
 

 

  

  

  

  

 Výroční 
zpráva 2017  

VYSOKOŠKOLSKÉ KATOLICKÉ HNUTÍ ČESKÁ REPUBLIKA  

      

   

Obsah  
Členové........................................................................................................................................................................... 1 

Úvodní slovo ................................................................................................................................................................... 2 

Rada VKH ČR .................................................................................................................................................................. 3 



 

 

Absolventský Velehrad ................................................................................................................................................... 3 

Konference VKH ČR ........................................................................................................................................................ 4 

Podpora členů VKH ČR ................................................................................................................................................... 5 

Finance ........................................................................................................................................................................... 8 

 



 

1  

  

Členové  

 

VKH Ostrava    

Web:     www.vysokoskolaci.info    

  

Předseda:   Tereza Pavlicová  

 

 

Email:    predseda@vysokoskolaci.info    

VKH Brno   

Web :       www.vkhbrno.cz 
 
  

Předseda :     Jan Najman   

Email :       predseda@vkhbrno.cz   

  

VKH Praha 
 
  

Web :       www.vkhpraha.cz   

Předseda :     Petr Barborka   

Email :       predseda@vkhpraha.cz   

  

VKH Olomouc   

Web :       www. vkholomouc.cz 
 
  

Předseda   :   Michal Štverák   

Email :       predseda.vkholomouc@seznam.cz   
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Úvodní slovo  
Vážení a milí přátelé a dobrodinci VKH,  

V rukou držíte výroční zprávu za rok 2017. Na následujících stránkách se dočtete, co všechno se v našem spolku 

za minulý rok událo. Opět jsme uspořádali pravidelné akce VKH ČR, podporovali jsme naše členy a jejich 

vzájemnou spolupráci a připravovali jsme se na hlavní událost roku 2018, Studentský Velehrad. Proběhly také 

změny v resortu finance v naší radě a poprvé byl udělet titul Čestný radní VKH ČR. Zmíněné změny byly 

odhlasovány na valné hromadě.  

Na počátku roku, v plesové sezóně, jsme opět podpořili plesy všech naších členů a reprezentovali VKH ČR na 

většině z nich. Upevnili jsme tak dobrou spolupráci s našimi členy a ukázali se studentům akademických obcí.  

Významnou akcí minulého jara byl již třetí ročních Absolventského Velehradu. Pozdější termín oproti minulým 

ročníkům opět přilákal více účastníku této již tradiční akce pro absolventy a mladé lidi, začínající jejich profesní 

kariéru, popřípadě zakládající rodinu.  

Od jara po celý rok opět probíhaly přípravy na již 14. setkání vysokoškoláků na Studentském Velehradě. Setkání 

bude probíhat 19. – 22. 4. 2018 a tématem 14. ročníku je „Je to na tobě!“. Organizační tým se opět poskládal z 

dobrovolníků z jednotlivých členských spolků a do jeho čela byla jmenována někdejší radní VKH Brno Markéta 

Hynková.  

Díky Absolventskému a Studentskému Velehradu jsme získali mnoho sponzorů, a proto jsem mohli na konci jara 

finančně podpořit projekty našich členů, a také jsme jim mohli poskytnou peněžní příspěvek na nákup 

potřebného vybavení.  

V létě se uskutečnilo CSM v Olomouci a VKH ČR nechybělo se svým stánkem na tamějším, sobotním Expu 

neziskových organizací. Již pro tuto událost byly dokončeny nové brožurky a podařilo se nám oslovit plno 

mladých středoškoláků a také pozvat mnoho vysokoškoláků do řad VKH a na Studentský Velehrad 2018.  

Samozřejmostí roku byla také konference VKH ČR. Letos byla však vedená v jiném duchu než ty předešlé. 

Konference byla vedena jako exercicie a bdění v modlitbě za dílo VKH. Rozdílem bylo také, že trvala přes celý 

víkend.  

Na valné hromadě byla mimo jiné zvolena nová radní za resort finance, jelikož její předchůdkyně přijala funkci  

týmaka v ostravsko-opavském DCM. Valná hromada také poprvé udělila titul čestný radní Jakubu 

Heikenwälderovi za jeho přínos pro VKH Brno, VKH ČR, Studentský a Absolventský Velehrad.  

KAK  Salaš   

Web :       www.salas.hk   

Předseda :     Helena Vítů   

Email :       predseda.salas@gmail.com, salas@salas.hk 
 
  

  

RR49   

Web :       www.rr49.cz   

Předseda :     Kateřina Řmotová   

Email :       katkarmotova@rr49.cz 
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Na závěr chci poděkovat všem, bez kterých by dílo VKH nemohlo fungovat. Všem našim spolupracovníkům, 

dobrovolníkům, dobrodincům a všem lidem, kteří nás podporují, ať už modlitbou nebo finančně. Za celé VKH ČR 

Vám srdečně děkuji.  

