedeno s pravidelnými záznamy o
vkladech a výdajích s příslušnými doklady (účtenky, faktury). Hotovost je na náklady tohoto
setkání (bus, koncert, vstupy) a konečný zbytek pro předvánoční akci v Praze.

5. Aktivity od září 2010:
- 4. předvánoční Praha (28. 11. 2010) měla na programu návštěvu výstavy „Královský
sňatek – Eliška Přemyslovna a Jan Lucemburský“ v Galerii hl. m. Prahy, dále Galerii
Klementinum a Muzeum Karlova mostu spojenou s plavbou po Vltavě. Tradiční zakončení
bylo v restauraci Nostitz na Kampě. Akce se zúčastnilo 34 členů a sympatizantů.
- ve dnech 22. 5. – 29. 5. 2011 se uskutečnil již 16. poznávací zahraniční zájezd, a to do
zemí Balkánu (Makedonie, Albánie, Černá Hora a Kosovo) Zúčastnilo se 22 členů a
sympatizantů Klubu. Záznam o cestě a jejím programu byl zveřejněný v ČČL a na
stránkách fakulty/klubu a zájezd je považován za velmi zdařilý.
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- ve dnech 30. 9. – 1. 10. t. r. se uskutečnilo ve Vlašimi v hotelu Vorlina další domácí
setkání členů Klubu a zároveň se konalo 5. výroční Shromáždění členů Klubu. V neděli 2.
10. navazovala návštěva města Zruč nad Sázavou, rekonstruovaného zámku s jeho trvalou
expozicí panenek. Garanty programu, který naplňuje odborné, zájmové, společenské a
klubové cíle byli ve Vlašimi manželé Marie a Miroslav Vilitovi a ve Zruči manželé Ivana a
Josef Nádvorníkovi (program v příloze). Jim patří naše poděkování.
- 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 rok 2010
přečetl předseda Spolku prof. A. Hrabálek.
V zápise z Valné hromady Spolku, která se konala v březnu t. r., se bohužel objevilo
nepravdivé sdělení, že předseda Klubu nespolupracuje s „orgány“ Spolku. Proti tomuto
nařčení se ohradil, ale k nápravě ani jinému vysvětlení či podání důkazů nedošlo. Z toho
důvodu odmítá nadále brát na sebe jakékoliv další organizační záležitosti, včetně
zahraničních i domácích aktivit, které přenechává ostatním členům a odstupuje z funkce ke
dni 1. 10. 2011. Rovněž tak odmítnul návrh na kandidování při probíhajících volbách do
předsednictva Spolku. Naopak, po uvážení navrhují spolu s dr. Klementovou ukončení
činnosti Klubu v roce 2011! Hlasování: 22 pro, zdržel se: 1, proti:0. O tomto rozhodnutí
bude informován předseda Spolku a všichni členové i sympatizanti.
K 1. 10. vzniká „Klub přátelského setkávání“, který je nezávislý a bude činností navazovat
na stávající praxi pod vedením P. Palouše. Jedinou podmínkou členství je vzájemná úcta,
respekt a tolerance. Zájemců ke dni založení je 29
6. Stručná bilance od založení Klubu v září roku 2006 v Krakově (PL):
Klub uskutečnil 6 zahraničních zájezdů z celkových 16 (10 bylo pod Spolkem od roku
1997). Celkově jsme již navštívili 27 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 se konalo 4x (Vlašim 2007, Litvínov 2008, Svratka 2009
a Kutná Hora 2010) plus dnešní páté, a 4x předvánoční Praha 2007-2010. Navíc se ještě
koncem roku 2006 uskutečnilo setkání v Rokycanech a v roce 2008 Adršpach/Broumov a
Dobruška.
7. Diskuze a jiné: Informace z členské základny, které stojí za připomenutí:
- Ministr zdravotnictví jmenoval doc. PharmDr. Miloše Macháčka, CSc., do funkce předsedy
Lékopisné komise MZ.
