ZÁPIS ZE SCHŮZE PŘEDSEDNICTVA SPOLKU PRO VYBUDOVÁNÍ
ČESKÉHO FARMACEUTICKÉHO MUZEA,
která se konala dne 30. 3. 2022 od 15:00 hod. v zasedací místnosti děkanátu FaF UK

Přítomni: 6 členů předsednictva (doc. Roh, dr. Valášková, dr. Hojný, dr. Babica, doc. Opletalová, dr. Sova)
a zástupce dozorčí rady (prof. Hrabálek)
Omluven: prof. Doležal
Prezenční listina je přílohou č. 1 tohoto zápisu.

Program schůze:
1. Zahájení
2. Schválení přihlášek nových členů
3. Informace o akcích v ČFM v roce 2021 a plán akcí v roce 2022
4. Návrh rozpočtu na rok 2022
5. Schválení termínu a programu Valné hromady
6. Stanovení inventarizační komise
7. Různé

1. Místopředsedkyně dr. Valášková přivítala přítomné a představila nového předsedu Spolku doc. Jaroslava
Roha, děkana FaF UK, který požádal dr. Valáškovou o další vedení schůze.
2. V mezidobí obdrželo předsednictvo přihlášku doc. Roha. Přihláška byla jednomyslně schválena a doc. Roh
se tak formálně stal členem Spolku.
3. Pro přehled akcí ČFM proběhlých v roce 2021 odkázala dr. Valášková na zápis z Valné hromady konané 4.
12. 2021.
K roku 2022:
•

První významnou aktivitou ČFM v roce 2022 bylo zasedání kolegia rektora UK, které proběhlo 17. ledna
2022 v Sálu Václava Ruska.

•

ČFM podalo Ministerstvu kultury žádost o dotaci na restaurování a digitalizaci dvou rukopisů ve výši
160 000 Kč. Dr. Valášková připomněla skutečnost, že v loňském roce ze stejného programu získalo ČFM
124 000 Kč.

•

Turistická sezóna 2022 začne v pátek 1. dubna 2022.
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•

Dr. Valášková informovala, že pokračuje pokles zájemců o brigádu na pozici průvodce v ČFM z řad
studentů FaF UK. Z prvního ročníku se letos nepřihlásil nikdo.

•

Byl vydán katalog výstavy Žeň československého exlibris (sestavila paní M. Rumlarová), dr. Valášková
poděkovala primátorovi Hradce Králové prof. Hrabálkovi za finanční podporu městem.

•

ČFM ve spolupráci se Sekcí dějin farmacie ČFS ČLS JEP uspořádá 18. 6. 2022 tradiční Sympozium
z historie farmacie.

•

V dubnu a listopadu bude ČFM organizovat tradiční Zahradnické, resp. Vánoční trhy. V rámci
Zahradnických trhů je zajištěn i populárně naučný program pro veřejnost.

•

Dr. Valášková informovala o odchodu jednoho z kmenových pracovníků muzea (k 28. 2. 2022, úvazek
0,5). Uvolněnou pozici vedení fakulty zatím odmítlo obsadit s odkazem na doposud neznámý rozpočet
FaF UK. Pokud místo nebude ani v budoucnu obsazeno, bude ČFM nuceno omezit svou činnost.
K bodu se rozvinula rozsáhlá diskuse všech přítomných (poukazující zjm. na personální
poddimenzovanost muzea, riziko pro ochranu, tvorbu a využití sbírkového fondu; náklady fakulty na
ČFM a finanční situaci fakulty; hledání možností financování muzea z jiných zdrojů), která však nevedla
ke konkrétnímu závěru. Doc. Roh diskusi uzavřel konstatováním, že vedení FaF UK situaci znovu
vyhodnotí po obdržení rozpočtu na letošní rok.

4. Dr. Valášková představila návrh rozpočtu Spolku pro rok 2022. Rozpočet je plánován jako mírně ziskový.
Návrh je přílohou č. 2 tohoto zápisu.
5. Po krátké diskusi byl stanoven termín konání Valné hromady na sobotu 24. září 2022 v 10 hodin, program
bude rámcově stejný jako v minulých letech.
6. Předsednictvo se usneslo na složení inventarizační komise pro rok 2022: dr. Hojný, dr. Drha a dr. Valášková.
7. Tajemník dr. Babica poděkoval doc. Opletalové za informace týkající se nutných administrativních úkonů
spojených se změnou předsedy Spolku, které budou muset být provedeny (spolkový rejstřík, banka).
Usnesení
a. Předsednictvo vyjádřilo souhlas s návrhem rozpočtu Spolku pro rok 2022.
b. Předsednictvo stanovilo termín Valné hromady na 24. září 2022.
c. Předsednictvo jmenovalo inventarizační komisi pro rok 2022 ve složení dr. Hojný, dr. Drha
a dr. Valášková.
Usnesení bylo jednomyslně schváleno.
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Přílohy:
1. Prezenční listina (je uložena u tajemníka, nebude zveřejněna na webových stránkách)
2. Návrh rozpočtu SpVČFM na rok 2020 (je uložen u tajemníka, nebude zveřejněn na webových stránkách)

Zapsal: PharmDr. Jan Babica, Ph.D. – tajemník SpVČFM
Schválili:
doc. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D. – předseda SpVČFM
Mgr. Ladislava Valášková, Ph.D. – místopředsedkyně SpVČFM
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