VÝROČNÍ ZPRÁVA klubu seniorů ČVUT za rok 2017
Klub seniorů ČVUT je celoškolskou organizací, která sdružuje bývalé i
současné zaměstnance fakult, vysokoškolských ústavů, ostatních součástí a
účelových zařízení ČVUT, kteří jsou v důchodovém věku. Byl založen v roce 1970 a
od konce roku 2008 je jeho činnost zabezpečena rektorem školy a Kolektivní
smlouvou ČVUT z února 2009. Řídí se platnými stanovami klubu z března 2009,
novelizovanými v lednu 2011.
V roce 2017 bylo v klubu seniorů registrováno 96 členů z šesti fakult,
rektorátu, KÚ, TIC, VIC a SÚZ. Členové a přednášející hosté vykonávali své aktivity
pro klub bezplatně.
Od roku 2008 se uskutečnilo pro členy klubu
72 přednášek představitelů vědy, umění a kultury, veřejného života a pamětníků
významných událostí, k výročí 310 let ČVUT a k informacím o rozvoji školy, o péči o
zdraví a jeho udržitelnosti a o poznatcích center světové civilizace a kultury,
26 tematických autobusových zájezdů na území ČR a příhraničí,
23 exkurzí v ČR a 3 exkurze v zahraničí,
33 návštěv výstav a muzeí,
32 výletů a vycházek,
2 skupinové lázeňské pobyty ve Vel´kém Mederu na Slovensku.

Pravidelná setkání členů klubu v roce 2017
V roce 2017 se konala setkání pravidelně jednou v měsíci s výjimkou
července a srpna, a to ve dnech
16.1. (výroční členská schůze), 6.2., 6.3., 10.4., 15.5., 5.6., 11.9., 9.10., 6.11.,
11.12. (předvánoční setkání s představiteli vedení ČVUT).
Setkání se zúčastnilo průměrně 50 % registrovaných členů. Členové, kteří se
nemohou zúčastnit setkání a dalších akcí klubu jsou informování osobně nebo na
webu ČVUT.
Setkání se konala od 14,30 do 17,00 hod. v zasedacích síních rektorátu
v Zikově ul. a v nové budově ČVUT-CIIRC na ulici Jugoslávských partyzánů 3.

Vztah vedení ČVUT a klubu seniorů
Činnost klubu byla v roce 2017 (stejně jako v předchozích letech) zajištěna
rektorem, pověřeným prorektorem a kancléřem ČVUT na základě jednání se zástupci
klubu. Vedením ČVUT a rektorátem bylo zajištěno:
- velká jednací síň rektorátu pro pravidelná setkání klubu,
- pomoc útvarů rektorátu klubu,
- zveřejnění informací o činnosti a o programu klubu v informačních prostředcích
ČVUT, na fakultách a dalších součástech vysoké školy,
- účast členů klubu na kulturních a společenských programech školy a fakult,
- objednání a úhrada autobusů pro 5 jednodenních tematických zájezdů,
- předvánoční setkání členů klubu s představiteli vedení ČVUT.

Součinnost klubu seniorů s Městskou částí Praha 6
Členové klubu byli na pravidelných setkáních informováni o péči a programu
Městské části pro seniory a kulturních programech Prahy 6, kterých se členové klubu
zúčastňují skupinově i jednotlivě. Zajištěn je kontakt s Ing. Milenou Hanušovou, radní
Prahy 6. Informace pro klub zajišťuje paní Milada Kratochvílová.
Výroční členská schůze klubu 2018:
Výroční schůze se konala 8. 1. 2018 a podle čl. 6.3.5 Stanov klubu zhodnotila
činnost klubu v roce 2017 a schválila program na rok 2018. Uplynulý rok byl
hodnocený jako úspěšný, odpovídající možnostem a zájmům členů klubu a kladně
byla zhodnocena všestranná podpora vedením a rektorátem ČVUT.
Výroční členská schůze podle čl. 6.3.6 potvrdila doplnění výboru a revizní
komise pro rok 2018.
Výbor

