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Členové

VKH BRNO

www.vkhbrno.cz
Předseda: Jakub Hudec
Email: predseda@vkhbrno.cz

VKH OLOMOUC

www. vkholomouc.cz
Předseda: Alžběta Kytnerová
Email: predseda.vkholomouc@seznam.cz

KŘESŤANSKÝ AKADEMICKÝ KLUB SALAŠ

www.salas.hk
Předseda: Monika Tauchmanová
Email: salas@salas.hk

VKH PRAHA

www. vkhpraha.cz
Předseda: Ludmila Bažantová
Email: predseda@vkhpraha.cz

VKH OSTRAVA

www. vysokoskolaci.info
Předseda: Tereza Pavlicová
Email: predseda@vysokoskolaci.info

RR49

www. rr49.cz
Předseda: Eva Svačinová
Email: evasvacinova@rr49.cz
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Úvodní slovo
Monika Hanzová
prezidentka VKH ČR

Vážení a milí přátelé VKH,

rok 2015 byl opět bohatý na události, jak se dočtete na stranách této vý-
roční zprávy. Uskutečnily se pravidelné akce VKH ČR, podporovali jsme 

činnost našich členů a jejich vzájemnou spolupráci, většina roku proběhla 
ve znamení příprav Studentského Velehradu. Proběhla též důležitá valná 

hromada, na níž jsme uskutečnili potřebné změny stanov a změnili dodatek 
názvu podle požadavků občanského zákoníku.

                   Začátkem roku jsme představili naši činnost Univerzitní a vysokoškolské sekci pro 
katolickou výchovu České biskupské konference a upevnili jsme tak naši spolupráci. 

Proběhl další úspěšný ročník Absolventského Velehradu. Z mimořádného zájmu o tuto akci jedinečnou 
svým zaměřením na cílovou skupinu mladých absolventů vysokých škol vyplývá, že zde taková akce chyběla. 
Již se proto zformoval přípravný tým Absolventského Velehradu, který se uskuteční na začátku roku 2017.

V průběhu celého roku probíhaly intenzivní přípravy již třináctého ročníku Studentského Velehradu, který 
se uskuteční 21. – 24. dubna 2016. Realizační tým je složen z dobrovolníků z jednotlivých členských organi-
zací, v jeho čele stojí někdejší brněnská předsedkyně Klára Šimečková.

Jako již tradičně jsme podpořili nejvýznamnější akce členů VKH ČR s republikovým dosahem, a to Pražskou 
hru VKH Praha a SheepFest a Salaš Cup Křesťanského akademického klubu Salaš v Hradci Králové, a dále 
přeshraniční pouť do německého Rosenthalu. Mimo to jsme věnovali peněžní částky na podporu projektů a 
nákup nutného vybavení jednotlivých členských organizací VKH. 

Také letos, tentokrát v netradičním předvánočním čase, proběhla konference pro zástupce VKH a vysoko-
školských společenství v nečlenských městech zaměřená na propagaci, marketing a PR. 

Na valné hromadě byly schváleny nové stanovy odpovídající požadavkům současné legislativy, do řad naší 
rady přibyla nová posila z pražského VKH na pozici fundraiserky, a nahradila tak stávající radní. 

V příštím roce nás kromě zmiňovaných akcí čeká volba nového prezidenta, je v plánu opět finančně pod-
pořit jednotlivá VKH, chceme se zúčastnit dobrovolnické činnosti v zahraničí koordinované mezinárodní 
organizací JECI – MIEC, jíž jsme členy, zapracovat na propagaci VKH a uspořádat vzdělávací semináře pro 
zástupce členů VKH ČR. 

