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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SDRUŽENÍ
Název:

CIVITAS PER POPULI

Právní forma:

občanské sdružení

Oficiální sídlo:

Střelecká 574/13, 500 02 Hradec Králové

IČ:

26584204

Bankovní spojení:

179322439/0300

KONTAKTY
Sídlo
Střelecká 574/13
500 02 Hradec Králové
Kancelář – Salon Královéhradecký
Gočárova 20
500 02 Hradec Králové
www.civitas-group.cz
civitasperpopuli@gmail.com
tel. 722 969 360
Provozní doba Salonu Královéhradeckého je od pondělí do pátku od 14:00 do18:00 hodin,
jindy dle dohody.
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STRUKTURA ORGÁNŮ SDRUŽENÍ K 31.12.2011

Předseda sdružení:
Mgr. Michael Pondělíček
Místopředseda sdružení:
Prof. Ing. arch. Jan Koutný, CSc.
Tajemnice sdružení:
Ing. Lenka Milbachrová (leden – březen 2012)
Ing. Jana Modráčková
Předsedkyně dozorčí rady:
Ing. Jana Vaďurová
Členové dozorčí rady:
RNDr. Zita Kučerová, Mgr. Petr Šilhánek

Orgány sdružení byly zvoleny pro funkční období 1.11. 2010 – 31.12.2013.
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OBECNĚ O ČINNOSTI O.S. CIVITAS PER POPULI
Občanské sdružení Civitas per Populi pracuje od roku 2002 při Fakultě architektury VUT
v Brně (v roce 2006 bylo jeho sídlo přeneseno do Hradce Králové) jako nevládní nezisková
organizace sdružující vědecké pracovníky, pedagogy a studenty (zejm. Ph.D. studenty) oborů
zaměřených na tvorbu urbánního prostředí.
Cílem činnosti sdružení je:
1. Napomáhat vzdělávání v oborech, které ovlivňují utváření urbánního prostředí sídel ve
smyslu vytvoření zdravého životního a obytného prostředí ve městech (tj. v oborech jako jsou
urbanismus, architektura, sociální geografie, sociologie, psychologie, veřejná správa apod.).
Tento díl je realizován zejména publikační a výzkumnou činností a dále pořádáním
vzdělávacích akcí pro odbornou i laickou veřejnost a dále pro studenty výše zmiňovaných
oborů (přednášky, přednáškové cykly, „letní školy“, exkurze a studijní cesty apod.)
2. Rozvinout hlubší participaci občanů/obyvatel v procesu urbanistické a architektonické
tvorby a v procesu územního plánování. Jedná se zejména o pořádání akcí zapojujících
veřejnost do plánovacího procesu, jako jsou plánovací víkendy, interaktivní výstavy apod.
Od roku 2006 je Civitas per Populi rovněž nakladatelstvím odborné literatury a vede vlastní
odbornou knihovnu.
Od roku 2009 pracuje o.s. rovněž jako ekoporadna registrovaná v systému ekoporaden a je
součástí elektronického poradenského systému SENAS. Ekoporadna se specializuje se
zejména na tyto oblasti:
•

Ochrana krajiny;

•

Změna klimatu a adaptace na ni;

•

Ochrana a bezpečnost zdrojů v životním prostředí (voda, ovzduší)

•

Udržitelný rozvoj;

•

Místní Agenda 21 a její indikátory;

•

Doprava;

•

Udržitelná turistika;

•

Globální rozvojová témata.