Revizní komise

PhDr. Stanislav Horák, CSc.
Milada Kratochvílová
Helena Matějíčková
doc. Ing. Jaroslav Novák, CSc.
prof. Ing. arch. Josef Pechar, DrSc.
Ing. Josef Rafaj, CSc.
Libuše Šindlerová
doc. Ing. Eva Veselá, CSc.
Ludmila Voráčková
Ing. Milena Voříšková

Helena Linková
Marie Ouředníčková
Marta Plaisnerová

Doc. Ing. Eva Veselá, CSc. byla pověřena k zveřejňování informací o klubu seniorů
na webu ČVUT.
Hospodaření klubu seniorů
Zprávu za rok 2017 dne 8.1.2018 vypracovala a přednesla paní Ludmila
Voráčková, zkontrolovala a potvrdila ji revizní komise.
Akce klubu v roce 2017
Přednášky (náměty a zajištění přednášejících prof. Pechar)
6.2.2017
6.3.2017
10.4.2017
15.5.2017
5. 6.2017
18.9.2017
9.10.2017
6.11.2017

310 let ČVUT v Praze
- prorektor doc. Ing. Josef Jettmar, CSc.
Chráněná krajinná oblast Brdy
PhDr. Hana Majerová
Mistři Evropské diplomacie
PhDr. Marek Matějka
Poslání a služby lékáren
Mgr. Pavla Mikulcová
Sbírka architektury NG v Praze
doc. Ing. Arch. R. Sedláková, CSc.
Budova CIIRC a rektorátu ČVUT
prof. Ing. Miloslav Pavlík, CSc.
Presidenti USA
PhDr. Marek Matějka
Poslání a činnost Klubu za starou Prahu
Mgr. Kateřina Bečková

Tematické zájezdy (náměty a zajištění doc. Novák)
20.4.2017 Lázně Bohdaneč - Pardubice
18.5.2017 Tišnov - Předklášteří - Olešnice
15.6.2017 Lázně Kyselka - Karlovy Vary
21.9.2017 Klášter Teplá - zámek Chyše
12.10.2017 Třebíč -. Brtnice

Výlety a exkurze (náměty a zajištění PhDr. Horák)
25.1.2017 Poslanecká sněmovna
23.2.2017 Únětický pivovar
8.3.2017 Novoměstská radnice v Praze
23.5.2017 Jelení příkop v Praze
5.6.2017 Nová budova CIIRC a rektorátu ČVUT
15.6.2017 Nelahozeves
10.10.2017 Budova ČSOB v Radlicích
7.11.2017 Budova Českého rozhlasu v Praze
18.11.2017 Sedmihorky - Turnov
21.11.2017 Toulcův dvůr v Praze Hostivaři

Program klubu na rok 2018
Ke stálému programu náleží informace o ČVUT, fakultách a dalších
součástech školy, účast na společenských a kulturních akcích ČVUT, odborné
přednášky, tematické zájezdy, exkurze, výlety a vycházky, návštěvy muzeí, výstav,
zajímavých a památných míst, kulturních programů Prahy 6 a informace o vhodných
lázeňských pobytech a péče o zdraví.

Termíny setkání Klubu s přednáškami 2018
5. února,

5. března,
9. dubna,
14. května, 4. června,
10. září,
1. října,
5. listopadu.
prosincové vánoční setkání se zástupci vedení ČVUT v Masarykově koleji
- termín bude stanoven v listopadu).

Tematické zájezdy 2018
Doc. Novák připravil program 13-ti zájezdů, ze kterých na základě
hlasování byly členy Klubu vybrány následující, (a to ve dnech):
19. dubna
Bechyně, Soběslav
17. května
Boheminium (Mar. Lázně) - Kynžvart
14. června
Dačice – Slavonice
20. září
Mladá Boleslav - Jabkenice
11. října
Ploskovice - Roudnice n/L.

Vypracoval 8.1.2018 prof. Ing. arch. Josef Pechar, DrSc.