Závěrem bych ráda poděkovala těm, bez jejichž pomoci by dílo VKH nefungovalo, tedy všem spolupracov-
níkům, dobrovolníkům, dobrodincům a těm, kteří nás pravidelně podporují finančně, materiálně či mod-
litbou. 
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Rada VKH ČR

PREZIDENTKA
Monika Hanzová
Email: prezident@vkhcr.org

ZÁSTUPKYNĚ PREZIDENTKY
Marie Střechová
Email: Marie.Strechova@vkhcr.org

FINANCE
Monika Horáková
Email: finance@vkhcr.org

PROPAGACE
Michaela Hořínková
Email: propagace@vkhcr.org

FUNDRAISING
Anna Vomáčková
Email: fundraising@vkhcr.org

VNĚJŠÍ VZTAHY
Petr Šimon Šimeček 
Email: ForeignAffairs@vkhcr.org
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Absolventský Velehrad
Absolventský Velehrad je akce, která se zaměřuje na 
ty, kdo se cítí být absolventy. Myšlenka pochází od lidí, 
kteří se za studií realizovali ve Vysokoškolském kato-
lickém hnutí, ale není určen pouze pro bývalé vysoko-
školské studenty. Setkání se zúčastnili lidé ve věku 21 
– 35 let, kteří jsou absolventy středních, vyšších nebo 
vysokých škol či studium dokončují a přechod do pro-
fesního života je teprve čeká. 

Účastníci měli možnost sdílet zkušenosti z profesního 
života mladého křesťana, vést dialog o odpovědnosti 
za naše okolí i navázat nová přátelství a kontakty. Cel-
kově se akce zúčastnilo okolo 200 lidí. 

Program zahrnoval přednášky, besedy a diskuze, du-
chovní program (mše, večer chval) a kulturní program 
(posezení v čajovně nebo u cimbálu, divadlo). Před-
nášky a besedy se dotýkaly tří tematických okruhů:  
křesťan a profese, křesťan a rodina a křesťan a společ-
nost. Z přednášejících můžeme zmínit například P. 
Roberta Bergmana (spirituál Církevního gymnázia v 
Plzni), Jana Zajíčka (vedoucí centra pro rodinu v Os-
travě), P. Josefa Stuchlého SJ (provinciál řádu jezuitů) 
nebo Jitku Krausovou (psychoterapeutka).

MARIE KOVÁŘÍKOVÁ
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Konference VKH ČR
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Ve dnech 11. - 13. prosince 2015 se v prostorách Studentského centra v Brně uskutečnil již VII. ročník 
konference Vysokoškolského katolického hnutí Česká republika, o.s. tentokrát na téma Propagace a lidské 
zdroje. Nad akcí převzal záštitu biskup brněnský Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle. 

V pátek večer, když se sjeli členové jednotlivých rad VKH a včetně duchovního doprovodu, byl zahájen pro-
gram mší svatou. Po ní násedovala neobvyklá seznamovací aktivita, která měla ukázat, nakolik jsme schopni 
vzájemné spolupráce a kreativní činnosti při tvorbě naší propagační koncepce, a to na velice neobvyklém 
médiu, kterým byly perníkové pláty. Zkušenosti nejen z této aktivity, ale zejména z našich VKH společenství 
v oblasti propagace a lidských zdrojů měly být rozvinuty během letošního ročníku konference. Po skončení 
programu v pátek jsme šli na procházku nočním Brnem, které bylo provoněné předvánočními vůněmi ad-
ventních trhů. 

V sobotu byly pro účastníky připraveny workshopy zkušených speakerů z oblasti marketingu, PR a pro-
pagace. Prvním byla Bc. Eliška Horká, externí poradce pro komunikaci organizace PERLE, a dalším Ing. 
Tomáš Margold, Account manager a vedoucí divize internetového marketingu společnosti Q2 Interactive. V 
poledne jsme se vydali k frankofonním sestřičkám na oběd, po kterém následoval blok přednášek. Během 
konference se uskutečnila také valná hromada Vysokoškolského katolického hnutí Česká republika, o.s., na 
níž byly mimo jiné přijaty důležité změny stanov. 

Vrcholem celého setkání byla pak sobotní mše svatá, po níž se většina z nás znovu odebrala do svých stu-
dentských měst se zbrusu novým pohledem na oblast propagace našich VKH společenství.

