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Schválen nový název: Česko-ruská společnost
Dne 21. ledna 2006 se v pražském hotelu Belvedére uskutečnilo Republikové shromáždění zástupců Společnosti přátel národů
východu. Zúčastnilo se ho 58 z 64 pozvaných
zástupců OKR a dále členové České koordinační rady, Revizní komise a pozvaní hosté,
včetně rady-vyslance Velvyslanectví RF v ČR
Olega Jevgenijeviče Lušnikova.
Účastníci předem obdrželi podkladové
materiály: návrh na úpravu Stanov, Kroniku
činnosti SPNV 1999–2005 (publikovali jsme
v minulém čísle), Zprávu o hospodaření, Informaci o stavu členské základny a návrh
Zaměření činnosti Česko-ruské společnosti
pro další období.
Zprávu o činnosti Společnosti od minulého shromáždění a dalších záměrech
přednesl předseda ČKR ing. Vladimír Remek, zprávu Revizní komise její předseda
doc. dr. František Peštuka, CSc.

Po diskusi, v níž vystoupilo celkem dvacet účastníků, shromáždění schválilo obě
přednesené zprávy, změnu názvu na Česko-ruská společnost, změnu stanov a Zaměření činnosti Česko-ruské společnosti
v dalším období. V přijatém usnesení shromáždění mimo jiné poděkovalo všem, kdo
se podíleli na činnosti našeho občanského
sdružení v uplynulém období.
Shromáždění zvolilo nové republikové
orgány – Českou radu a Revizní komisi. Na
prvém zasedání Česká rada zvolila za svého
předsedu ing. Vladimíra Remka. Prvním
místopředsedou byl zvolen JUDr. J. Holouš, výkonným místopředsedou T. Lukavský, místopředsedou PhDr. F. Navrátil a dalšími členy výkonného výboru JUDr. A. Bílek, CSc., RNDr. V. Kubala, dr. K. Šesták a
dr. J. Šlézar, CSc. Revizní komise zvolila
svým předsedou ing. K. Janíčka.

Z vystoupení ing. V. Remka na Republikovém shromáždění zástupců SPNV
Vážení přátelé,
scházíme se po několika letech za situace,
kdy se svět kolem nás hodně změnil. Výrazně
jiná je atmosféra v naší společnosti – a to
i v vztahu k Rusku, značně odlišná je samotná
situace v regionu bývalého Sovětského svazu,
fungují jiné vazby mezi Moskvou a Washingtonem, Bruselem, ale i Prahou. Bylo by podle
mého názoru velkou chybou pro naši Společnost, kdybychom na tyto změny, na novou situaci kolem nás nereagovali.
Určitě i vy jste zaznamenali, že vztahy
s Ruskem se rozvíjejí a že se obnovují nebo
navazují nové kontakty, a to do značné míry
i bez našeho přímého přičinění. Příkladů je
nepřeberně, a i když se nám to mnohdy nezdá, jsou ze všech součástí politického spektra – nejen u nás, ale i v celé Evropě.
Na straně jedné se setkáváme s politicky
nejednoznačným chápáním spolupráce a
partnerství v Evropské unii, ale na druhé
straně s chápáním reality, tj. vzájemné provázanosti a potřebnosti jednoho pro druhé-

ho. Rusko je pátý největší ekonomický partner EU, Rusko pokrývá 30 % unijní
spotřeby zemního plynu a ropy. Je zájem
o vědecko-technickou spolupráci a projekty
jako Galileo nebo ITER i zájem o dvoustranné kontakty a projekty – viz rusko-německý plynovod pod Baltským mořem atd.

