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ÚVODNÍ SLOVO 
Vážení a milí přátelé VKH, 

v rukou držíte výroční zprávu Vysokoškolského katolického hnutí Česká republika za 

rok 2014, který byl v mnoha ohledech plný změn. Na samém začátku roku se vlivem 

změny legislativy přeměnila právní forma VKH ČR, o. s. na spolek. V květnu vypršelo 

dvouleté funkční období prezidentce Anně Balunové a byla zvolena prezidentka nová. 

V listopadu pak nastoupila do funkce nově zvolená rada, jejíž členové zastupují 

jednotlivé resorty, a na ni dohlížející kontrolní komise. Vznikl také nový orgán složený 

z hlav členských organizací – kolegium předsedů. Stejně tak ve většině členských 

organizací nastaly v průběhu roku změny ve vedení.  

V čem však nenastávají změny, jsou hodnoty a ideje, na kterých naše organizace stojí 

již více než 12 let a které určují naše směřování. Z nich také vycházela naše činnost 

v uplynulém roce. Nejdůležitější akcí roku 2014 byl bezpochyby již dvanáctý ročník 

Studentského Velehradu, který proběhl v květnu a jehož se zúčastnilo bezmála 500 

účastníků, organizátorů, pomocníků a hostů, jimiž byli duchovní, přednášející, 

hudebníci a další účinkující představující široké spektrum zájmů. Další významnou 

událostí byla konference VKH ČR, které se zúčastnilo na 30 delegátů z členských i 

nečlenských měst, jejíž téma reflektovalo právě změny, které přinesl nový občanský 

zákoník. Mimo to se VKH ČR snažilo o podporu akcí svých členů, jak propagačně, tak 

finančně, z těch větších to letos byly Pražská hra pořádaná druhým rokem VKH Praha 

a Sheep Fest, který se koná pravidelně v Hradci Králové v režii Křesťanského 

akademického klubu Salaš. VKH ČR také udržuje kontakt s dalšími společenstvími, 

které nejsou součástí struktury VKH a nově se snaží také znovuobnovit spolupráci 

s věřícími studenty napříč Evropou. V letošním roce byla také sestavena a 

v jednotlivých městech předána modlitba studentů. 

Jedním z cílů, které jsem si pro své funkční období vytyčila, je umožnit co nejvíce 

studentům, i těm budoucím, aby se o VKH dozvěděli a mohli se zapojit ve svém městě 

hned od nástupu na univerzitu, proto také klademe důraz na rezort propagace. Byla 

bych ráda, kdyby co nejvíce věřících studentů získalo možnost prožívat svá studentská 

léta ve společenství stejně smýšlejících lidí společně prožívajících svou víru a rozvíjet 

svou osobnost po všech stránkách. A přesně takové zázemí poskytuje VKH.  

 

MONIKA HANZOVÁ ,  PREZIDENTKA VKH  ČR  



 

 

STUDENTSKÝ VELEHRAD 2014 
Studentský Velehrad je tradiční akce, zaštiťovaná VKH ČR od dob svého vzniku. 

Letošní SV (Studentský Velehrad) se nesl v duchu tématu LIMITY – Poznej. Přijmi. 

Překonej., proběhl mezi 7. a 11. květnem 2014 a byl v pořadí již dvanáctým ročníkem. 

Účastnilo se jej více než 400 studentů – účastníků, organizátorů a dobrovolníků. 

Účastníci měli možnost vybrat si z široké nabídky programu a činností.  

Stejně jako poslední ročník byl i letošní SV pětidenní. Někteří účastníci připutovali na 

Velehrad pěšky trasou začínající v Bučovicích, další využili možnosti cyklo-poutě. 

Samotné setkání bylo zahájeno ve středu mší svatou a zakončeno v neděli opět 

společným poděkováním Pánu při slavení 

eucharistie.  

