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Úvodní slovo
Vážení a milí přátelé VKH,
v tomto dokumentu se dozvíte, jak vypadal a co vše se událo v roce 2016 pro Vysokoškolské
katolické hnutí Česká Republika. Jak už to v životě bývá, každý rok je plný různých změn a rok 2016
pro VKH ČR nebyl, žádnou výjimkou. Začněme těmi nejdůležitějšími.
Na začátku května skončilo dvouleté funkční období prezidentce Monice Hanzové a po
dlouhé době byl do této vedoucí funkce zvolen muž. Funkční období skončilo i výkonné radě a
kontrolní komisi, a proto ke konci roku valná hromada spolku zvolila nové lidi do těchto výkonných a
kontrolních orgánů. Mnohé změny proběhly i v jednotlivých členských organizacích. Po legislativní
stránce jsou všechny členské organizace nyní zapsaným spolkem. Ve většině z nich byl do čela zvolen
nový předseda a úplně do všech jejich výkonných rad nastoupili noví mladí a nadaní členové.
Co se ovšem za tento rok plný změn nezměnilo, jsou naše ideje a hodnoty, na nichž tato
organizace stojí již skoro 15 let a podle kterých stále směřujeme toto společenství věřících
vysokoškoláků. I v uplynulém roce se naše organizace svou činností tímto směrem ubírala.
Největší a bezpochyby nejdůležitější akcí roku 2016 byl opět Studentský Velehrad, jehož již
třináctý ročník se uskutečnil na konci měsíce dubna. Zúčastnilo se ho více jak 500 účastníků, kterým
díky práci organizačního týmu, dobrovolníků, hudebníků, přednášejících, duchovních a dalších hostů,
byla nabídnuta spousta aktivit duchovního, sociálního či aktivního charakteru. Druhou velmi
významnou akcí byla konference VKH ČR, již se zúčastnilo kolem 30 delegátů z členských spolků.
Tématem konference byly Lidské zdroje, kde se delegáti dozvěděli, jak oslovovat dobrovolníky a jak
s nimi pracovat.
VKH ČR také v minulém roce pokračovala v pomoci svým členům, a to hlavně propagačně ale
také finančně. Z prezidentské pozice jsem kladl důraz na propagaci VKH ČR mezi členské základny
lokálních spolků, vybízení k podpoře radních zapojením se dobrovolnictvím a snažil jsem podporovat
a vytvářet místo pro spolupráci mezi členskými spolky. Také jsem pokračoval v rozšiřování modlitby
studenta mezi všechny věřící studenty. Byl bych rád, aby každý člen VKH cítil, že patří do tohoto stále
většího společenství a prožíval v něm spolu se svými soukmenovci svá studentská léta.