Ulrich Jobs, předseda představenstva
plynárenské společnosti RWE Transgas to
hodnotí: „Politické změny, které se odehrály
na východě Evropy, byly velké, včetně rozpadu
Sovětského svazu. Jediná věc se tam ale
nezměnila – zásobování plynem.Na základě
toho říkám, pokud se jedná o plyn, jsou to zcela neoprávněné obavy. Nic nebylo stabilnější
než zásobování plynem.
Máme zkušenost, že Rusko jako producent
plynu a Ukrajina jako tranzitní země jsou už
několik desetiletí spolehlivými partnery.V podstatě dosud nikdy nebyly v zásobování vážné
problémy. Když před několika lety norští těžaři
stávkovali a dva týdny byl v produkci totální
výpadek, zdaleka to nevyvolalo takové pnutí
jako te. Evropa věci, jež se odehrávají víc na
východ, bere s větší reflexí.“
Ale vrame se k naší organizaci a jednomu z hlavních problémů, kterým je název
Společnosti. Znáte mě všichni dost dlouho
na to, abych vás musel přesvědčovat o svých
základních postojích. Ty se nemění ani při
reflektování nových skutečností, pohybů a
vazeb mezi lidmi nebo státy a v základech
nedoznaly změn ani po mém zvolení do Evropského parlamentu.
Nikdy jsem nezastíral přátelský postoj
k ruským lidem, náklonnost k zemi, kde
jsem strávil značnou část svého aktivního života na různých postech, tak jako se netajím
ani levicově změřeným smýšlením. To ale
neznamená, že bych chtěl přehlížet jak změny v situaci na vnitropolitické scéně Ruska,
nebo že bych nechtěl vidět nutnost změn
i v našem přístupu k tomuto regionu.
Musíme také reflektovat, že po krajním
odvrácení se od Ruska po listopadu 1989 se
kyvadlo politické orientace a smýšlení lidí
pomalu vrací k „normálu“ a dnes už pro
naše podnikatele, ale i sportovce (viz fotbalisté, hokejisté) a umělce není Rusko zemí
zavrženíhodnou, nýbrž teritoriem, kde lze
pracovat, vydělávat, kulturně se prezentovat či naopak se duchovně obohacovat – tak
jak je to do značné míry běžné i pro obyvatele tzv. západních zemí. A pomalu tu přestávají hrát roli politické nálepky nebo stranické příslušnosti.
Např. při návštěvě Nižního Novgorodu
jsem se přesvědčil o aktivitách Jihomoravského kraje, které podporuje hejtman nelevicové strany Stanislav Juránek, ve snahách
o turisty z Ruska, letecké spojení, podnikatelské aktivity atd. Nenamlouvejme si, že je
to převažující trend nebo že je situace bez
problémů – ale to i na straně Ruska.
Můžeme mít různé výhrady k vývoji
v zemi, ale – prezident Putin je i po šesti letech u kormidla moci zdaleka nejpopulárnějším ruským politikem všech dob. Rusko vykazuje od roku 2000 stabilní růst mezi 5 %
a 7 %, státní finance končí pravidelně přebytkem. Rusko je dnes s 6,5 miliónu barelů ropy
Pokračování na str. 2