V roce 2010 otevřelo sdružení Salon Královéhradecký - nevládní, neziskové, informační,
prezentační, diskusní a ekologické centrum, Klub architektů a ve spolupráci s ČKA
informační místo České komory architektů v Hradci Králové. Od roku 2012 je partnerem
Východočeské pobočky České geografické společnosti.
Občanské sdružení CIVITAS PER POPULI, Střelecká 574/13, 500 02 Hradec Králové
Salon Královéhradecký, Gočárova 20, HK
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PŘEHLED NEJVÝZNAMNĚJŠÍ ČINNOSTI OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ
DO ROKU 2012
Veřejné prostory v územně plánovacím procesu (2003), podíl na vydání odborné
publikace (spolu s Fakultou architektury VUT v Brně).
Public Spaces and Quaility of Life (2004) vydání sborníku abstraktů referátů
stejnojmenné mezinárodní odborné konference a organizace této konference pod
záštitou Evropské asociace urbanistů – European Urban Research Association (EURA).
Broumovsko - náš domov (2006), projekt zapojování veřejnosti do tvorby rozvojových
plánů v regionu Broumov, projekt pro Centrum evropského projektování podpořený
Evropskou unií v rámci projektu „Evropské projektové centrum – budování
regionálního partnerství“.
Výzkum pro potřeby regionů (2004 – dosud) – zapojení do realizace a implementace
výzkumných projektů zpracovávaných Fakultou ekonomicko-správní Univerzity
Pardubice a Fakultou architektury VUT v Brně.
Indikátory trvale udržitelného rozvoje jako nástroj sledování a snižování disparit
v úrovni obyvatelstva jednotlivých regionů (2007 – 2011), výzkumný projekt v rámci
programu Ministerstva pro místní rozvoj na podporu výzkumu a vývoje „Výzkum pro
řešení regionálních disparit“ vč. realizace www.indikatory.eu.
Facilitace „Vize Broumovska“ (2009).
projekt „Výzkum, management a ochrana PR Zbytka (lokalita Natura 2000) v praxi“,
(realizováno 2009-2010): projekt podpořený statutárním městem Hradec Králové, který
měl za cíl seznámit dostupným a srozumitelným způsobem prezentovat problematiku
ochrany lokality Zbytka v kontextu ČR a Královéhradeckého kraje a zpřístupnit sebrané
informace o ní místním i dalším občanům; informace o lokalitě jsou dostupné na
webových stránkách, které vznikly v rámci tohoto projektu – www.zbytka.cz.
Místní příspěvek k ochraně klimatu na úrovni měst a obcí – návod pro ochranu klimatu
ve městech a obcích“ (2010) – projekt pro Ministerstvo životního prostředí, výsledkem
projektu je stejnojmenná publikace.
„Místní agenda 21 jako nástroj pro stabilizaci místní demokracie v Černé Hoře“ (2010)
projekt pro Ministerstvo zahraničních věcí, výsledkem projektu je publikace Agenda 21
i lokalna demokratija – izkustva iz Češke Republike a internetový portál www .
Salon Hradeckých architektů 2010 (realizace 2010-2011)- výstava současné tvorby
architektů působících v Hradci Králové. Cílem projektu bylo představit široké veřejnosti
architekty a architektonické ateliéry, které v Hradci Králové působí a prezentovat jejich
současnou tvorbu (realizovanou zejm. na území města Hradce Králové). Projekt byl
podpořen Městem Hradec Králové.
Procházkový okruh po současné architektuře Hradce Králové, projekt pro město Hradec
Králové (2010).
Občanské sdružení CIVITAS PER POPULI, Střelecká 574/13, 500 02 Hradec Králové
Salon Královéhradecký, Gočárova 20, HK
www.civitas-group.cz, e-mail: civitasperpopuli@gmail.com, tel.: 722 969 360

6

Indikátory trvale udržitelného rozvoje jako nástroj sledování a snižování disparit
v úrovni kvality života obyvatelstva jednotlivých regionů, výzkumný projekt pro
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (WD-69-07-4), doba realizace 2007 – 2011– více o
projektu na www.indikatory.eu.
Zvláště chráněná území okolí Hradce Králové (grant MMHK), 2010 – 2011, prezentace
chráněných území přírody a krajiny v okolí krajského města Hradec Králové, více na
http://www.chranenauzemi-hk.cz/.
Projekt výstavby a podpory střední technické JHP školy v Puoku, Kambodža (spolu
s o.s. JHP škola).
Projekt „Mobily jdou do nebe také v Hradci!“, 2011, akce pro veřejnost zaměřená
primárně na sběr starých mobilních telefonů a jiných elektrozařízení (elektronického
šrotu) podpořená grantově společností Asekol, byla zaměřena také na zvýšení
informovanosti o zpětném odběru mobilních telefonů.
Spolupráce a praxe při výuce studentů Univerzity Hradec Králové, od roku 2011.
Stezka pro vozíčkáře v Královéhradeckých lesích, 2011, Grant Klubu Českých turistů, v
rámci kterého byla v Královéhradeckých lesích po dohodě a ve spolupráci s Městskými
lesy Hradec Králové a.s. vyznačeny dvě trasy pro vozíčkáře (okruhy) a k tomu vytištěna
skládačka s mapkou a také letáky a další k propagaci IV. stezky pro vozíčkáře v ČR, na
jejíž slavnostní otevření kromě předsedy KČT a ředitele ŠuNAPu Dr. Jiřího Stránského.
Přišli i takoví hosté jako Ministr zdravotnictví doc. MUDr. Leoš Heger a primátor města
MUDr. Zdeněk Fink.
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5. ČINNOST SDRUŽENÍ V ROCE 2012
Občanské sdružení Civitas per Populi má od roku 2002, kdy vzniklo, velmi
různorodou činnost a jeho členové se angažují ve všech sférách veřejného života. V roce 2012
kromě odborné a vědecké činnosti na grantech a výuce, pokračovalo sdružení i v činnosti
kulturně-osvětové, popularizační a propagační, spojené s aktivitami organizace. Změny
v charakteru činnosti souvisí s provozováním Salonu Královéhradeckého, který v Hradci
Králové funguje od roku 2010 jako prostor pro výstavy, přednášky, semináře, prezentace a jiné
kulturně i výchovně zaměřené akce, spojené s náplní poslání sdružení.
V průběhu roku 2012 byly realizovány následující projekty a aktivity:

Mezinárodní projekty
Podpora střední školy v Puoku, Kambodža (JHP škola)
V rámci rozvojových aktivit sdružení významně podpořilo výuku na střední technicky
zaměřené škole pro zcela nemajetné studenty a sirotky v obci Puok nedaleko od známého
Angkor Watu v Kambodži. Kromě činnosti při podpoře této školy se podařilo po
katastrofálních záplavách v roce 2011 zajistit pomůcky pro obnovení výuky na základních
školách pro místní zemědělce.

JHP škola v Puoku a M. Pondělíček předává výsledky sbírky psacích potřeb řediteli školy panu Sophatovi Ouk

Spolupráce s University for Business and Technology (UBT) v Prištině, Kosovo
Nadále pokračuje spolupráce se soukromou obchodní a technologickou univerzitou
v kosovské Prištině. Aktivity směřují k vytvoření společného výukového programu mezi
kosovskou a českou stranou a s přípravou studijní cesty pro kosovské studenty do ČR.

Občanské sdružení CIVITAS PER POPULI, Střelecká 574/13, 500 02 Hradec Králové
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Projekty v rámci ČR
Strategický plán obce/města/ z pohledu rovných příležitostí (gender analýza
strategického plánu)
Cílem projektu bylo posoudit dopady a přínosy jednotlivých cílů strategických plánů 16-ti
velkých měst v České republice nejen na muže a ženy, ale i na ostatní skupiny, které se v dané
komunitě vyskytují. Toho bylo dosaženo prostřednictvím gender analýzy, rozšířené na
komunitní analýzu. Tento projekt vznikl s finanční podporou Nadace Open Society Fund
Praha.
Koncepce bytové politiky pro Nové Město nad Metují
Zpracování analytické a návrhové části dokumentu spolu s uspořádáním 3. kulatých stolů.
Koncepce byla zpracována v rámci projektu Podpora dostupnosti a kvality sociálních služeb
v Královéhradeckém kraji II a realizuje ho Královéhradecký kraj smlouvou s Novým Městem
nad Metují o zajištění činností v oblasti podpory dostupnosti sociálních služeb v území
Novoměstska.
Ekoporadenství v Hradci Králové
Civitas per Populi jako Ekoporadna v centru Hradce Králové za podpory Města HK v roce
2012 poskytovalo bezplatné poradenství občanům v oblasti ochrany ŽP, a to za podpory
systému elektronického poradenství SENAS v ČR (spravovaného Agenturou Koniklec o. s.).
V roce 2012 bylo provedeno 132 jednotlivých porad, a to jako osobní návštěvou
v ekoporadně, telefonicky, tak i e-mailem. Ekoporadna CPP se kromě poradenství
orientovala během roku také na propagaci témat spojených s aktuálními problémy Evropy
nebo aktuálními tématy v ČR (Den vody, Den Země, Den chráněných území, Den životního
prostředí, Evropský den bez aut apod.).
V rámci ekoporadenských aktivit se o.s. připojilo do Koalice STOP HF proti užití
hydrofrakčního štěpení pro těžbu břidlicových plynů v České republice.
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Značení přírodních památek a rezervací v městských lesích Hradec Králové QR kódy
V rámci spolupráce s podnikem Městské lesy Hradec Králové a.s. byl vytvořen moderní
systém značení přírodních památek a přírodních rezervací a dalších ochranářsky i turisticky
zajímavých ploch v lesích okolo města Hradce Králové. Místa značení byla zaměřena a
opatřena unifikovanými QR kódy (obrazovými) s novou informací o místě pro turisty a jiné
návštěvníky.