Lukáš Hanzlík – prezident VKH ČR  

    

Rada VKH ČR  

 

    

Absolventský Velehrad  
Starobylé poutní místo poblíž Uherského Hradiště hostilo o prodlouženém víkendu 5. – 8. května 2017 přes 200 

mladých věřících, kteří se zúčastnili třetího ročníku akce Absolventský Velehrad. Myšlenka tohoto setkání 

pochází od absolventů vysokých škol, kteří za studií působili ve Vysokoškolském katolickém hnutí, připravovali 

Studentské Velehrady a byli nebo stále jsou dobrovolníky ve studentských a akademických farnostech. Program 

setkání se jako v předchozích letech zaměřil na věkovou kategorii 21 – 35 let, tedy mladé, kteří již ukončili 

studium a tzv. se „staví na vlastní nohy“, zakládají rodiny či hledají své místo ve společnosti.  

„Mnoho mladých absolventů řeší podobné problémy a životní situace. Většina z nich zažívá obrovskou změnu. 

Někteří odchází za prací do jiných měst a najednou nemají čas na své koníčky, na své přátele, nemají možnost se 

třeba zúčastnit nebo najít nějaké skupiny, kde by sdíleli své křesťanské hodnoty. A právě pro ně je určen 

Absolventský Velehrad,“ vysvětlila koordinátorka setkání Alžběta Filipová.  

Prezident   

Lukáš Hanzlík   

Email: prezident@vkhcr.org   

  

Zástupce prezidenta a Propagace   

Tomáš Putna   

Email:propagace@vkhcr.org   

  

Finance   

Kristýna Fráňová   

Email: finance@vkhcr.org   

  

Fundraising a  Foreign affairs   

Monika Schottková   

Email:  fundraising@vkhcr.org , foreignaffairs@vkhcr.org   
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O tom, že mladí věřící vyhledávají podobné akce, svědčí počet přihlášených účastníků. „Stejně jako minule se 

podařilo naplnit kapacitu akce. Celý víkend strávilo na Velehradě necelých 200 lidí, několik desítek absolventů 

přijelo pouze na jeden den. Oproit prvnímu ročníku byla účast více než dvojnásobná. Průměrný věk přihlášených 

byl 28,5 roku,“ upřesnil Jakub Heikenwälder z pořadatelského týmu a doplnil, že přibylo rodin s malými dětmi. 

„Řada těch, kteří jezdili na Studentské či Absolventské Velehrady za svobodna, nevynechává účast na akci ani po 

založení rodiny,“ dodal Heikenwälder.  

Program byl složen z přednášek či workshopů, duchovních i kulturních aktivit. Tradicí se již stal večer s cimbálem 

a ochutnávkou vín nebo modlitební večer chval. Letos poprvé byla pro účastníky připravena například noční 

pouť, cestopisná přednáška či psychologická poradna. Také se rozšířila nabídka volnočasových aktivit. Zájemci 

mohli navštívit kavárnu „Potmě“, zasoutěžit si v tzv. Pub quizu nebo se seznámit při aktivitě Speed dating.  

Hlavní hosté, kněží Vojtěch Kodet, Karel Satoria a Miloš Szabo, se ve svých přednáškách zaměřili na dospělost v 

modlitbě, v prožívání mše svaté a zralý přístup ke zpovědi. O manželství, vztazích či výchově promluvili trvalí 

jáhni Jan Špilar a Milan Novotný. V dalších přednáškách se hosté věnovali například občanské angažovanost 

křesťana, podnikání či historii církve. Celé setkání doprovázelo biblické moto z Matoušova evangelia „Dobrý 

strom dává dobré ovoce (Mt 7,17)“.  

 

Konference VKH ČR  
Pátek 10. listopadu 2017 byl první den celovíkendové konference VKH ČR 2017 v exercičním domě u jezuitů v 

Kolíně. Konference začínala 17 hodinou, kde nás na místě již vítal náš národní koordinátor jezuita o. Petr 

Havlíček. Při příjezdu jsme začínali řádným proškolením od místních, jak co funguje, kde co je a co se může či 

nemůže. Následovala večeře, po které nesměla chybět seznamovací aktivita.  