Z vystoupení ing. V. Remka na Republikovém shromáždění zástupců SPNV
Pokračování ze str. 1
denně druhým největším vývozcem černého internet prakticky na každé škole a dere se
zlata na světě a první příčka mu patří co do z pracoviš do domácností.
Žijeme v hektické době, provázené masoexportu zemního plynu dosahujícího téměř
200 mld. m3 ročně. Od finanční krize z roku vými přesuny lidí ze země do země, změnami
1998 Rusko zvýšilo hrubý domácí produkt na hranic – a už faktických nebo pomyslných,
obyvatele třikrát na přibližně 10.000 dolarů. vytvářením nových struktur nejen v evropPřesto nemůžeme přehlédnout, že čtvrti- ském, ale i celosvětovém měřítku. Častým
na obyvatelstva přesto stále žije pod hranicí průvodním jevem jsou nejrůznější konflikty
chudoby. Ruská akademie věd a expertní s národnostními, náboženskými nebo ekonocentrum Ruského svazu podnikatelů a prů- mickými podtexty, ale také ekologické katamyslníků udělalo průzkum mezi těmi, koho strofy. Stále častěji se tak vynořují otázky,
lze pokládat za drobné a střední podnikate- kam se v globálním světě, neustále provázale. Podle průzkumu počet obyvatel nespo- nějším, bude ubírat vývoj lidské civilizace…
To všechno, o čem jen v nástinu mluvím,
kojených s úrovní života vystoupil na 50 %,
dalších 40 % dotázaných je přesvědčeno, že se pochopitelně promítlo rovněž do činnosti
SPNV a do úvah, nakolik i po formální
Rusko kráčí po nesprávné cestě.
„V Rusku je stále nejméně 20 miliónů lidí, stránce reflektujeme vývoj a realitu doby.
jejichž denní příjem činí pouhý dolar,“ uvádí Není proto divu, že když se VV ČKR obrátil
se v komentáři Akademie věd. „Podle mezi- na jednotlivé nižší články Společnosti s ponárodních norem hranice bídy začíná, když je žadavkem na připomínky a náměty k návrhu
tezí programové konference, dostal v mnodenní příjem člověka nižší než 4,1 dolaru.“
To všechno říkám jen pro dokreslení rea- hém protichůdná stanoviska. A to i pokud
lity, ve které se pohybujeme. Ale a máme jde například o název naší organizace.
Na jedné straně jsou tu silné nostalgické
názory na to všechno sebe rozdílnější, podstatné je, že jak řada lidí u nás, tak také vzpomínky na minulé časy, tendence uplatv Rusku stojí o další rozvoj kontaktů a o přá- ňovat v naší činnosti metody a formy práce
telství – tedy o to, co je i ve štítu naší Společ- stranické až k přístupu, který lze charakterinosti. Na té cestě do Nižního Novgorodu zovat sloganem – pod praporem Sovětského
jsem měl pěkné dojmy i z univerzity, kde se svazu proti Rusku.
Na druhé straně je ale patrné, že další
studenti učí česky a chtějí češtinu vyučovat.
Tady je pole působnosti jak jim pomoci, jak část našich funkcionářů a členů Společnosti
toho využít pro rozvoj kontaktů mezi lidmi cítí potřebu respektovat nové změny, vývoj
kolem nás, a to nejen v Evropě, ale i v saz ČR a Ruska…
Pod dojmem toho všeho, co jsme vám motném Rusku a na teritoriu bývalého Sořekl a co je za tím, pod dojmem znalostí větského svazu. Mění se také postoje lidí
a zkušenosti z cest do Ruska, ze setkání s lid- k Rusku a tento posun je patrný nejen v ekomi, ale i z jednání v EP a s tím, co je mým ži- nomických kruzích, ale i v politice, v kultuře,
votním přesvědčením a krédem – nikoli ale sportu i například ve znovu rostoucím zájmu
bezmyšlenkovitým setrváváním na už proži- o znalost ruštiny.
Dalším výrazným rysem stanovisek a podtém – doufám, že mi uvěříte, když budu konstatovat, že nevidím žádnou zradu na tom, kladů z řad členů Společnosti je pocit, že se
co je za námi, na lidech v regionu bývalého příliš soustře ujeme na vnitrosvazové otázSovětského svazu, pokud se rozhodneme ky, problémy spojené s členstvím a dalšími
odrazit realitu života ve změně názvu naší formálními stránkami života organizace…
Stále více se ukazuje, že jednou z příčin
Společnosti na Česko-ruská společnost. Vůbec nám to totiž nebrání, abychom přitom současného stavu SPNV, jedním z momenrozvíjeli spolupráci i s Ukrajinou a dalšími tů, které jsou ve velké míře základem obtíží
zeměmi regionu – naše zaměření ale musí v dalším rozvoji, je neujasněný program činnosti a matoucí název Společnosti. Změna
být jasné a také čitelné pro veřejnost…
Dlouhou dobu je ČKR a zejména pak vý- názvu SČSP po listopadu 1989 byla pochokonný výbor pod tlakem svolat shromáždě- pitelně nutná hned z několika důvodů (poliní. Tento tlak byl motivován a zdůvodňován tické klima a averze veřejnosti, ale také záargumenty, že nám to ukládají stanovy. Ale nik SSSR), ale nový název nejen že přesně
jen pouhé respektování pravidel, tedy sta- neodrážel novou realitu a nespecifikoval
nov či jiných norem, je slabým argumentem. přesně partnery pro naši činnosti, způsobil
Přitom i většina z nás asi vnitřně cítila, že navíc naprostou nečitelnost sféry našeho
pouze svolat shromáždění je málo – že ta- zájmu pro širokou veřejnost.
Označení „přátelství s národy východu“
kové shromáždění by mělo odrážet dobu,
společensko-politické klima, strukturální se ukázalo jako velice vágní a bezbřehé…
změny společnosti, ali i nástup nových tech- Které národy východu máme na mysli? Nenologií, tedy věk informatiky, ve kterém je ztrácí se nám Rusko, jako hlavní objekt na-
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šeho zájmu ve spleti obecného chápání pojmu „východ“ – tedy někde mezi Japonci,
Číňany – či je to blíž a tudíž třeba na Slovensku a nebo na Blízkém východě, dnes obecně chápaném jako teritorium Palestinců,
Izraelců, Íránců a dalších národů regionu?
Ani teze o principu slovanství nám odpově neulehčuje – patří snad sem Tataři jako
silný fenomén na mapě Ruska? A tak na
tomto místě cituji z jednoho dopisu, který
jsme obdrželi: „… otevřené přihlášení se
k přátelství s Ruskem místo zbytečně zbabělého ukrývání se za mimikry “národů východu", vyjádřené i novým názvem Společnosti
by dalo nezbytnou koncentraci i nový impuls
činnosti SPNV…“
Jaký tedy pohled na současný stav Společnosti má VV ČKR? Je výsledkem nejen
vlastních úvah jednotlivých jeho členů, ale
i pokusem o shrnutí všech podnětů i často
protichůdných názorů z regionů, včetně signálů zvenčí, tj. z nejrůznějších setkání
i s přáteli ze zahraničí.
Ocenění si na tomto místě podle mého
názoru zaslouží skupina vytvořená ČKR ke
zpracování programu, zaměření činnosti
i názvu Společnosti. Přátelé Navrátil, Lukavský, Holouš, Bílek. Kubala, Šesták a další z výkonného výboru se dost potrápili při
snaze vypracovat z bezbřehého množství názorů návrh na úpravu stanov a celkového
programového zaměření naší organizace.
Situace se někdy až vyostřuje do krajních
pozic, ve kterých jedni požadují zbavit se
těch, kteří chtějí konzervovat nostalgické
vzpomínky, a druzí, kteří by rádi ze Společnosti učinili pomocníka KS a vystupují proti
„zrádcům myšlenek internacionalismu,
marxismu a podobně“, tedy proti těm, kteří
reflektují proces změn nejen u nás, v Evropě, ale i v samotném Rusku. Místo tu nacházejí ultimativní postoje, netolerance a také
až kategorická vyjádření o ukončení členství
ve Společnosti. Ale myslím, že je potřeba
spíš držet se uvážlivého přístupu – Společnost dokázala překonat nelehkých 16 let,
a tak si určitě poradí i s touto situací.
Návrhy VV byly projednány na „programové konferenci“ v prosinci 2004 za účasti
členů ČKR, Revizní komise i zástupců všech
OKR. Došlo zde ke sjednocení názorů a stanovisek na název a pojetí našeho občanského sdružení v podobě, kterou dnes předkládáme shromáždění, tj. návrh názvu Česko –
ruská společnost, návrh na úpravu stanov
a návrh zaměření naší další činnosti.
Ve svém vystoupení hovořil V. Remek
také o organizační struktuře, členské základně a materiálních podmínkách zabezpečení činnosti naší organizace, jakož
i o příkladech a výsledcích činnosti Společnosti v uplynulém období a odvolal se přitom na písemné zprávy, které tyto výsledky
obsahují.