MICHAL ZATLOUKAL
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Spolupráce se zahraničím

Rezort mezinárodních vztahů vznikl jako nová sekce ve VKH ČR v zimě roku 2014. Od té doby tento rezort 
stihl navázat kontaky s několika evropskými mládežnickými organizacemi a po několika letech se vrátit ke 
spolupráci s celoevropskou zastřešující organizaí JECI-MIECZ. Naplánovali jsme i nějaké společné aktivity, 
jednou z nich byla přeshraniční pouť s našimi kolegy z Něměcka do Resenthalu, která se uskutečnila v létě 
roku 2015. Na rok 2016 také plánujeme společné aktivity s našimi evropskými protějšky. Bude se hlavně 
jednat o pomoc uprchlíkům dislokovaných v Německu a koordinaci dobrovolníků. Dále jsme zváni na ce-
loevropské konference a vzdělávací kurzy, kterých se plánujeme historicky poprvé účastnit.

PETR ŠIMEČEK



Podporované projekty
Pražská hra

Již třetím rokem jsme pořádali VKH Pražskou hru. Na tuto hru jsou tradičně zváni všichni členové VKH 
ČR. Této příležitosti využily dva týmy z Brna a jeden ze Zlína. 

Pražská hra je založená na historické posloupnosti českých dějin a tentokrát jsme se ocitli v době husitské 
a období náboženských válek. Dějinné reálie byly téměř dokonalé, jelikož při realizaci nám pomáhala stu-
dentka filozofické fakulty, oboru České dějiny. 

Tato hra je koncipována do dvou dnů. Páteční večerní etapy, která se konala v zahradách Kinských a soboty 
denní etapy. Ta se konala v uličkách Starého města, kde byli účastníci konfrontováni s turisty a museli plnit 
různé úkoly týkající se této městské části. Poznávání bylo opravdu zevrubné, jelikož zahrnovalo například 
zjistit, jaký znak se nachází na domě č. 12 v Metternichově ulici apod. Ale bohužel přes veškeré naše snažení 
se nám nepodařilo zvrátit rozhodnutí koncilu v kostnici a mistra Jana husa upálili. 

Jde vidět, že hra začíná mít jméno a počet účastníků se rok od roku navyšuje. V tomto roce to bylo 12 týmů 
po pěti až šesti lidech přihlášených jako jednotlivci i jako kompletní týmy.

JOSEF MARADA
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SheepFest a SalašCup

Křesťanský akademický klub Salaš, z.s. pořádal 24. - 26. dubna 
2015 víkend zvaný SHEEPFEST. Jeho základní částí byl 5. ročník 
hudebního festivalu SheepFest a již 17 let pořádaný sportovní tur-
naj Salaš Cup. 

Cílem celého festivalu je představit veřejnosti křesťanskou kulturu 
jako kulturu živou, svobodnou a současnou. Navštěvují jej přede-
vším studenti křesťanských akademických společenství z celé ČR. 
Festival však není určen jen pro křesťany, ale pro všechny lidi, kteří 
mají vlastní názor a zájem poznávat svět v jeho šíři. 

Letošní ročník se nesl v znamení motta: „Držte se naděje“. Na toto 
téma mohli účastníci na ochozech haly TJ Slavia Hradec Králové, 
kde probíhal sportovní turnaj, shlédnout výstavu fotografii mladé 
studentky Valentýny Šátrové. Volejbalového turnaje se zúčastnilo 
osm družstev z celé ČR. Novinkou tohoto ročníku byl fotbal, který 
si s radostí zahrálo několik mužů. Po skončení turnaje se sportovci 
přesunuli do Cafe & music baru Náplavka, kde se konal hudební 
festival. Festival zahájila slovenská kapela My way, následoval ta-
lentovaný muzikant Pavel Helan a uši nám provětrala rock´n´rolo-
vá kapela Saxer. Festival zakončila známá hradecká kapela Mastix, 
která přilákala další účastníky. 