Tématem letošního SV byly Limity s podtitulem 

Poznej. Přijmi. Překonej. Účastnici se zamýšleli 

nad limity jako omezeními, která nás v životě 

brzdí, hranicemi, jež nás usměrňují i nad svým 

nevyužitým potenciálem. Biblickým mottem 

byl citát z Lukášova evangelia „Neboť u Boha 

není nic nemožného.“ 

Velký důraz je na SV kladen na vzdělávání, 

možnost duchovního rozvoje a setkávání se. 

Důležitou součástí akce byly jako již tradičně 

přednášky. Oproti předchozím létům byly 

přednáškové bloky rozšířeny a probíhaly tak ve 

třech dnech. Z přednášejících nás v tomto ročníku navštívili například teolog Aleš 

Opatrný, bývalý poslanec a český velvyslanec ve Vatikánu Pavel Jajtner, švýcarský 

kazatel Andreas Boppart, kněz a molekulární biolog Marek Orko Vácha, psychiatr a 

pedagog Max Kašparů, misionářka Jana Ungerová a mnoho dalších přednášejících 

pokrývajících celé spektrum oblastí a zájmů. Hojná účast na přednáškách potvrdila 

touhu studentů vzdělávat se v rozličných oblastech i mimo posluchárny univerzit. Již 

osvědčené je také skupinkové sdílení získaných vědomostí či zkušeností vedené 

proškolenými animátory, které vytváří prostor především pro diskuzi, ale i navázání 

nových kontaktů a vztahů a společnou modlitbu.  

 



 

 

 

Účastníci měli také možnost zúčastnit se nejrůznějších workshopů, koncertů různých 

žánrů od varhanního přes chvály až po „turbo šanson“, sportovních aktivit či 

duchovních rozhovorů. Čas zbýval i na setkání s přáteli a večerní posezení. Letošní 

ročník byl obohacen o „vlastní zkušenost“ překonání limitů umožněnou týmem 

zabývajícím se zážitkovou pedagogikou. Účastníci si tak mohli vyzkoušet čelit tomu, co 

je v životě omezuje. Vrcholem každého dne pak byla mše svatá, mezi celebranty byli 

arcibiskup pražský, metropolita a primas český a předseda České biskupské 

konference Dominik kardinál Duka a arcibiskup olomoucký a metropolita moravský 

Mons. Jan Graubner, kteří nad letošním ročníkem převzali záštitu.  

Samotná příprava SV se již ustálila na roce a půl, nejinak tomu bylo i letos. Přípravný 

tým se sestával z dvou desítek lidí z různých koutů republiky, pod vedením bývalého 

předsedy VKH Praha, Jakuba Dubovského, a pravidelně se scházel na víkendových 

setkáních. Celá akce by se samozřejmě neobešla bez mnoha dobrovolníků, sponzorů a 

těch, kteří se za zdárný úspěch modlili.  

 

MARIE STŘECHOVÁ  A MONIKA HANZOVÁ  



 

 

KONFERENCE VKH ČR 2014 
Dozvědět se důležité informace o fungování neziskových organizací, zjistit, jak žijí 

jednotlivé VKH, a načerpat inspiraci do dalšího fungování přijeli do Brna zástupci šesti 

vysokoškolských katolických hnutí z celé republiky. Pozvání hostícího brněnského VKH 

přijaly téměř tři desítky zástupců z Olomouce, Prahy, Zlína, Ostravy a Hradce Králové 

a také z vysokoškolského společenství v Liberci. Setkání se neslo v duchu tématu 

„Nezisková organizace očima zákona“.  Konference se konala pod záštitou 

brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho. 

Hlavním dnem konference se stala sobota, během které jsme absolvovali odborné 

přednášky i praktické workshopy, které nám měly pomoci lépe se zorientovat v 

oblasti fungování neziskových organizací. O stanovách spolků nás přišel poučit Mgr. 