Sobotní ranní blok byl využit k duchovnímu programu a k možnosti ztišení. V odpoledním programu měl každý ze 

členů VKH ČR připravenou prezentaci na téma: „Duchovní akce a vyžití našeho VKH“. Což osobně bylo velmi 

inspirující nejenom pro mne ale i pro ostatní radní z univerzitních měst po celé republice.  

Poslední den konference byl věnován valné hromadě, kde probíhaly volby do rady VKH ČR a poté různé otevřené 

diskuse.   

Lucie Švestková (Sekce PR AV17)   
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Celá konference se nesla v přátelském duchu a mimo různé společenské aktivity jsme měli možnost a prostor se 

rozvíjet i v duchovním směru. Celkově konferenci vidím jako vydařenou, přinesla mnoho nápadů a podmětů, s 

kterýma se dá dále pracovat. Věřím, že obohacen jsem nebyl jenom já, ale i ostatní.  

 

    

Podpora členů VKH ČR  

VKH Brno  

VKH ČR nám přispělo 15 000 Kč na pořízení nového notebooku. Stávající notebook byl nevyhovující a již delší 

dobu bylo nutné pořídit nový. Je využíván například k promítání ohlášek a textů písní na studentských mší, 

pořádání přednášek, či promítání filmů. Dále slouží ke správě webových stránek, k účtování v účetním softwaru 

či pořádní našich akcí.  

Kateřina Stoklásková – předsedkyně VKH Brno  

VKH Praha  

Pražská hra je dvoudenní akce pro 5-6 členné týmy, kterých je maximálně 12. Cílem hry je především seznámit se 

s novými lidmi, užít si zábavu, dozvědět se i něco nového o Praze. Akce je určena nejen lidem z Prahy, ale i mimo 

ni. Celá událost je zakončena vyhlášením výsledků, mší a závěrečným opékáním. VKH ČR nám na tuto akci 

přispělo částkou 8 tisíc korun.  

Ve dnech 24. – 26. 3. 2017 pořádala VKH Praha akci s názvem "Postní víkendovka", která se konala ve Zdicích u 

Berouna. Program byl různorodý - od seznamovacích her, výletu, filmu až po duchovní slova od salesiána Radka 

Kuchaře, společné mše svaté či adorace. Na akci jsme dostali příspěvek 2000 Kč.  

Tomáš Putna   –   radní VKH ČR a VKH Ostrava   
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VKH Praha také požádala o dotaci 5000 Kč na koupi dataprojektoru a VKH ČR dotaci poskytlo. Využití projektoru 

je především na pravidelných setkáních (PoVyk, Útes, mše, VKH rady aj.). Investici považujeme za dlouhodobou 

a prospěšnou i pro naše nástupce.  

Ludmila Bažantová – předsedkyně VKH Praha  

VKH Olomouc  

Dotaci 15000 Kč od VKH ČR jsme využili na nákup notebooku, tiskárny a kelímků pro naše akce. Notebook nám 

slouží pro zapisování jednání rady, promítání prezentací přednášejících, promítání sportovních utkání pro 

studenty v rámci LIVE přenosů ČT a pro možnost tisku na centrále VKH Olomouc.  

Tiskárna je umístěna na centrále VKH Olomouc , kde slouží na tisk drobných záležitostí, pro které se nevyplatí 

chodit do smluvní tiskárny, tisk oficiálních dokumentů v malém počtu, využití pro nenadálé tisknutí, které je 

potřeba akutně vyřešit apod.  

Tvrdé plastové kelímky použitelné opakovaně při velkých společenských akcích (cilvestr, ples, košt vína apod.).  

Michal Štverák – předseda VKH Olomouc  

VKH Ostrava  

Dataprojektor využíváme každé úterý ve VKH při mši svaté a poté na programu (přednášky našich hostů, křížové 

cesty, adorace, aj.). Taktéž dataprojektor využíváme na našich akcích Seznamovák, Duchovní obnova aj. Náš 

dataprojektor byl už v katastrofálním stavu. Proto jsme žádali o dotaci na nový. Avšak, nechtěli jsme kupovat 

jen tak nějaký, takže jsme koupili kvalitnější, ať je to na další dlouhé roky dopředu. K dotaci 15 tisíc od VKH ČR 

jsme si určitou částku doplatili ze svého.  

Tereza Pavlicová – předsedkyně VKH Ostrava  
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RR49  

Dotace z VKH ČR v hodnotě 10300 Kč byly použity na koupi fotoaparátu. Fotoaparát využíváme k uchování 

momentů a pro fotodokumentaci jednotlivých akcí naší organizace RR49. Fotografie potom prezentujeme na 

našich webových a facebookových stránkách.  