Akce se uskutečnila za finanční podpory VKH ČR, města Hradec 
Králové, Ministerstva kultury, Filozofické a Přírodovědecké fakul-
ty Univerzity Hradec Králové, za což všem zmíněným mnohokrát 
děkujeme! 

MARIANNA HYROSSOVÁ



Také jsme podpořili...

VKH Brno

V letošním roce jsme díky milému příspěvku od VKH ČR mohli proplácet účastníkům Pražské hry cestovní 
náklady. Je skvělé, že díky finančnímu daru od VKH ČR jsme podpořili studenty ze vzdálenějších měst k 
účasti ve hře, ve které není ani tak důležité vyhrát jako navázat nová přátelství a vracet se domů spoustou 
krásných zážitků.

LUDMILA BAŽANTOVÁ
předsedkyně VKH Praha

VKH Olomouc
V minulém roce jsme od VKH ČR dostali peníze na realizaci projektu, který si sami vymyslíme. V první 
řadě jsme chtěli dovybavit naši čajovnu. Místnost, kde se po každé středeční mši svaté, schází studenti k 
„pokecu“ a posezení u něčeho dobrého. Plán jsme nakonec změnili a z daru jsme část peněz investovali do 
improvizačního představení skupiny O.Li.V.Y., která je v Olomouci velice vyhledávaná a druhou část peněz 
jsme vložili do vybavení kanceláře. Koupili jsme si po dlouhé době novou řezačku a opravili kopírku.

ALŽBĚTA KYTNEROVÁ
předsedkyně VKH Olomouc

VKH Ostrava

VKH ČR podpořilo v roce 2015 VKH Ostrava dotací formou digitálního fotoaparátu v hodně deset tisíc 
korun. Dále nám VKH ČR přispělo na našem vysokoškolském plese vstupenkou pro dva na Studentský 
Velehrad, který se koná v roce 2016.

TEREZA PAVLICOVÁ
předsedkyně VKH Ostrava

RR 49

VKH ČR podpořila RR49 finančním darem v hodnotě 15000Kc, což je část hodnoty dataprojektoru, který 
organizace potřebovala. Dataprojektor se využívá především na pravidelné večery chval i na ostatní akce. 
Stejně tak je dataprojektor zapůjčován lidem z farnosti, kteří jej potřebují.

EVA SVAČINOVÁ
 předsedkyně RR49

Vysokoškolské katolické hnutí Česká Republika nám přispělo 14 000 Kč. Již delší dobu jsme plánovali kou-
pit nový projektor a jelikož nám krátce před dodáním peněz „odešel“ starý, tak volba byla jasná. Využívá-
me jej na často, na studentských mších, přednáškách a promítáních.

JAKUB HUDEC
předseda VKH Brno

VKH Praha
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Finance

Výkaz příjmů a výdajů za rok 2015

Výkaz majetků a závazků za rok 2015

PŘÍJMY A VÝDAJE KČ
FINANČNÍ DARY 26 400
DOTACE 0
PŘÍJMY Z AKCÍ 124 002
PŘÍJMY CELKEM 150 402
PROVOZNÍ NÁKLADY 72 898
AKCE ABSOLVENTSKÝ VELEHRAD 2015 133 720
KONFERENCE VKH ČR 2015 7 601
PŘÍPRAVA AKCE STUDENTSKÝ VELEHRAD 2016 32 897
PODPORA PRAŽSKÉ HRY VKH 4 998
VÝDAJE CELKEM 252 114
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK -101 712

MAJETEK A ZÁVAZKY KČ
HMOTNÝ MAJETEK 0
POKLADNA 8 156
BANKOVNÍ ÚČET 91 231
MAJETEK CELKEM 99 387
REZERVY 0
PŮJČKY A ÚVĚRY 0
ZÁVAZKY CELKEM 0
MAJETEK – ZÁVAZKY 99 387
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VYDALO
Vysokoškolské katolické hnutí Česká 

republika, z. s.
Kozí 684/8, 602 00 Brno

IČ 26610311
vkhcr@vkhcr.org

http://www.vkhcr.cz/