Výukové programy
Přípravný kurz a úvod do studia architektury a stavitelství
Přípravný kurz a úvod do studia architektury a stavitelství neboli „Školička architektury“ je
kurz, který v 9-ti výukových blocích seznamuje účastníky se základy oboru a nezbytnými
znalostmi pro přijímací zkoušky a studium na fakultách architektury a fakultách stavebních,
aktuálně probíhá již 4. ročník (září 2012 – únor 2013).
Součástí kurzu byla také otevřená beseda s Ing. arch. Pavlem Zadrobílkem z Atelieru Žárovka
architekti, která byla rovněž otevřena pro veřejnost (24. 11.)
Kurz je součástí rozsáhlejšího projektu vysokoškolského vzdělávání v oblasti architektury,
urbanismu a udržitelného regionálního rozvoje, který sdružení dlouhodobě připravuje pod
názvem „Gočárův ústav urbanismu“.

Beseda s Ing. arch. Pavlem Zadrobílkem

Výuka kreslení s výtvarnicí paní Adélou Khomovou

Spolupráce s vysokými školami
Spolupráce a praxe při výuce studentů Univerzity Hradec Králové (od roku 2011) a osvětové
přednášky pro studenty Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, Přírodovědecké
fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Fakulty architektury VUT v Brně.
Spolupráce při pořádání terénní exkurze v okolí Neziderského jezera pro studenty Fakulty
ekonomicko-správní Univerzity Pardubice (15. - 20.4 2012)
Osvětové přednášky ve spolupráci s centrem EVVO SEVER
Občanské sdružení CIVITAS PER POPULI, Střelecká 574/13, 500 02 Hradec Králové
Salon Královéhradecký, Gočárova 20, HK
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Ediční činnost
Občanské družení Civitas per Populi každoročně vydává několik vlastních publikací. Letos
mezi ně patřily následující:
• ŠILHÁNKOVÁ, V. (ed.) Regionální rozvoj a Rio po 20 letech sborník recenzovaných
příspěvků z odborné konference Regionální rozvoj mezi teorií a praxí III, 123 s ISBN
978-80-904671-7-0 (Civitas per Populi), ISBN 978-80-7395-549-6 (Univerzita
Pardubice). (Zároveň jako mimořádné číslo elektronického časopisu Regionální rozvoj
mezi
teorií
a
praxí
ISSN
1805-3246
dostupné
z www:
http://www.regionalnirozvoj.eu/regionalni-rozvoj-rio-po-20-letech/2012mimoradnecislo-0)
• ŠILHÁNKOVÁ, V. A KOL. Metodika sledování udržitelného rozvoje pro města a
obce, Civitas per Populi Hradec Králové 2012, 28 s. bez příloh, ISBN 978-80-9046718-7
• ŠILHÁNKOVÁ, V. A KOL. Jak sledovat indikátory udržitelného rozvoje na lokální
úrovni? Návod pro zpracování případových studií, Civitas per Populi Hradec Králové
2012, 2. Upravené vydání, 88 s., ISBN 978-80-87756-00-3
• MAŠTÁLKA, M. Sledování udržitelného rozvoje pro města a obce. Případová studie
Hradec Králové, Civitas per Populi Hradec Králové 2012, 80 s., ISBN 978-80-8775601-0
• ŠILHÁNKOVÁ, V., PONDĚLÍČEK, M. Metodika vyhodnocování udržitelného využití
území pro potřeby územního plánování, Civitas per Populi Hradec Králové 2012, 72 s.,
ISBN 978-80-904671-9-4
V roce 2012 bylo započato s vydáváním elektronického odborného recenzovaného časopisu
Regionální rozvoj mezi teorií a praxí – dostupné na www.regionalnirozvoj.eu (ISSN 18053246). Byla vydána dvě řádná a jedno mimořádné číslo časopisu. Redakční rada časopisu
pracuje v následujícím složení (řazeno abecedně):
Prof. Ing. arch. Jan Koutný, CSc., Fakulta architektury VUT V Brně
RNDr. Zita Kučerová, Ph.D., Centrum evropského projektování Hradec Králové
Ing. Martin Maštálka, Ph.D., (výkonný redaktor)
RNDr. Miloslav Novák, Odbor ekonomických a dobrovolných nástrojů Ministerstvo životního
prostředí ČR
Mgr. Michael Pondělíček, Civitas per Populi
RNDr. Josef Postránecký, ředitel Sekce regionální politiky, Ministerstvo pro Místní rozvoj
ČR
doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D., Civitas per Populi (šéfredaktorka)
Mgr. Zdeněk Semorád, ředitel Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod
Ing. Jiří Svátek, vedoucí Odboru strategického rozvoje města Hradce Králové
Ing. Oldřich Vlasák, Europoslanec, místopředseda Europarlamentu a člen Výboru pro
regionální rozvoj Europarlamentu, místopředseda SMO
Redakční rada se nad obsahem jednotlivých čísel časopisu sešla celkem třikrát.
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Odborné semináře a konference
Regionální rozvoj mezi teorií a praxí III. - na téma Regionální rozvoj a Rio po 20 letech.
-