- předseda Klubu, jako člen neziskového Nadačního fóra ERUDIO, se zasadil v červenci t.
r. o poskytnutí finanční podpory pro Farmaceutickou fakultu v Hradci Králové. Jednalo se o
částku 584 tisíc Kč. Z toho 484 tisíc Kč k nákupu přístroje pro přípravu a studie lipidových
membrán a 100 tisíc Kč na úhradu pedagogické konference pro cca 60 pracovníků fakulty.
- v září t. r. obdobně zajistil pro Farmaceutickou fakultu v Brně částku 500 tisíc Kč, a to pro
nákup lyofilizačního systému FreeZone za 300 tisíc Kč a k provedení repase HPLC modulů
Agilent v hodnotě 200 tisíc Kč.
- při oslavách 20. výročí založení farmaceutické fakulty při VFU v Brně byl dne 14. 9. t. r.
udělen dr. P. Paloušovi diplom s pamětní Camelovou medailí. Jako vrchní ministerský rada
MZ ČR se podílel nejenom na jejím vzniku, konzultacích při výstavbě fakultní lékárny,
propagaci fakulty a VFU v zahraničí a v letech 2006 – 2010 byl členem fakultní Vědecké
rady. Za mnoho gratulací a pozdravů všem velký dík! Stejného ocenění se dostalo dalšímu
členu Klubu přátel, a to Ing. Jiřímu Michalovi, za spolupráci a významný přínos v rozvoji
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fakulty, kterou z funkce GŘ a předsedy představenstva fy Zentiva dlouhodobě podporoval.
V současnosti je členem Vědecké rady fakulty.





Zpráva o společenském a kulturním setkání členů Klubu přátel ČFM
(Vlašim a Zruč nad Sázavou ve dnech 30. 9. – 2. 10. 2011)
vyplývá z programu:
Pátek 30. 9. :
Příjezd a ubytování v hotelu Vorlina, www.hotelvorlina.cz Pro zájemce je
připravena od 16°° hod. návštěva Galerie malířů Podblanicka s „welcome drink“,
která je umístěna ve Vlašimské bráně u zámku. Galerii dlouhodobě vede malíř a
grafik, hudebník a zpěvák Stanislav Příhoda, se kterým jsme strávili příjemné chvíle
i druhý den večer.
Večeře individuálně s „opozdilci“ v restauraci hotelu.
Sobota 1. 10.: Snídaně kontinentální
9,00 – 12,00 hod. – prohlídka zámeckého parku s průvodcem. Potom odjezd
najatým busem na oběd do Kondrace do známé restaurace “U Matoušků“.
Ve 13°° hod. přejedeme do Růžkovy Lhotice k návštěvě zámku kde žil Bedřich
Smetana. Vyslechneme malý koncert a při občerstvení nás průvodkyně zámku
seznámí s jeho historií. Při návratu se zastavíme ve Vlašimi u manželů Vilitových,
kde se potěšíme koníčkem Miroslava Vility, a to sbírkou a restaurováním starých
radií. Vše dokreslilo i posezení na udržované zahradě
Od 19°° hod. společná večeře v hotelu
Od 20,00 hod. – 5. Shromáždění členů Klubu. Výroční zpráva předsedy (viz výše)
a následná diskuze o dalším působení a činnosti Klubu. Po skončení volná zábava
s hudebním doprovodem.
Neděle 2. 10.: Snídaně kontinentální
V 9°° hod. odjezd do Zruče nad Sázavou (doprava vlastní), kde za doprovodu
manželů Nádvorníkových a průvodce navštívíme místní nedávno zrekonstruovaný
zámek. Je zde ojedinělá trvalá expozice panenek, kočárků a restaurovaný park
(www.mesto-zruc.cz).
Od 12°° hod. lze podle zájmu poobědvat a naposledy společně posedět
v rezervované restauraci.
Celé setkání bylo ukončeno krátkým zhodnocením předsedou Klubu,
vyjádřením spokojenosti s aktivitami a zájmem členů o zvolené programy klubové
činnosti od roku 2006. Za všechny účastníky poděkoval organizátorům, kteří se
postarali o zdařilý průběh pátého domácího setkání.
S přáním šťastné cesty domů všem, a hlavně potřebným dobrého zdraví, jsme
se přátelsky rozloučili.
Přednesl a zapsal: P. R. Palouš
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