Z informace o hospodaření
Za uplynulé období hospodaření Společnosti bylo systematické a vyrovnané a je odrazem činnosti orgánů SPNV na jednotlivých stupních a plnění jejich plánů aktivity.
V hospodaření byly promítnuty a respektovány státem stanovené povinnosti, zejména
v řádném vykazování nákladů a výnosů – odděleně v daňové i nedaňové oblasti. Vykazované ztráty z hlavní činnosti byly zpravidla
kompenzovány aktivními výsledky hospodaření v oblasti podnikání, zejména v centru. To se týká především výtěžnosti z provozu objektu v Holešovicích (pronájmy a
poskytování spojových služeb) a z reklam
při akcích ČKR.
Nedílnou součástí hospodaření bylo plnění státních zakázek z grantů státních orgánů na ozdravné a edukační pobyty dětí
a další dohodnuté programy. Prostředky
získané z účelových dotací byly směřovány
i na podporu realizace konkrétních akcí

v regionech. Tyto obdržené finanční prostředky byly vždy včas a řádně vyúčtovány,
což dokládají i protokoly z provedených
auditů a následně i z kontrol státních orgánů. Proto Společnost vůči státnímu rozpočtu nemá žádné dluhy.
Finanční majetek organizačních složek je
sice nerovnoměrně rozložen a to v závislosti
na akceschopnosti jednotlivých OKR a na
konkrétní činnosti v jednotlivých místech.
Proto je nerovnoměrnost i v obdržených dotacích od obcí a měst na konkrétní činnost,
což je odrazem i autority SPNV v jednotlivých místech i ve společnosti jako celku.
V důsledku povodní v roce 2002 bylo nutno zejména v Praze odstranit vzniklé škody
na objektu v Holešovicích. To si vyžádalo od
ČKR vložit do obnovy kromě obdržené pojistné náhrady i další vlastní prostředky.
Nezanedbatelným zdrojem příjmů Společnosti, by ne hlavním, jsou příjmy za