CPP se spolupodílelo na uspořádání dalšího ročníku odborné konference, která se
uskutečnila 31. 5. 2012 ve spolupráci s Univerzitou Pardubice. Z konference byl
sestaven a vydán sborník příspěvků – viz ediční činnost výše.

Akce, aktivity a happeningy
Různé aktivity v rámci Ekoporadny pro občany byly následovány happeningy a přednáškami
v Salonu Královéhradeckém. V průběhu roku bylo uspořádáno několik větších happeningů
zapojujících a oslovujících veřejnost v aktuálních otázkách ochrany životního prostředí,
architektury, urbanismu a regionálního rozvoje.
22. 3. 2012 - Den Vody
- happening v rámci oslav Světového dne vody proběhl v centru města Hradce Králové
a jeho cílem bylo upozornit na stále se zmenšující kapacitu zdrojů pitné vody.
Happening doprovodilo vystoupení hudební skupiny Kmotra Rock revival a od
17 hodin pak v Salonu Královéhradeckém proběhla přednáška a beseda s Josefem
Markem, pracovníkem kvality vody Královéhradecké provozní a.s.

Hudební vystoupení Kmotra Rock revival a sáček s upozorněním na zmenušující se zásoby vody

19. 4. 2012 - Den Země
- happening k oslavám Dne země spojený s petiční akcí Koalice Stop HF proti těžbě
břidlicových plynů v ČR. Akce měla za cíl upozornit na nebezpečí důsledků této těžby
a občané pak měli možnost projevit svůj nesouhlas s těžbou podpisem petice.
24. 5. 2012 – Vycházka po Zvláště chráněných území HK
- při příležitosti Evropského dne parků - letos nově Dne chráněných území, sdružení
Civitas per Populi uspořádalo ve spolupráci s Městskými lesy HK vycházku po lesních
zvláště chráněných území Hradce Králové.
Občanské sdružení CIVITAS PER POPULI, Střelecká 574/13, 500 02 Hradec Králové
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31. 5. 2012 – Světový den životního prostředí
- v rámci Světového dne životního prostředí proběhla další beseda s Jiřím Malíkem o
hrozbě těžby břidlicových plynů hydrofrakční (HF) metodou na Broumovsku, součástí
akce bylo i promítání filmu Gasland, který dokumentuje problematiku této těžby ve
světě.
20. 9. 2012 – Evropský den bez aut
- akce konaná ve spolupráci s Dopravním podnikem Hradec Králové a Magistrátem
města Hradec Králové v rámci Evropského týdne mobility. Akce se konala ve čtvrtek
20. 9. po celý den (9:00 - 17:00) na Ulrichově náměstí. Téma letošní akce bylo Pohyb
správným směrem a pro návštěvníky bylo připraveno mnoho různých aktivit a
představeny různé alternativní možnosti dopravy.

13
Dětské soutěže na Ulrichově náměstí a vystavený historický autobus

2.10. 2012 - Den architektury v Hradci Králové
Při příležitosti Dne architektury, který je každoročně vyhlašován na 2.10. uspořádalo
sdružení Civitas per Populi komponovanou procházku po současné architektuře
v Hradci Králové. Skupina zájemců pod vedením doc. Ing. arch. Vladimíry
Šilhánkové.
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O.s. Civitas per Populi dále provozuje kulturní, informační a poradenské centrum s názvem

SALON KRÁLOVÉHRADECKÝ
A KLUB ARCHITEKTŮ V HRADCI KRÁLOVÉ
(Gočárova tř. 761/20, 500 02 Hradec Králové)
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Salon Královehradecký exteriér a interiér