Lukáš Hanzlík, Prezident VKH ČR

Studentský Velehrad 2016
Rok a půl se scházel tým dvou desítek vysokoškoláků z jednotlivých měst republiky,
aby se podílel na organizaci již třináctého ročníku Studentského Velehradu. Akce se konala
21. - 24. 4. 2016 na starobylém poutním místě Velehrad. Součástí programu bylo společné
slavení eucharistie, přednášky, koncerty, workshopy a diskuze ve skupinkách. Nabízel se zde
prostor nejen k přemýšlení, duchovnímu obohacení, ale i společným zážitkům a navázání
nových přátelství. Třináctého ročníku Studentského Velehradu se zúčastnilo kolem šesti set
studentů, kněží, řeholníků a dobrovolníků.
Pro rok 2016 si studenti vybrali téma „Prostě žij!“ Podívali jsme se na náš život s
odstupem, zamýšleli jsme se nad tím, čím je určován, jakými hodnotami se řídíme a zda
směřujeme tam, kam chceme. Nám křesťanům by mělo jít v první řadě o spásu, tedy žít
„jednoduše“ s Bohem. Můžeme žít v dnešním světě se všemi jeho možnostmi a
vymoženostmi, můžeme chtít hodně – dobrou školu, práci, partnera, rodinu… Důležité
hodnoty, které by však měly směřovat k Bohu, jsou prostředkem a ne cílem!
Toto téma reflektovalo i motto „Amen, pravím vám, jestliže znovu nebudete jako
děti, jistě nevejdete do nebeského království.“ (Mt 18,3) Nepřistupovali jsme k tématu jako
by to byla výzva k dětinskému chování a zřeknutí se zodpovědnosti, ale jako povzbuzení
k ryzosti, upřímnosti, odhodlanosti a zároveň zranitelnosti, která dodává touhu obracet se k
Bohu.
Téma „Prostě žij!“ se nám
prostřednictvím přednášek a diskuzí
snažili různými přístupy přiblížit
rozmanití přednášející a hosté.
Navštívil nás např. Karel Satoria ,
který nám povídal více o modlitbě,
také se s námi podělila o dilematech
mezi morálkou a právem ústavní
soudkyně Šimáčková, nebo také na
téma rodičovství přijali pozvání
manželé
Bažantovi,
paní
Dvořáčková a herecký manželský
pár Rumlových. Přednášky a diskuze
setkání opět dominovaly a byla jim věnována velká část programu.
Nejen přednášky potěšily účastníky svojí pestrostí, ale i ve večerním programu si
každý přišel na své. V sále na Stojanově gymnáziu si mohli účastníci zatančit a zazpívat na
divočejším koncertě kapely Jaksi Taksi, v kulturním centru Velehradu zpíval a vyprávěl Pavel
Helan a také příznivci folkloru si přišli na své při cimbálové muzice. Ti, kteří se chtěli večer
ztišit, měli možnost tiché nebo i moderované adorace, případně si mohli s přáteli posedět
v čajovně u vína.

Jeden celý večer byl věnován pouti, kterou absolvovali účastníci po skupinkách a
během úkolů i mlčení, které při cestě zažívali, jim byl dán prostor pro větší promyšlení a
prožití tématu Studentského Velehradu.
Vrcholem každého dne byly mše svaté, které vždy celebroval některý z našich českých
a moravský biskupů. Jmenovitě to 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 a
také otec biskup Posád, závěrečnou mši svatou pak celebroval náš národní koordinátor
vysokoškoláků, o. Petr Havlíček, který nás povzbudil k tomu, abychom nezaháleli a sloužili
ostatním a dal nám požehnání na cestu domů.
Celá akce se uskutečnila nejen díky týmu studentů z jednotlivých studentských měst,
ale díky všem dobrovolníkům, kteří přiložili ruku k dílu, kněžím a řeholníkům, kteří se na
Velehrad přijeli setkat se studenty nebo se za Studentský Velehrad modlili, ale samozřejmě
také dík sponzorům a dárcům, kteří Studentský Velehrad tak hojně finančně podpořili.

Klára Šimečková, vedoucí organizačního týmu

Konference VKH ČR 2016
Na začátku prosince (2. - 4. 12. 2016) se i letos sešlo bezmála třicet zástupců všech
Vysokoškolských katolických hnutí, aby spolu diskutovali téma lidských zdrojů a práce s dobrovolníky.
Tento VIII. ročník Konference Vysokoškolského katolického hnutí ČR se opět konal ve Studentském
centru v Brně.
V pátek večer jsme se všichni sešli na zahajovací mši svaté v Jezuitském kostele Nanebevzetí
Panny Marie a poté nás čekala stmelovací aktivita ve skupinkách v podobě plnění jednoduchých
úkolů po městě. V sobotu ráno následovaly prezentace všech VKHček, kde jsme mohli vzájemně
sdílet své zkušenosti s fungováním VKH v jednotlivých městech. Také nás čekaly dva přínosné
workshopy s o. Petrem Bulvasem a o. Romanem Kubínem, kteří se nám snažili přiblížit strategii práce
s lidskými zdroji a upozornit nás na důležité problémy (jako např. motivace dobrovolníků, vzájemné
naslouchání a komunikace, společný čas, výběr lidí do týmu, naše limity, atd.). V odpoledních
hodinách se konala Valná hromada VKH ČR, při níž byli mimo jiné zvoleni noví členové rady a
kontrolní komise VKH ČR. Sobotní den jsme zakončili společným slavením mše svaté, po níž se někteří
účastníci odebrali do svých domovů.
Jsme moc rádi, že jsme mohli společně strávit vydařený víkend, vzájemně se povzbudit a
načerpat inspiraci do další služby druhým. A na závěr pamatujme na slova papeže Františka, které
nám již interpretoval o. Petr Bulvas: „Ježíš zve; volá tě, abys v životě zanechal stopu, která
poznamená dějiny, poznamená tvoje dějiny i dějiny mnohých.“