členské příspěvky od fyzických a právnických osob. Pokud jsme v roce 1998 vykazovali příjem za členské příspěvky v hodnotě
221.920,– Kč, pak v roce 2004 ve výši
243.825,– Kč a za rok 2005 vykazujeme
příjem ve výši 185.135,– Kč, z toho na
OKR připadá 73.478,– Kč (před hospodářským uzavřením roku).
Naší zákonnou povinností je vykazovat
hospodaření jako celek, tj. včetně hospodaření základních článků Společnosti. To bylo
předmětem metodických porad s hospodáři
OKR, uskutečněných v dubnu 2005. V naplnění tohoto úkolu budou muset sehrát větší
úlohu zejména existující OKR a všichni
funkcionáři Společnosti.
Celkově lze konstatovat, že jmění Společnosti je stabilizováno a je dobrým východiskem pro další období. Společnost je bez
dluhů a vlastní další dynamické zdroje ke
krytí vlastní činnosti a k plnění svého hlavního poslání, uvedeného ve svých Stanovách.
***

Ze zprávy Revizní komise pro Republikové shromáždění SPNV
Revizní komise zvolená na minulé volební
konferenci SPNV ve své činnosti vycházela
z náplně práce jí vymezené stanovami Společnosti přátel národů východu.
Zprávu o své činnosti a vyjadřování se
k důležitým ekonomickým aspektům činnosti společnosti v souladu se Stanovami podávala pravidelně České koordinační radě.
Činnost členů komise byla vykonávána
bezplatně a téměř bez nároků na cestovné
na zasedání komise. Celkové náklady na
činnost Revizní komise za sedm let představují 2.489 Kč.
Ukazuje se , že po stabilizaci ekonomické
činnosti, včetně účetnictví plně dostačuje
pro další období tříčlenné složení Revizní
komise.
V prvních letech tohoto funkčního období v obsahové činnosti bylo nutno zabezpečovat úkoly, které přesahovaly běžnou
činnost komise dle Stanov. Šlo především
o organizační pomoc při reorganizaci
účetních prací. Bylo nutno zajistit přechod
Společnosti na plátcovství daně z přidané
hodnoty. Ukázalo se prozíravé, že jsme
s přechodem na DPH započali již v roce
2004, jelikož podle nově přijatého zákona
by organizace byla plátcem ze zákona.
Tento přechod si vyžádal i nutné změny
v ekonomické činnosti organizace.
To byl také důvod, proč RK navrhla uspořádat porady s nižšími organizačními složkami, které se uskutečnily v průběhu roku
2005. Je jen na škodu, že si nutnost neuvědomily i některé OKR, a účast byla zanedbatelná.
Rovněž tak bylo nutno zabezpečit soulad
ekonomických norem, organizaci činnosti
Společnosti a státní kontroly u prostředků,
které společnost dostává ze Státního roz-

počtu, či z grantů prostřednictvím nejrůznějších organizací. Je nutno vycházet z toho,
že příjemcem dotací a grantů je Společnost
jako účetní jednotka, a že kontrola čerpání
probíhá na úrovni centra.
V současné době můžeme konstatovat,
že toto je ve Společnosti plně zabezpečeno
na vysoce kvalitní úrovni a to především
díky jak kvalitnímu obsazení účtárny, tak
i jejich časovému nasazení a shánění všech
potřebných dokladů, které někdy Vám připadají jako zbytečné. Toto naše konstatování je podepřeno výsledky kontrol, prováděných relativně pravidelně Finančním
úřadem pro Prahu 7, kdy všechny provedené
kontroly proběhly bez závad.
V souladu se Stanovami Revizní komise
zabezpečovala pravidelnou kontrolu prvotních účetních dokladů. Revizní komise se
pravidelně zabývala rozpočtem SPNV –
jeho tvorbou i plněním. Vyjadřovala se jak
k procesu tvorby tak i k průběžnému plnění
a navrhovala opatření k odstranění případných nedostatků. O této činnosti pravidelně
informovala na zasedáních České koordinační rady.
Výrazem vztahu člena k našemu občanskému sdružení, a to jak fyzických, tak
i právnických osob, jsou členské příspěvky. Z přehledu výsledků hospodaření Společnosti vyplývá, že těmto příjmům se více
věnuje ČKR než nižší složky.
Revizní komise doporučuje pro další
období věnovat pozornost úspěšnější kapitalizaci existujících volných finančních
prostředků při snižujícím se úrokovém
zvýhodnění a naopak při vysokých poplatcích peněžním ústavům.
V této souvislosti dovolte nám, abychom
se zmínili o jednom z nejsložitějších, ale

