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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 v úterý a ve čtvrtek od 14:00 do18:00 hodin,
jindy dle dohody.
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STRUKTURA ORGÁNŮ SDRUŽENÍ K 31.12.2012

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.

Od 1. 1. 2014 ve smyslu Zákona č. 89/2012 Sb. (nový občanský zákoník) k transformaci
občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost.
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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
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PŘEHLED NEJVÝZNAMNĚJŠÍ ČINNOSTI OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ
DO ROKU 2013
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
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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). 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.
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.
Strategický plán obce/města/ z pohledu rovných příležitostí (gender analýza
strategického plánu). (2012) 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. (2012) Zpracování analytické a
návrhové části dokumentu spolu s uspořádáním 3. kulatých stolů.
Značení přírodních památek a rezervací v městských lesích Hradec Králové QR kódy
(2012) 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
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5. ČINNOST SDRUŽENÍ V ROCE 2013
V průběhu roku 2013 byly realizovány následující projekty a aktivity:

Mezinárodní projekty
Podpora střední technické JHP školy v Puoku, Kambodža
Sdružení pokračovalo v podpoře rozvoje střední technické JHP školy pro zcela nemajetné
studenty a sirotky v obci Puok nedaleko od známého Angkor Watu v Kambodži. Kromě
tříkrálové sbírky zdravotnického materiálu, jejíž výtěžek v podobě balíku se 6 kg zdravotního
materiálu, 3 kg psacích potřeb (z loňské sbírky) a 4 repasované mobilní telefony, které
věnovala firma Asekol, byl v Puoku osobně předán dne 3. února 2013 se sdružení zejména
podílelo na projektu rekonstrukce objektu zázemí školy (ubytování studentů - sirotků,
kancelář a knihovna, ošetřovna) vč. zabezpečení ekologicky šetrného provozu školy
(stabilizace elektrické sítě ve škole, osazení fotovoltaických panelů, hygienicky a
environmentálně akceptovatelné nakládání s odpadními vodami a odpady) a dokončení a
úplné zprovoznění zásobovací (zeleninové a ovocné) zahrady školy, která umožní částečnou
potravinovou soběstačnost školy pro potřeby nemajetných studentů a studentů sirotků
(odvodnění, oplocení, terénní úpravy atd.). Projekt rekonstrukce školy byl financován
z prostředků Ministerstva zahraničních věcí, nadace JHP škola, americké nadace Cambodian
School Project a prostředků našeho sdružení.

Instalace solárních panelů na budově JHP školy a studenti školy na školní zahradě
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Spolupráce s University for Business and Technology (UBT) v Prištině, Kosovo
V roce 2013 nadále pokračovala 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.

Projekty v rámci ČR
Strategický plán obce/města/ z pohledu rovných příležitostí (gender analýza
strategického plánu)
V úvodu roku byl dokončen projekt, jehož cílem 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. Výsledky projektu byly publikovány jak ve formě
samostatné publikace, tak i formou odborných článků.
Ekoporadenství v Hradci Králové
Civitas per Populi jako Ekoporadna v centru Hradce Králové za podpory Města HK nadále v
roce 2013 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 2013 bylo dosud provedeno 158 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. nadále spolupracovalo s Koalicí STOP HF proti užití
hydrofrakčního štěpení pro těžbu břidlicových plynů v České republice. CPP se zejména
zapojilo do aktivit směřujících k zabránění zahájení průzkumných vrtů v zázemí Hradce
Králové v Novohradeckých lesích.
Procházkový okruh po současné architektuře města Hradce Králové
Cílem projektu bylo provést věcnou revizi a aktualizaci 4. procházkového okruhu po současné
architektuře města Hradce Králové, který vznikl původně v roce 2007. Nahrazena byla cca 1/3
stávajícího okruhu stavbami novějšími, přičemž celkový počet stojanů byl zachován. Nová
podoba okruhu byla veřejnosti představena 20. června 2013.
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Zelený okruh – třetí okruh města Hradce Králové
V sobotu 5. října 2013 ve 14 hodin byla píčí CPP slavnostně otevřena 1. etapa třetího tzv.
„zeleného“ okruhu kolem Hradce Králové. Okruh pro 21. století, pro pěší a cyklisty, ale i pro
vše živé a nemotorizované… 1. etapa je zprovozněna z Roudničky do Svinar. Slavnostního
otevření se zúčastnil náměstek primátora pro rozvoj města PaedDr. Jindřich Vedlich, Ph.D.,
který spolu s autorem projektu ing. arch. Pavlem Zadrobílkem a zástupci a.s. Městské lesy
Hradec Králové přestřihli zelenou pásku. Poté se cyklopeloton hostů a zúčastněné veřejnosti
vydal z Roudničky po novém okruhu cca 10 km k rybníku Výskyt, kde se o kulturní program
postarala skupina Kmotra rock revival.