Klára Schnitterová, VKH Olomouc

Rada VKH ČR 2016 – 2018

Prezident
Lukáš Hanzlík
e-mail: prezident@vkhcr.org
lukas.hanzlik@vkhcr.org

Zástupce prezidenta, Propagace
Tomáš Putna
e-mail: propagace@vkhcr.org
tomas.putna@vkhcr.org

Finance
Adéla Štukavcová
e-mail: finance@vkhcr.org

Fundraising, Foreign affairs
Monika Schottková
e-mail: fundraising@vkhcr.org
foreignaffairs@vkhcr.org

Výkaz příjmů a výdajů za rok 2016
PŘÍJMY A VÝDAJE
Sloupec A
Dary
Dotace
Půjčky a úvěry
Úroky z Bú
Ostatní nezdaňované příjmy
PŘÍJMY NEZDAŇOVANÉ V DP (součet ř. 1 až 5)
Příjmy za nájemné
Akce - Absolventský Velehrad 2016
Akce - Konference VKH ČR 2016
Akce - Studentký Velehrad 2016
Ostatní příjmy zdaňované v DP
PŘÍJMY ZDAŇOVANÉ V DP (součet ř. 7 až 11)
ÚHRN PŘÍJMŮ (součet ř. 6 a 12)
Vyúčtování dotací
Splátky půjček a úvěrů
Investiční majetek
Provoz sdružení
Akce - Absolventský Velehrad 2016
Akce - Pražská hra VKH
Akce - Studentký Velehrad 2016
Akce - Konference VKH ČR 2016
DAŇOVĚ NEÚČINNÉ VÝDAJE CELKEM (součet ř. 14 až 21)
Daňově účinné výdaje
DAŇOVĚ ÚČINNÉ VÝDAJE CELKEM (součet ř. 23)
ÚHRN VÝDAJŮ (součet ř. 21 a 25)
Příjmy minus výdaje za nezdaň. činnost v DP (ř. 6 – 21)
Příjmy minus výdaje za zdaň. činnost v DP (ř. 12 – 25)
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ZA ZDAŇOVANÉ OBDOBÍ (ř. 13 – 26)

Řádek (ř.) Na konci období
Sloupec B
1 (v Kč)
1
139 226,00
2
0,00
3
0,00
4
0,00
5
0,00
6
139 226,00
7
0,00
8
0,00
9
4 100,00
10
351 356,00
11
0,00
12
355 456,00
13
494 682,00
14
0,00
15
0,00
16
0,00
17
10 668,00
18
454,00
19
0,00
20
357 564,00
21
6 559,00
22
375 245,00
23
0,00
24
0,00
26
375 245,00
27
-236 019,00
28
355 456,00
29
119 437,00

Výkaz majetku a závazků za rok 2016

Majetek a závazky
Sloupec A
Investiční majetek (v zůstatkových cenách)
Drobný hmotný majetek
Pohledávky
Peníze a ceniny
Bankovní účty
Průběžné položky
Ostatní majetek
MAJETEK CELKEM (součet ř. 1 až 7)
Zákonné rezervy
Půjčky a úvěry
Ostatní závazky
ZÁVAZKY CELKEM (součet ř. 9 až 11)
ROZDÍL MAJETKU A ZÁVAZKŮ (ř. 8 - 12)

Řádek (ř.)
Sloupec B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Na začátku
období
1
0,00
0,00
0,00
8156,00
91231,00
0,00
0,00
99387,00
0,00
0,00
0,00
0,00
99387,00

Na konci období
2
0,00
0,00
0,00
27555,00
187078,00
0,00
0,00
214633,00
0,00
0,00
0,00
0,00
214633,00

Za podporu děkujeme

Dále všem sponzorům Studentského Velehradu, pravidelným dárcům a těm,
kteří na VKH myslí v modlitbách.
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