Kulturní, informační a poradenské centrum je určeno pro občany i návštěvníky města
Hradec Králové. Návštěvní a výstavní prostory i knihovna s čítárnou jsou od roku 2011
otevřeny od pondělí do pátku denně v čase 14 - 18 hod. Pravidelně se tu každý týden konají
různé besedy, výstavy a kulturní akce pro odbornou i laickou veřejnost. V průběhu roku 2012
navštívilo přednášky, besedy, výstavy a ostatní akce přes 850 návštěvníků včetně studentů
středních a vysokých škol.
V rámci Salonu Královéhradeckého je systematicky budována odborná knihovna.
K 1. 1. 2013 evidovala knihovna na 600 knižních titulů, 250 časopisů, 550 informačních
brožur, 134 diplomových a bakalářských prací a 65 CD a DVD. Katalogy knihovny jsou
dostupné on-line na http://www.civitas-group.cz/knihovna/

Občanské sdružení CIVITAS PER POPULI, Střelecká 574/13, 500 02 Hradec Králové
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Výstavy
V Salonu Královéhradeckém byly v průběhu roku realizovány následující výstavy:

„Kambodžský večer“ a Tříkrálová sbírka psacích potřeb ve prospěch kambodžských
školáků (leden 2012)
Výstava fotografií a promítání o rozestavěné české JHP škole v Kambodži spojená se sbírkou
psacích potřeb pro kambodžské děti. Tato Novoroční Tříkrálová sbírka per, propisek a psacích
potřeb navazující potažmo na loňskou akci sdružení Civitas per Populi „Pero pro Klause“,
která měla mezi občany Hradce Králové velký úspěch a bylo vybráno několik kilo propisek,
pastelek, fixů, tužek a dalších psacích potřeb. Celkem bylo množství odhadnuto na 2 a půl
tisíce kusů psacích potřeb doplněných gumami, pravítky a ořezávátky. Tato sbírka pak byla
doručena do Kambodžské střední technické „JHP školy“ a dalších základních škol v regionu.
Na místě zástupce sdružení CPP předal během jednání o rozvoji školy balík s potřebami pro
střední školu a zbylé psací potřeby doručil do listopadu 2012 do vyplavených základních škol.
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Sbírka psacích potřeb

Práce studentů Technické univerzity v Cáchách zpracované pod vedením prof. Arch.
Mirko Bauma (leden – únor 2012)
Rekultivace a management nepřírodních biotopů v České republice
Výstava zapůjčená od Ústavu pro ekopolitiku mapující sukcesní procesy těžeben a dalších
brownfiels v České republice (březen – duben 2012)
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•

"Tvar - Netvar" (duben – květen 2012)

Výstava školních prací studentů oboru produktový design Střední uměleckoprůmyslové školy
hudebních nástrojů a nábytku v Hradci Králové, kteří vystavovali a předváděli své návrhy
výrobků neotřelého designu, vzniklé pod vedením praktických pedagogů - designérů.

Akad. sochař Ladislav Jezbera z Atelieru designu výrobku a Mgr. Václav Kosina, ředitel SUPŠHNN na vernisáži výstavy