i o nejkontroverznějším úkolu minulého období a to věrohodnosti účetnictví v souvislosti s reálným stavem pohledávek SPNV.
Vzniklo značné množství pohledávek u různě bonitních věřitelů a jejich splácení
v předchozích obdobích nebylo důsledně vyžadováno.
Z toho důvodu Revizní komise vyžadovala po Výkonném výboru důsledné vymáhání těchto splatných pohledávek. Bohužel,
vymožení splatných pohledávek se podařilo
u malé části poskytnutých peněžních prostředků. Z toho důvodu bylo nutno na základě právních norem některé z těchto pohledávek nenávratně odepsat.
Důležitou činnost ve Společnosti představuje zabezpečení příjmové stránky rozpočtu . Bez jejich zabezpečení není možná
žádná činnost na centrální úrovni. V průběhu uplynulého období došlo na úrovni centra k minimalizaci aparátu Společnosti a
k optimalizaci příjmové části, především
z pronájmů budovy v Závětří 4. Optimalizována byla i daňová zátěž Společnosti s využitím všech zákonných možností. V této oblasti do budoucna již nebude nutno zvyšovat
nároky na další prostředky do rozpočtovaných příjmů.
Za zdroj příjmů je nutno i nadále považovat především granty na nejrůznějších stupních organizační výstavby Společnosti, či
případné granty či státní dotace na předem
vymezené činnosti. S touto formou příjmů
jsou však spojeny zvýšené nároky na přípravu akcí, jejich dokladaci, vyúčtování a kontrolu, kde jejich nedílnou součástí jsou audity jednotlivých akcí. V této oblasti do
budoucna bude nutné počítat se zvýšenými
výdaji ČKR, především na zákonem vyžadované audity.
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Složení nových republikových orgánů Česko-ruské společnosti
zvolených Republikovým shromážděním dne 21. ledna 2006
ČESKÁ RADA
1. Bílek Alexej, JUDr., CSc., Středočeský kraj, 2. Bohdalová Dagmar, Mgr., Jihočeský kraj, 3. Bouška Miloslav, Pardubický kraj, 4. Černá
Jarmila, Mgr., hl. m. Praha, 5. Černohorský Miroslav, Středočeský kraj, 6. Děrda Radim, Mgr., Olomoucký kraj, 7. Fischer Stanislav, dr.,
CSc., Asociace absolventů ruských (sovětských) vysokých škol, 8. Herec Jan, Moravskoslezský kraj, 9. Holouš Josef, JUDr., hl. m. Praha,
10. Janda Jiří, Karlovarský kraj, 11. Klapka Jiří, Mgr., Česká asociace rusistů, 12. Kosinová Dobromila, Jihomoravský kraj, 13. Kubala Vladimír, RNDr., hl. m. Praha, 14. Kuběnová Eva, Zlínský kraj, 15. Lukavský Tomáš, hl. m. Praha, 16. Martinková Anna, Moravskoslezský kraj,
17. Masopustová Julie, Plzeňský kraj, 18. Mořkovská Eva, Zlínský kraj, 19. Navrátil František, PhDr., Jihomoravský kraj, 20. Petřík Richard, ing., Klub slavistů, 21. Plecháčová Libuše, Královéhradecký kraj, 22. Pokorná Hana, RNDr., Ekogymnázium Praha, 23. Remek Vladimír, ing., hl. m. Praha, 24. Rydvalová Jindra, Ústecký kraj, 25. Sedláček Václav, Ústecký kraj, 26. Šesták Karel, dr., Moravsko-slezský kraj,
27. Šlézar Jaroslav, dr., CSc., hl. m. Praha, 28. Turek Lubomír, JUDr., kraj Vysočina, 29. Vávra Jaroslav, PhDr., CSc., Česká asociace rusistů, 30. Včelka Jindřich, PhDr., Liberecký kraj, 31. Zolotarev Igor, ing., CSc., Sdružení krajanů a přátel Ruské tradice v ČR.
REVIZNÍ KOMISE
1. Janíček Karel, ing., Olomoucký kraj, 2. Peštuka František, doc. dr., CSc., Středočeský kraj, 3. Polášková Miluše, Olomoucký kraj;
náhradníci: 1. Kreuzer Jan, ing., Středočeský kraj, 2. Vavruša Miloš, Mgr., Moravskoslezský kraj.