Bc. Michal Hanych a své zkušenosti z vedení VKH Brno nám předal i bývalý předseda 

Ing. Jakub Heikenwälder. O fungování jednotlivých rezortů a možnostech, jak je 

zlepšit, jsme pak společně diskutovali v menších skupinkách. Zástupci všech 

studentských farností dostali také možnost prezentovat své plánované i již prožité 

aktivity a nabídnout tak ostatním inspiraci. Na závěr dne byla svolána Valná hromada 

VKH ČR, která 

zvolila novou 

Radu a Kontrolní 

komisi VKH ČR na 

následující dva 

roky. 

Z náročného 

přemýšlení nás 

během víkendu 

vytrhly i chvilky 

rozptýlení - 

procházka večerním Brnem a neobvyklá ochutnávací hra s vínem. S prosbou o 

požehnání jsme se pak každý večer uchýlili na mši svatou do kostela Nanebevzetí 

Panny Marie. 

Věříme, že tato historicky již šestá konference nám ukázala nové cesty, jak zlepšit naši 

službu lidem a Bohu a umožnila nám načerpat sílu a motivaci do realizace dalších 

projektů. 

MICHAELA HOŘÍNKOVÁ  



 

 

SPOLUPRÁCE SE ZAHRANIČÍM 
 
Rezort vnějších vztahů vznikl jako úplně nový rezort na zasedání rady na podzim 

2014. Jak už název vypovídá, radní se v tomto případě věnuje komunikaci se 

zahraničím a koordinaci společných aktivit. Od zimy 2014 je tak VKH ČR v aktivní 

korespondenci s JECI-MIEC, což je organizace sdružující, podobně smýšlející 

organizace v Evropě. Sice jsme členem této organizace přes deset let, ale zatím jsme 

se nezúčastnili žádných společných jednání. Až nyní, po znovunavázání kontaktu 

s německým předsedou Simonem Fisherem, se nám nabídky jen hrnou. Byli jsme 

pozvání na evropskou konferenci, která se koná každý rok. Na léto je také připraveno 

několik školících konferencí, na téma vedení neziskové organizace a podobně, kterých 

máme v plánu se zúčastnit. Také jsme již navázali přímý kontakt se sousedy 

z Německa, Polska, Rakouska a Slovenska, se kterými plánujeme na podzimní semestr 

sérii výměnných víkendových pobytů. Myslím si, že zahraniční spolupráce může být 

pro VKH velmi důležitá. Dozvíme se mnoho o fungování jiných zahraničních 

organizací, můžeme se inspirovat, potkat se s podobně aktivními, křesťansky 

smýšlejícími lidmi z celé Evropy a podílet se společně na vzdělávání a pastoraci 

evropských vysokoškoláků.  

PETR ŠIMON ŠIMEČEK  

 



 

 

PODPOROVANÉ PROJEKTY VKH 
PRAŽSKÁ HRA  

Pražská VKH hra je takovou malou sondou do historie Prahy i celého národa. Každý 

ročník je zasazen do nějakého historického období. Účastníci poznávají Prahu, z co 

nejvíce dobového pohledu. Orientace pomocí historických map například není pro 

přespolní snadný úkol. Posledním realizovaným tématem byla doba Karla IV. Týmy se 

během hry pohybují po Praze a musí plnit různé úkoly, dokazují své dovednosti a 

namáhají mozkové závity. Výborné je, že si účastníci mohou Prahu „osahat“. Úkoly 

jsou provázány s historickými místy a tak si účastníci odnášejí snad i trochu informací. 

Letošní, v pořadí druhé hry, která se konala na konci března, se zúčastnilo asi padesát 

účastníků, zařazených do osmi týmů. Z přespolních se dostavil tým z Brna a tým ze 

Zlína. Zástupci ostatních studentských měst jsou vždy vítání, i když je to potom 

náročnější na organizaci. Přípravný tým čítal šest lidí a zapojeni byli i dobrovolníci. A 

vzhledem k zájmu o tuto hru se již plánuje další.  