Nerealizované projekty
Výstava projektů, které vznikly v letech 1990 až 2010, ale nebyly (dosud) realizovány
v Hradci Králové, výstava vznikla za podpory města Hradec Králové (květen – červen 2012).
Ptáci jižní Moravy
Výstava uspořádaná ve spolupráci s organizací Soliton a za podpory Města Hradec Králové
navázala na projekt Atlas ptáků jižní Moravy a souvisela s přípravu projektu Ptáci východních
Čech (červen – červenec 2012).
Stavba roku 2012 Královéhradeckého kraje
Výstava soutěžních prací 9. ročníku soutěže Stavba roku Královéhradeckého kraje uspořádaná
ve spolupráci s Krajem Královéhradeckým, královéhradeckou pobočkou České komory
autorizovaných inženýrů a techniků, Svazem podnikatelů ve stavebnictví ČR a Svazem
stavebních inženýrů. 2. října také v Salonu Královehradeckém proběhlo slavnostní vyhlášení
vítězů této soutěže a předání cen z rukou zástupců Královéhradeckého kraje. (září – říjen
2012).
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Tři generace architektů: Rejchlovi - výstava při příležitosti uvedení nové knihy
historika architektury Ladislava Zikmunda-Lendera
Dne 11. října 2012 byla otevřena výstava věnovaná čtyřem architektům ze tří generací
hradeckého rodu – Rejchlům. Rozsah jejich životů sahá od roku 1852 do současnosti,
dohromady jsou autory na padesátky realizací jen v Hradci Králové a vytvořili tak významné
stavby jako je hlavní nádraží, které bylo svého času po Praze největším v zemi, krajský soud,
průmyslová škola, hradecké letiště, školy, školky, dvě desítky rodinných domů a řada
činžovních domů. Jejich stylový posun sahal od historismu, přes secesi, k modernímu
klasicismu po funkcionalismus a postmodernu (říjen – listopad 2012).
Pocta architektovi Alexandru Purovi
Vzpomínková výstava vzniklá za podpory města Hradec Králové měla u návštěvníků velký
ohlas, zejména z důvodu oblíbenosti vzpomínaného architekta Saši Pura, který v roce 2012
obdržel také posmrtně cenu města Hradec Králové. Do prostoru Salonu Královéhradeckého se
na vernisáži sešlo přes 80 hostů a slovo pronesl Ladislav Zeman, ředitel Klicperova divadla.
Vzpomínkové akce se zúčastnila i dcera architekta Pura a jeho vnuk a hlavně řada přátel, která
podpořila vzpomínky na něj a na jeho práci i promítáním fotografií a loutkohrou (listopad –
prosinec 2012).
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Výstava a vernisáž A. Pura
Michal Olšiak – malby
Vernisáží zahájená výstava rozvíjejícího se malíře a sochaře Vysočiny (má za sebou vytvoření
řady soch v krajině na Žďársku i jinde a výstavy po celé ČR) (prosinec 2012 – leden 2013).
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Přednášky, besedy a klubové akce
Z dalších kulturních aktivit lze jmenovat večery věnované svobodě a globálnímu rozvoji
ve světě spojené s besedou a promítáním filmů:
Přednáška prof. Arch. Mirko Bauma. Začátkem roku 2012 proběhla přednáška prof.
Ing. arch. Mirko Bauma (jednoho ze zakladatelů pověstného sdružení architektů SIAL), která
byla pořádána ve spolupráci s Odborem hlavního architekta Magistrátu města Hradec
Králové. Přednáška byla také doprovodnou součástí výstavy Prací studentů Technické
univerzity v Cáchách. Přednáška i vernisáž k výstavě se uskutečnila v přednáškovém
sále Muzea Východních Čech v Hradci Králové. V Salonu Královehradeckém pak bylo
možné shlédnout výstavu až do konce února 2012.
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Život a politika na Kubě - beseda s Pavlínou Springerovou o současné situaci na Kubě
(2.2.)
Slaměné domy - přednáška V. Karlíka z o.s. Baobaby (16.2.)
Povolání architektka - beseda k MDŽ spojená s přednáškou doc. Ing. arch. Vladimíry
Šilhánkové na téma Mužská a ženská role v architektuře a urbanismu (8.3.)
Dunajská delta - NATURA 2000 - cestopisné promítání M. Pondělíčka (29.3.)
Nový Zéland - promítání a přednáška MUDr. Miroslava Havrdy (5.4.)
Vstoupí Hradec Králové do UNESCO? - Diskuse k Mezinárodnímu dni památek
(12.4.) za účasti Ing. arch. Lenky Zídkové, předsedkyně Komise pro památky města Hradce
Králové, Ing. arch. Jana Falty, vedoucího Odboru památkové péče MMHK a zástupců
Památkového ústavu v Josefově.
Beseda o těžbě břidličných plynů na Broumovsku a v ČR s Jiřím Malíkem v rámci
akce ke Dni Země (19.4.)
Bez ohlávky a bez náhubku - diskuse s Jiřinou Šiklovou (7.6.). V květnu 2012
proběhla občany Hradce Králové velmi očekávaná diskuse se socioložkou Dr. Jiřinou
Šiklovou, kde byly zároveň prezentovány některé pasáže její nové knihy a současně i proběhla
velmi zajímavá diskuze k aktuálním tématům, zejména pak k životu starší generace a zapojení
se do politického života. Součástí této diskuse byla i autogramiáda její knihy ve spolupráci
s knihkupectvím Kosmas.
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Vietnam - delta Mekongu - promítání Michaela Pondělíčka (13.9.)
Letní kalamita v městských lesích - co se stalo a jak vypadá situace dnes - beseda
s Ing. Milanem Zerzánem, ředitelem MLHK (18.10.)
Architektura Hradce Králové a konkrétní umění - přednáška Aleše Čermáka
pořádaná s Klubem konkretistů v sále Studijní vědecké knihovny, na které se občanské
sdružení Civitas per Populi organizačně podílelo. (8. 10.)
Architekti Rejchlovi - přednáška historika architektury Ladislava Zikmunda-Lendera
spojená s autogramiádou nové knihy (25.10.)
Generel zeleně města v Hradci Králové - beseda s vedoucím oddělení ochrany
životního prostředí Magistrátu města Hradce Králové Ing. Liborem Rakem (1.11)
Borneo - cestopisné promítání Antonína Jančaříka (8.11.)
Povodně 2002 na Hradecku - 10 let poté - přednáška Povodí Labe (22.11.)
Možná přijde i Mikuláš aneb tajný host Salonu (5. 12.) – beseda s PaedDr.
Jindřichem Vedlichem, náměstkem primátora pro rozvoj města a dalšími hosty na téma
Rozvoj města Hradec Králové