Metodický pokyn k ustavení krajských rad Česko-ruské společnosti
(schváleno výkonným výborem České rady Česko-ruské společnosti dne 20. února 2006)
1) Krajská rada (dále jen: KR) bude ustavena do 30. června 2006 na
ustavujícím shromáždění volených zástupců základních článků
v příslušném kraji (dále jen: ustavující shromáždění).
2) Ke svolání a přípravě ustavujícího shromáždění se zmocňují pověření členové České rady (dále jen „pověřený člen České rady“).
3) Ustavující shromáždění zvolí KR (nejméně tříčlennou) a revizora
(revizory) hospodaření.
4) KR bezprostředně po svém zvolení se sejde k ustavující schůzi,
na které:
1. zvolí svého předsedu, místopředsedu a hospodáře,
2. rozhodne o případném ustavení místních a městských rad
(čl. III/12 Stanov), včetně rozsahu delegované působnosti. Při
rozhodnutí bude vycházet z funkčnosti stávajících okresních
a jim na roveň postavených městských koordinačních rad v Brně,
Ostravě a Plzni a městských (místních) koordinačních rad,
3. schválí rámcový plán své činnosti,
4. zabezpečí náležitosti spojené s registrací.
5) O rozhodnutích uvedených v bodě 4) bude předseda KR do týdne
písemně informovat Českou radu. Současně zašle České radě
podklad pro registraci KR. Obdobně bude postupováno v případě
registrace městských (místních) rad ustavených KR.
6) Na základě podkladů pro registraci vydá Česká rada KR osvědčení o registraci. Obdobně bude postupováno v případě registrace
městských (místních) rad ustavených KR.

7) Pokud stávající organizační jednotka bude v rámci nové organizační struktury pokračovat v činnosti a bude KR registrována, nemusí
volit nové orgány a majetek, se kterým hospodaří, jí zůstává zachován. Nebude-li stávající organizační jednotka (základní článek,
OKR, MKR) pokračovat v činnosti, postupuje se dle čl. III/4
a VII/5 Stanov; předseda KR je povinen zajistit uvedený postup
a neprodleně informovat Českou radu a Revizní komisi.
8) V kraji, kde nebude ustavena krajská rada, plní kontaktní a informační funkci vůči třetím osobám a zájemcům o členství pověřený
člen České rady.
9) V hl. městě Praze se postupuje dle Zásad o postavení Pražské
městské organizace.

Z informace o současném stavu členské základny
a organizačních a koordinačních center Společnosti

Přehled okresních a jim na roveň postavených
koordinačních rad (k 31. 12. 2005)

Po minulém shromáždění, tj. v roce 1999, působilo v našem občanském sdružení 51 okresních a jim na roveň postavených koordinačních rad, zhruba 450 základních článků s cca 15.000 členy. Závěrem
tohoto volebního období působí v rámci Společnosti přátel národů
východu 34 OKR a dle jejich údajů (k počátku roku 2005) téměř
100 základních článků sdružujících cca 3.500 členů.
Přestože se koncem 90. let zpomalil dřívější prudký pád členské
základny, nadále se každoročně snižuje jak počet členů, tak základních článků i OKR. Jde o důsledek věkové skladby členů (převážně
důchodového věku) a současně obecného jevu – neochoty, zejména
mladých lidí, „organizovat se“ a přebírat odpovědnost za organizační činnost.
Výsledky uplynulého období dokumentují (viz Kronika činnosti
v minulém čísle Zpravodaje) ale i druhý trend – rozšiřující se okruh
sympatizantů, a to i věkově mladších ročníků, kteří mají zájem
o konkrétní aktivity, včetně podílu na jejich realizaci.
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hlavní město Praha
Středočeský kraj