10
Slavnostní otevření Zeleného okruhu (PaedDr. Jindřich Vedlich, Ph.D., Ing. arch. Lenka Zídková a
Ing. arch. Pavel Zadrobílek) a schéma okruhu

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.
V roce 2013 proběhl již 4. ročník (září 2012 – únor 2013).
Kurz je součástí rozsáhlejšího projektu vysokoškolského vzdělávání v oblasti architektury,
urbanismu a udržitelného regionálního rozvoje, který sdružení dlouhodobě připravuje.
Spolupráce s vysokými školami
CPP spolupracuje při výuce studentů Univerzity Hradec Králové (od roku 2011) a studentů
Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice (od roku 2008). Sdružení pro studenty
organizuje už pravidelné exkurze do Národní přírodní rezervace Karlštejn. Letos proběhla
díky spolupráci s o.s. Civitas per Populi a Geoparkem Joachima Barranda pod vedením Mgr.
Michaela Pondělíčka (8.4. a 1.11. 2013), dále terénní cvičení „Město v krajině, krajina ve
městě“ - Poděbrady a Polabská lužní společenstva (26.4.2013). V plánu na 6.12. 2013 je ještě
exkurze do Hradce Králové s názvem Hradec Králové – učebnice moderního urbanismu.
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

Studenti na exkurzi v Polabí a na terénním cvičení na Broumovsku

CPP se rovněž výrazně zapojilo do pořádání terénního cvičení studentů oboru Regionální
rozvoj na Broumovsko (24. - 28. 9. 2013).
Spolupráce s Vysokou školou regionálního rozvoje
Sdružení navázalo v únoru 2013 spolupráci s Vysokou školou regionálního rozvoje, která od
této doby využívá knihovnu sdružení jako součást knihovny pro své studenty, dále se
spolupodílí na organizování odborných konferencí a vydávání odborného časopisu Regionální
rozvoj mezi teorií a praxí. Cílem spolupráce je zejména akreditace vysokoškolského
studijního oboru za měřeného na problematiku regionálního rozvoje.

Ediční činnost
Občanské družení Civitas per Populi každoročně vydává několik vlastních publikací. V roce
2013 mezi ně patřily následující:
• ŠILHÁNKOVÁ,V., PONDĚLÍČEK, M., MODRÁČKOVÁ, J. Strategické plány měst
z pohledu genderové analýzy. Vyd. 1. Hradec Králové: Civitas per Populi, 2013. 52 s.
ISBN 978-80-87756-02-7
• ŠILHÁNKOVÁ, V., MAŠTÁLKA, M. (eds.) Obyvatelstvo, region a bezpečnost
sborník recenzovaných příspěvků z odborné konference Regionální rozvoj mezi teorií
a praxí 2013, ISBN 978-80-87756-03-4 (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/2013mimoradnecislo
• ŠILHÁNKOVÁ, V., PONDĚLÍČEK, M., PAVLAS, M., MAŠTÁLKA, M.
Ekonomické a bezpečnostní dopady (sub)urbanizace, Civitas per Populi Hradec
Králové 2013, 176 s., ISBN 978-80-87756-04-1 (aktuálně v tisku) (odborná
recenzovaná monografie financovaná z prostředků nadace CERGE-EI)
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V roce 2013 pokračovalo vydávání elektronického odborného recenzovaného časopisu
Regionální rozvoj mezi teorií a praxí – dostupné na www.regionalnirozvoj.eu (ISSN 18053246). Časopis aktuálně usiluje o zařazení do seznamu odborných recenzovaných časopisů
evidovaných Radou vlády ČR pro vědu a výzkum. V roce 2013 byla vydána dvě řádná a jedno
mimořádné číslo časopisu. Redakční rada časopisu pracovala v následujícím složení (řazeno
abecedně):
Prof. PhDr. Marek Franěk, Univerzita Hradec Králové
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., Univerzita Pardubice (výkonný redaktor)
RNDr. Miloslav Novák, Odbor ekonomických a dobrovolných nástrojů Ministerstvo životního
prostředí ČR
Mgr. Michael Pondělíček, Ph.D. Civitas per Populi, Vysoká škola regionálního rozvoje
RNDr. Josef Postránecký, ředitel Sekce regionální politiky, Ministerstvo pro Místní rozvoj
ČR
doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D., Civitas per Populi, Vysoká škola regionálního
rozvoje (šéfredaktorka)
Mgr. Zdeněk Semorád, ředitel Kanceláře primátorky statutárního města Pardubice
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.

