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Zpráva o činnosti II. řídícího výboru 

V pořadí druhý z řídících výborů zahájil své působení 15. 9. 2017 na základě 

zvolením 20. valnou hromadou a s vymezeným funkčním obdobím do 31. 5. 2018, 

čímž se stal prvním statutárním orgánem spolku s pevným koncem mandátu, a 

zřejmě též jediným, který se o týž (první) funkční rok dělil s jiným řídícím výborem. 

Předsedou spolku byl na ustavující schůzi 5. 11. 2017 zvolen Petr Hanzlík, členy 

výboru dále byli Michal Bělka Tomáš Konečný, Jakub Lorenc, Jan Pivoda a Marek 

Szeles. Pozici tajemníka spolku vykonával Jakub Prašivka. Až do 31. 12. 2017 ve 

funkci pokladníka pokračoval Jakub Drahorád, vykonávající tuto činnost již 

v předchozím výboru, následně byl až do 28. 2. 2018 úřadujícím pokladníkem. Po 

tomto datu se postu pokladníka na zbytek funkčního období ujal Michal Bělka. 

Činnost II. řídícího výboru byla téměř bezezbytku podmíněna závěry 20. valné 

hromady a odkazem výboru předcházejícího. Vedle nastolení nového modelu 

působení projektů spolku, o něž výbor usiloval v souladu s novelizacemi spolkových 

předpisů, to zahrnovalo zejména péči o vnitřní rozvoj spolku, spojenou s pořádáním 

série komornějších aktivit a aktivizací členské základny. 

Nemalou část agendy výboru obstarávaly též potřeby projektu ČMAK 2018. 

V souladu s přenesením některých náležitostí valnou hromadou výbor pověřil 

přípravou úřadující VKV ve složení Jakub Drahorád, Kristýna Hrdličková, Marek 

Koten, Petr Louda a Adam Westlake s Kristýnou Hrdličkovou coby výkonnou 

ředitelkou. Obdobně výbor ve spolupráci s poradním výborem připomínkoval 

předložené koncepční materiály a věnoval se posuzování dalších výchozích 

dokumentů, které jsou mu projekty na základě pravidel předkládány. Souhrnné 

informace o stavu a podobě projektu budou tvořit podstatný prvek 21. valné hromady 

v souladu s usnesením ze zářijové členské schůze. 

Za působení II. řídícího výboru došlo též k premiéře projektu COBRA v Brně pod 

vedením Jana Kleinera. Strategická simulace jednání britského kabinetu si vysloužila 

vysoce pozitivní ohlasy a výbor se následně usnesl o zopakování této simulace 

v jarních měsících v Praze coby volného pokračování projektu. 

Na 20. valné hromadě byl též členy vysloven souhlasem se střednědobým výhledem 

činností spolku, který předpokládal vedle konání projektů též konání průběžných 

aktivit komorního rázu v intervalu nejméně jedné akce v kalendářním měsíci. 

V období od září 2017 do dubna 2018 uspořádal spolek v duchu výhledu 12 akcí, 

z nichž ve dvou případech šlo o spolkové projekty, a zbývajících deset obstarával 

tým pro průběžné aktivity. Valná hromada též uložila výboru provést dvojí 

zhodnocení, čímž se výbor zaobíral na svém 3. a 4. zasedání. 
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Třebaže valná většina těchto aktivit se netěšila přílišnému zájmu ze strany členů 

spolku, ani přílišné podpoře ze strany dalších spolkových orgánů, podařilo se 

dosáhnout kvalitativní změny v plnění cílů spolku. Jako velmi úspěšné akce je třeba 

vyzdvihnout zejména panelovou diskuzi k výročí památkového zákona, pořádanou ve 

spolupráci se spolkem studentů KTF UK Copertino, a kulatý stůl k středověké 

ekonomice, konaný pod záštitou historických ústavů FF UK. Naopak jistým nezdarem 

se stalo pořádání oslavy 7. narozenin spolku dne 15. 12. 2017, jichž se členové a 

spolupracovníky prakticky nezúčastnili. 

Ve svém působení výbor nezanedbával ani správu administrativních, právních a 

finančních aspektů činnosti spolku. S ohledem na rostoucí nároky, které jsou na 

spolek kladeny státem, vytěžovalo řešení těchto záležitostí podstatnou část činnosti 

členů řídícího výboru. Výbor standardně uzavřel hospodaření za účetní rok 2017 a 

předložil jej kontrolnímu výboru, obdobně obdržel kontrolní výbor vedle série zpráv, 

jež mu jsou dle stanov předkládány, též dvojici rozhodnutí řídícího výboru, 

upravujících hospodaření spolku a jeho administrativní chod, a také novelizaci 

rozhodnutí o zásadách členství. Řídící výbor vedle toho projednal a valné hromadě 

předložil novelizaci jednacího řádu valné hromady a pravidel pro spolkové projekty. 

Jejich případným schválením bude uzavřen dlouhodobější proces revize a 

aktualizace spolkových předpisů. 

Do historie spolku vejde výbor také pro rozsáhlou proměnu členské základny. Již 

z úřadování I. řídícího výboru převzal jeho nástupce 6 přihlášek (Marek Koten, Petr 

Louda, Jakub Prašivka, Jakub Tabášek, Zdeněk Völfl, Adam Westlake), jimž vyhověl, 

a dalších 14 členů vstoupilo v průběhu jeho funkčního období (na 3. zasedání 

jmenovitě Ivan Fencl, Filip Jirouš, Tomáš Kochlöffel, Aleš Kubíček, Jiří Pchálek, Sára 

Provazníková, Jonáš Syrovátka, Michaela Tobolová, Ondřej Trávníček, David Ulvr; 

na 4. zasedání pak Daniela Dlapová, Jan Nešpor, Jan Papajanovský, Lukáš 

Tamchyna). S celkovým počtem 18 nově přijatých při 1 zrušeném členství (Michal 

Zima) narostl počet členů o 2/5 a došlo k nejradikálnější změně členské základny 

v dosavadní historii spolku. 

 

Projednáno a schválenou valnou hromadou spolku 20. 4. 2018 


