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Zpráva předsedy o činnosti KP ČFM v roce 2010,
a to pro Valnou hromadu SpVČFM,
Hradec Králové 16. 3. 2011

1. Členská základna KP doznala malé změny. V roce 2010 jsme měli 36 členů, z toho 5 VIP.
Přibyli nám sympatizanti, jichž registrujeme třináct.
2.

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.
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.

3. Aktivity v roce 2010:
- 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.
4. 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.
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- 4. předvánoční Praha (sobota 27. 11. 2010) s programem: návštěva výstavy „Královský
sňatek – Eliška Přemyslovna a Jan Lucemburský v galerii hl. m. Prahy, dále Galerie
Klementinum, Muzeum Karlova mostu spojenou s plavbou po Vltavě. Tradiční zakončení
bylo na Kampě v restauraci Nostitz. Akce se zúčastnilo 34 členů a sympatizantů.
- 16. Zahraniční poznávací zájezd se uskuteční letecky a busem po zemích Makedonie,
Albánie, Černé Hory a Kosova, a to ve dnech 22. 5. – 29. 5.2011. Přihlášeno je 24
zájemců.
- 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.
- pokud bude vůle, tak se uskuteční i páté předvánoční setkání v Praze.

zapsal: P. R. Palouš
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