Odborné semináře a konference
Regionální rozvoj mezi teorií a praxí 2013 - na téma Obyvatelstvo, region a bezpečnost.
CPP se jako hlavní pořadatel (spolu s Univerzitou Pardubice a Vysokou školou regionálního
rozvoje) spolupodílelo na uspořádání již pátého ročníku odborné konference, která se
uskutečnila 30. 5. 2013. Z konference byl sestaven a vydán sborník příspěvků – viz ediční
činnost výše.

Úvod konference a zdravice náměstka hradeckého primátora PaedDr. Jindřicha Vedlicha, Ph.D.
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Okamžiky proměny
Jako doprovodný program k mezinárodní odborné konferenci pořádané Statutárním městem
Hradec Králové ve spolupráci s Univerzitou Hradec Králové, která se konala ve dnech 7. – 8.
11. 2013 byla v Salonu Královéhradeckém v rámci doprovodného programu uspořádána
přednáška pro veřejnost na téma Náměstí Hradce Králové v proměnách staletí.

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.
21. 3. 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 spočíval
v soutěži poznávání vody studniční, vodovodní a balené. Zajímavostí je, že 80% dotázaných
poznalo vodu balenou, kdežto vodu vodovodní určilo správně jen 40% účastníků ankety a
50% určilo správně vodu studniční.
25.4. Světový den chráněné přírody – vycházka po lesních Zvláště chráněných územích
Hradce Králové (s ČGS)
- při příležitosti Evropského dne chráněné přírody, sdružení Civitas per Populi uspořádalo
ve spolupráci s Městskými lesy HK vycházku po lesních zvláště chráněných území Hradce
Králové. Vycházka se uskutečnila od 16 hodin a po srazu v Přemyslově ulici trvala cca 2
hodiny.
19. 9. 2013 Evropský den bez aut
- akce konaná ve spolupráci s Dopravním podnikem v Hradci Králové v rámci Evropského
týdne mobility. Akce se konala ve čtvrtek 19. 9. od 13 do 16h na Terminálu HD na téma
„Čistý vzduch – je to na nás!“. Pro návštěvníky hrála skupina Kmorta rock revival a
dopravním podnikem byl představen byl nový elektrobus.

.
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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)

14
Salon Královéhradecký – 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 v úterý a čtvrtek 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 2013 dosud
navštívilo přednášky, besedy, výstavy a ostatní akce cca 1600 návštěvníků včetně studentů
středních a vysokých škol.
V rámci Salonu Královéhradeckého je systematicky budována odborná knihovna.
K 1. 1. 2014 evidovala knihovna na 685 knižních titulů, 250 časopisů, 560 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/
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Výstavy
V Salonu Královéhradeckém byly v průběhu roku realizovány následující výstavy:
Děti patří do školy – dobročinná výstava fotografií Georgi Stojkova z Kambodži
(leden-únor 2013), vernisáž 10.1.2013
Vernisáž výstavy designu Ing. arch. Heleny Dařbujánové (únor – březen 2013),
vernisáž 21.2.2013
Salon Královéhradeckých architektů – výstava současné tvorby Královéhradeckých
architektů (duben-květen 2013), vernisáž 4.4.2013
Výstava „Hradec 2030 očima dětí“, (květen-červen 2013), vernisáž 30.5.2013
Island – výstava fotografií (s Vč pobočkou ČGS), (žáří-říjen 2013), vernisáž
30.5.2013
Výstava Krematorium Pardubice 1923 – 2013. Putovní expozice k 90. výročí národní
kulturní památky, (září 2013), vernisáž 19.9.2013
Stavba roku Královéhradeckého kraje 2013- výstava 10. ročníku soutěže, (říjen –
listopad 2013), vernisáž 10.10.2013
Výstava studentů SUPŠ HNN - Design výrobků, (listopad 2013)
Výstava studentů střední umělecko-průmyslové školy, obor design vytvořených výrobků pod
vedením Jakuba Vlčka.

Vernisáž 31.10.2013

Výstava Tomáš Misík – „Na plech“, (listopad – prosinec 2013), vernisáž 28.11.2013
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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:
Kambodžský večer s promítáním Marka Špinky a Tříkrálová sbírka zdravotnického
materiálu ve prospěch kambodžských školáků
Svalbard – přednáška Denisy Čepové o polární ekologii (31.1.)
Zelené úřadování - přednáška s besedou (14.2.)
Povolání architektka - beseda k MDŽ spojená s přednáškou Ing. arch. Helenou
Dařbujánovou na téma Mužská a ženská role v architektuře a urbanismu (7.3.)
Reunion - cestopisné promítání Josefa Malíře a Dany Faltové (28.3.)
Zaniklá města malé Asie - promítání a přednáška doc. Ing. arch V. Šilhánkové (s
ČGS)(11.4.)
Vstoupí Hradec Králové do UNESCO? - Diskuse k Mezinárodnímu dni památek
(18.4.) za účasti Ing. arch. Lenky Zídkové, předsedkyně Komise pro památky města Hradce
Králové, Ing. arch. Jana Falty, vedoucího Odboru památkové péče MMHK a Mgr. Lenkou
Jaklovou.