    

JAN ROSÍK  

 
 
SHEEPFEST 

SheepFest je hudebním festivalem, který má přinést nejen kulturní zážitek. Projekt 

má mladým lidem ukázat, že součástí víry je mít vlastní názor, kreativní myšlení a 

možnost volby a je určen zejména pro student středních a vysokých škol. Tradičně 

projekt navštěvují studenti z křesťanských akademických společenství z celé ČR. 

Festival nabízí prostor pro komunikaci mezi mladými lidmi rozličných životních 

postojů a názorů. Akce není určena jen pro křesťany, ale pro všechny lidi, kteří mají 

vlastní názor a zájem poznávat svět ve větší šíři.  

Letošní ročník byl poněkud komornější než předchozí, nabídl však o to osobnější až 

rodinnou atmosféru. Konal se na konci února ve studentském klubu AC a vystoupil 

zde písničkář Michal Horák, hradečtí Seiftiú a stále známější kapela Velmi krátké vlny. 



 

 

RADA VKH ČR 2014 – 2016 
 
PREZIDENTKA  

Monika Hanzová 

Email: prezident@vkhcr.org 

 

ZÁSTUPKYNĚ PREZIDENTK Y 

Marie Střechová 

Email: Marie.Strechova@vkhcr.org 

 

FINANCE  

Monika Horáková 

Email: finance@vkhcr.org 

 

PROPAGACE  

Michaela Hořínková 

Email: propagace@vkhcr.org 

 

 

FUNDRAISING  

Pavel Fiala, Pavel Kutálek 

Email: fundraising@vkhcr.org 

 

 

VNĚJŠÍ VZTAHY  

Petr Šimon Šimeček  

Email: ForeignAffairs@vkhcr.org 



 

 

VÝKAZ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ZA ROK 2014 
 

 

 

 

VÝKAZ MAJETKU A ZÁVAZKŮ ZA ROK 

2014 
 

PŘÍJMY A VÝDAJE 

NA 
ZAČÁTKU 
OBDOBÍ 
(KČ) 

NA KONCI 
OBDOBÍ 

(KČ) 

DROBNÝ HMOTNÝ MAJETEK 0 0 

PENÍZE A CENINY 4 665 5 324 

BANKOVNÍ ÚČET 83 928 195 775 

MAJETEK CELKEM 88 593 201 099 

ZÁKONNÉ REZERVY 0 0 

PŮJČKY A ÚVĚRY 0 0 

ZÁVAZKY CELKEM 0 0 

ROZDÍL MAJETKU A ZÁVAZKŮ 88 593 201 099 

PŘÍJMY A VÝDAJE KČ 

FINANČNÍ DARY 175 761 

DOTACE 112 768 

PŘÍJMY Z AKCÍ 250 564 

PŘÍJMY CELKEM 539 093 

PROVOZNÍ NÁKLADY   16 226 

REALIZACE AKCE STUDENTSKÝ VELEHRAD 389 556 

NÁKLADY NA KONFERENCI VKH ČR      9 145 

PODPORA AKCE SHEEP FEST    10 000 

PODPORA PRAŽSKÉ HRY VKH      1 660 

NÁKLADY CELKEM 426 587 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 112 506 



 

 

ZA PODPORU DĚKUJEME 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÁLE VŠEM SPONZORŮM STUDENTSKÉHO VELEHRADU ,  PRAVIDELNÝM 

DÁRCŮM A TĚM ,  KTEŘÍ NA VKH  MYSLÍ V  MODLITBÁCH  



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  

VYDALO 
Vysokoškolské katolické hnutí Česká republika, o.s. 

Kozí 684/8, 602 00 Brno 

IČ 26610311 

vkhcr@vkhcr.org 

http://www.vkhcr.cz/ 

 