VKH ČR nám letos také přispělo na Masopustní veselici. Jedná se o akci v předvečer Popeleční středy. Účelem je 

setkání mladých lidí, sdílení se a poslední veselení se před dobou postní. Akce má již několikaletou tradici.  

Kateřina Řmotová – předsedkyně RR49  

KAK Salaš  

KAK Salaš obdržel dotaci 15 tisíc korun na vybavení. Peníze byly rozděleny na pořízení fotoaparátu, projektoru a 

společenských her. Foťák nám slouží k focení akcí Salaše (přednášky, společenské akce, výlety, atd.). Projektor 

využíváme každý týden na promítání prezentací na přednáškách pro salašníky, ale i veřejnost a k organizování 

filmových večerů. Nakoupené hry využíváme na herním večeru, výletech, v salašnické klubovně aj.  

Helena Vítů – prezidentka KAK Salaš  
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Finance  

Výkaz o hospodaření Vysokoškolské katolické hnutí Česká republika,  z. s. za rok 2017  

PŘÍJMY A VÝDAJE  Řádek (ř.)  Na konci období  

Sloupec A  Sloupec B  1 (v Kč)  

Dary  1  11 400,00  

Dotace   2  0,00  

Půjčky a úvěry  3  0,00  

Úroky z Bú  4  0,00  

Ostatní nezdaňované příjmy (převod z účtu do pokladny)  5  14 000,00  

PŘÍJMY NEZDAŇOVANÉ V DP (součet ř. 1 až 5)  6  25 400,00  

Příjmy za nájemné  7  0,00  

Akce - Absolventský Velehrad 2017  8  248 907,00  

Akce - Konference VKH ČR 2017  9  0,00  

Akce - Studentký Velehrad 2018  10  0,00  

Ostatní příjmy zdaňované v DP  11  0,00  

PŘÍJMY ZDAŇOVANÉ V DP (součet ř. 7 až 11)  12  248 907,00  

ÚHRN PŘÍJMŮ (součet ř. 6 a 12)  13  274 307,00  

Vyúčtování dotací - poskytnuté dary  14  96 192,00  

Splátky půjček a úvěrů  15  0,00  

Investiční majetek  16  0,00  

Provoz sdružení  17  19 880,00  

Akce - Absolventský Velehrad 2017  18  239 887,00  

Převod peněz z účtu do pokladny  19  14 000,00  

Akce - Studentský Velehrad 2018  20  26 549,00  

Akce - Konference VKH ČR 2017  21  4 760,00  

DAŇOVĚ NEÚČINNÉ VÝDAJE CELKEM (součet ř. 14 až 21)  22  401 268,00  

Daňově účinné výdaje  23  0,00  

DAŇOVĚ ÚČINNÉ VÝDAJE CELKEM (součet ř. 23)  24  0,00  

ÚHRN VÝDAJŮ (součet ř. 21 a 25)  26  401 268,00  

Příjmy minus výdaje za nezdaň. činnost v DP (ř. 6 – 21)  27  -375 868,00  

Příjmy minus výdaje za zdaň. činnost v DP (ř. 12 – 25)  28  248 907,00  

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ZA ZDAŇOVANÉ OBDOBÍ (ř. 13 – 26)  29  -126 961,00  

  

    

Výkaz o majetku a závazcích Vysokoškolské katolické hnutí Česká republika, z. s. za rok 

2017  

MAJETEK A ZÁVAZKY  Řádek (ř.)  Na začátku období  Na konci období  

Sloupec A  Sloupec B  1  2  

Investiční majetek (v zůstatkových cenách)  1  0,00  0,00  

Drobný hmotný majetek  2  0,00  0,00  
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Pohledávky  3  0,00  0,00  

Peníze a ceniny  4  27555,00  11882,50  

Bankovní účty  5  187087,52  75789,02  

Průběžné položky  6  0,00  0,00  

Ostatní majetek  7  0,00  0,00  

MAJETEK CELKEM (součet ř. 1 až 7)  8  214642,52  87671,52  

Zákonné rezervy  9  0,00  0,00  

Půjčky a úvěry  10  0,00  0,00  

Ostatní závazky  11  0,00  0,00  

ZÁVAZKY CELKEM (součet ř. 9 až 11)  12  0,00  0,00  

ROZDÍL MAJETKU A ZÁVAZKŮ (ř. 8 - 12)  13  214642,52  87671,52  
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Vydalo   

Vysokoškolské katolické hnutí Česká Republika, z. s.  

Kozí 8, 602 00 Brno  

IČO: 26610311 

vkhcr@vkhcr.org 

http://www.vkhcr.cz/  
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