Island – cestopisné promítání skupiny mladých cestovatelů (16.5.)
Národní parky světa – promítání Mgr. M. Pondělíčka ke světovému dni národních
parků (s ČGS, 23.5.)
Zkušenosti z humanitární práce v Čadu – přednáška Kateřiny Struhové po jejím
návratu z mise OSN v Čadu (13.6.)
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Pyramidy světa - přednáška s promítáním
Mgr. M. Pondělíčka, Ph.D. (17.10.)
Slavná náměstí italské renesance a baroka
– přednáška s promítáním doc. Ing. arch.
V. Šilhánkové (24.10.)
Okamžiky přelomu - doprovodný program
ke stejnojmenné právě probíhající konferenci –
diskuse s doc. Ing. arch. V Šilhánkovou (7.11.)
Korsika – cestopisné promítání Mgr. P.
Cestopisné promítání Mgr. Pondělíčka, Ph.D.

Šilhánka (21.11.)
Možná přijde i Mikuláš aneb Mikulášské
promítání dokumentárních filmů (5. 12.)

Národní parky Slovenska – promítání filmu (s Vč. Pobočkou ČGS, 12.12.)
Salon předvánoční – posezení s promítáním nad událostmi uplynulého roku (19.12.)

17
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 2013 proběhlo promítání
následujících filmů:
Nepřátelé národa (17. 1.);
Běloruský sen (24. 1.);
Epicentrum (7. 2., 14.11.);
Film jako Brno (28. 2.);
Ilegální máma (14. 3.);
Ke světlu (2.5.)
Nový svět (9. 5., 12.9.);
Vzdám to až zítra (27.6.);
Z popelnice do lednice (26.9.);

Ukázka propagačního materiálu k filmům z festivalu Jeden svět
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Přehled dotací z veřejných zdrojů získaných o. s. v roce 2013
Název projektu

Poskytnutá
dotace v Kč

Poskytovatel

Aktualizace 4. procházkového okruhu města HK - Současná
architektura

60.000

MMHK

Salon Hradeckých architektů 2013 - výstava současné
tvorby architektů

15.000

MMHK

Činnost kulturních organizací 2013

15000

MMHK

Fundraisingový plán

10000

Nadace VIA

Klimatická resilience města Hradec Králové prostřednictvím
49800
aktivního ekoporadenství

MMHK

Hradecké cyklokroužení

35000

MMHK

Stavba roku Královehradeckého kraje 2013

10000

KHK

Výstava studentů SUPŠ HNN - Design výrobků

10000

MMHK

Ekologizace a rekonstrukce budovy zázemí technické
střední JHP školy pro nemajetné děti v Puoku

400000

MZV

Lednička do lesa nepatří

47600

MMHK

Celkem za rok 2013

652400

Přehled darů ze soukromých zdrojů
Účel daru

Poskytnutý dar
v Kč

DS01 – na na kofinancování projektu rekonstrukce a ekologizace JHP
30000
školy v Puoku, Kambodža
DS02 – na projekty realizované o.s.

20000

DS03 – na činnost sdružení

30000

DS04 – na činnost sdružení

10000

DS05 – na činnost sdružení

15000

Celkem za rok 2013

105000
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ZPRÁVA REVIZNÍ KOMISE ZA ROK 2013
V roce 2013 byly v souladu s čl. IX. stanov občanského sdružení provedeny dvě kontroly
hospodaření občanského sdružení, a to k termínu 30.6. a 31.12. 2013.
Kontrola k 30.6. konstatovala následující skutečnosti:
•

k 30.6.2013 bylo u finančního úřadu Hradec Králové podáno daňové přiznání za rok
2012

•

kontrola účetních dokladů neshledala žádné nesrovnalosti v hospodaření občanského
sdružení v období 1.1. – 30.6 2013

•

kontrola činnosti výboru konstatuje, že se výbor v daném období sešel celkem 3x, a to
28.2., 21.3. a 23.5.

•

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 2013

•

kontrola činnosti výboru konstatuje že se výbor v daném období sešel 3x, a to
v termínech 19.9., 31.10. a 12.12.

•

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 2013.
Revizní komise konstatuje uspokojivou práci výboru občanského sdružení i plnění usnesení
valné hromady.

Zpracovala: Ing. Jana Vaďurová, předsedkyně revizní komise, 28.3.2014
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