Beseda s PeadDr. Jindřichem Vedlichem

Salon vánoční - posezení nad událostmi uplynulého roku (27.12.)
Občanské sdružení CIVITAS PER POPULI, Střelecká 574/13, 500 02 Hradec Králové
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Další akce
Občanské sdružení Civitas per Populi pořádalo v rámci podpory jiné kultury a globálního
vzdělávání ve spolupráci s organizací Člověk v tísni také pravidelně promítání filmů zdarma
prezentovaných v tomto roce v rámci festivalu „Jeden svět“. V roce 2012 proběhlo promítání
následujících filmů:
Já, moje romská rodina a Woody Allen (12. 1.);
Kimčongílie (26. 1.);
Tři dary (9. 2.);
Hlad (23. 2.);
Krev v mobilech (15. 3.);
Gasland (19.4.);
Zemřít ukamenováním (3. 5.);
Šitkredit (10. 5.);
Anna v přední linii (14. 6.);
Zločinci podle zákona (29. 11.);
Na stupních vítězů (20. 12).
Po uzavření hradeckého kina Centrál je CPP jedinou organizací, která promítání těchto filmů
organizuje a pravidelně nabízí divákům, kteří o ně mají zájem.
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PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012
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Přehled dotací z veřejných zdrojů získaných o.s. v roce 2012
Název projektu

Poskytnutá
dotace v Kč

Poskytovatel

Nerealizované projekty HK 1990-2010

10000

MMHK

Činnost kulturních organizací 2012

8000

MMHK

Strategický plán obce / města z pohledu rovných příležitostí
(gender analýza strategického plánu)
78200

OSF

dofinancování ekoporadny za rok 2011

50001

MMHK

pocta architektovi A.Purovi

20000

MMHK

ekoporadna HK

49700

MMHK

Celkem za rok 2012

215901
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Přehled darů ze soukromých zdrojů
Účel daru

Poskytnutý dar

DS01 – na přednášku a výstavu prof. Bauma

15000

DS02 – na provoz ekoporadny

5000

DS03 – na činnost Salonu Královéhradeckého

1500

DS04 – na výstavu arch. Pura

15000

DS05 – na činnost sdružení

8500

Celkem za rok 2012

45000
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ZPRÁVA REVIZNÍ KOMISE ZA ROK 2012
V roce 2012 byly v souladu s čl. IX. stanov občanského sdružení provedeny dvě kontroly
hospodaření občanského sdružení, a to k termínu 30.6. a 31.12. 2012.
Kontrola k 30.6. konstatovala následující skutečnosti:
•

k 30.6.2012 bylo u finančního úřadu Hradec Králové podáno daňové přiznání za rok
2011

•

kontrola účetních dokladů neshledala žádné nesrovnalosti v hospodaření občanského
sdružení v období 1.1. – 30.6 2012

•

kontrola činnosti výboru konstatuje, že se výbor v daném období sešel celkem 3x, a to
16.2., 13.3. a 31.5.

•

kontrola plnění usnesení valné hromady konstatuje uspokojivé plnění usnesení valné
hromady

Kontrola k 31.12. konstatovala následující skutečnosti:
•

kontrola účetních dokladů neshledala žádné nesrovnalosti v hospodaření občanského
sdružení v období 1.7. – 31.12 2012

•

kontrola činnosti výboru konstatuje že se výbor v daném období sešel 3x, a to
v termínech 26.9., 18.10. a 6.12.

•

kontrola plnění usnesení valné hromady konstatuje uspokojivé plnění usnesení valné
hromady

Závěr:
Revizní komise neshledala žádné nesrovnalosti v hospodaření občanského sdružení za
kontrolované období tj. za rozpočtový rok 2012.
Revizní komise konstatuje uspokojivou práci výboru občanského sdružení i plnění usnesení
valné hromady.

Zpracovala: Ing. Jana Vaďurová, předsedkyně revizní komise, 29.3.2013
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