Praha 4+5, Praha 6, Praha 7+8, MKR Praha

Jihočeský kraj

Český Krumlov, Strakonice

Plzeňský kraj

Klatovy, RKR Plzeň, Rokycany

Karlovarský kraj

Cheb, Sokolov

Ústecký kraj

MKR Rumburk, Chomutov, Louny, Ústí n/L

Liberecký kraj

Liberec

Královéhradecký kraj

Jičín

Pardubický kraj

Pardubice, Svitavy, Ústí nad Orlicí

kraj Vysočina

–

Jihomoravský kraj

RIS Brno, Břeclav

Olomoucký kraj

Šumperk

Zlínský kraj

MKR Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín

Moravskoslezský kraj

Frýdek-Místek, Karviná, MKR Ostrava

Beroun, Kolín, Mělník, Praha-východ, Příbram

Zaměření činnosti Česko-ruské společnosti v dalším období
I. Podpora a iniciování partnerských
kontaktů:
– nadále se podílet na realizaci navázaných
partnerských styků měst a napomáhat
další přímé spolupráci a rozšiřování kontaktů navázaných v uplynulém období jak
v Rusku, tak i na Ukrajině,
– rozvíjet kontakty s nevládními organizacemi v RF, Bělorusku a na Ukrajině v oblasti kultury, vědy a humanitární činnosti,
– rozšiřovat možnosti účasti Společnosti na
vícestranných konferencích, seminářích
věnovaných zejména projektům Evropské unie a Ruska,
– přispívat k obnovení spolupráce s Ruským střediskem vědy a kultury, zejména
k jeho otevření aktivitám Společnosti a
zájmům Pražanů i dalších občanů ČR,
– s Komorou pro hospodářské styky popularizovat formy česko-rusko-evropskounijní
spolupráce, soustředěné na navazování
přímých kontaktů mezi obchodními společnostmi v ČR a v Rusku,
– napomáhat konkrétní spolupráci mezi
našimi a ruskými, běloruskými, ukrajinskými dětskými uměleckými kolektivy
i slavistickými a dalšími vědeckými pracovišti,
– nadále spolupracovat na společných projektech s Českou asociací rusistů a Asociací absolventů ruských (sovětských) vysokých škol a dalšími organizacemi;
II. Prezentace české kultury
v zahraničí
– pokračovat v podpoře dokumentaristických a dalších počinů v oblasti česko-ruské spolupráce,
– napomáhat hostování našich souborů na
festivalech a přehlídkách v Rusku, spolupracovat s představiteli ruské kultury na
společných kulturních projektech,
– podporovat činnost organizací českých
krajanů v zahraničí a ruských společností
v ČR – napomáhat formování společného
současného multikulturního myšlení a cítění, včetně využití edukačních a ozdravných pobytů;
III. Kulturní aktivity
– pokračovat ve spolupráci s partnery při
organizování místních, regionálních i celostátních kulturních akcí (např. Mezinárodní přehlídka dětských pěveckých a tanečních souborů),
– nadále podněcovat zájem o festival ARS
POETICA – Puškinův památník, popularizovat jej také mezi Rusy žijícími v ČR
a vytvářet z něj formu pro stýkání mladé
kultury v místech,
– podporovat navázané kontakty s ruskými,
běloruskými a ukrajinskými umělci, půso-

bícími v ČR – zejména formou prezentačních turné,
– organizovat koncerty, literárně hudební
večery zejména u příležitosti výročí osvobození Československa od fašismu a jubileí významných osobností;
IV. Činnost v oblasti vzdělávací a jazykové, pořádat zejména:
– konverzační soutěž v ruském jazyce (společně s MŠMT ČR a ČAR),
– celorepublikové rusistické semináře a odborná kolokvia,
– specializované akce k aktuálním tématům motivovaným rozvíjením česko-ruských a evropsko-unijních vztahů;
– rozvíjet spolupráci s vysokými školami, odbornými a vědeckými pracovišti a ve spolupráci s nimi podporovat např. konání studentských vědeckých konferencí mladých
slavistů;
V. Činnost v oblasti humanitární
– přispívat k péči o důstojný život účastníků
II. odboje, podílet se na péči o hroby a památníky osvoboditelů Československa ve
II. světové válce a aktivně se zúčastňovat
pietních a dalších akcí,
– poskytovat společně s partnery i samostatně pomoc občanům Ruské federace
a dalších rusky hovořících zemí k sociokulturní adaptaci v ČR,
– pokračovat v realizaci projektu ozdravných pobytů pro děti z Ukrajiny a Běloruska z oblastí postižených černobylskou jadernou havárií, s podporou Ministerstva
zdravotnictví ČR i sponzorů,
– podporovat organizaci vánočních škol
v přírodě pro děti z českých dětských domovů;
VI. Komunikace Společnosti s členy
a veřejností
– pravidelně vydávat informační bulletin
o činnosti organizace s větším využitím
příspěvků z regionů,
– pokračovat v internetové prezentaci Společnosti, docílit aktuálnosti v propagaci
jejích aktivit a zájmů, informací o ruské
společnosti, včetně dalšího využívání spolupráce s tématickými portály, jako např.
i-RU.CZ – Skok na východ,
– napomáhat vydávání publikací orientovaných zejména na přibližování současných
tvůrčích podnětů v oblasti kultury, umění
i vědy,
– v centru, v nových krajských strukturách
i v místech prezentovat na konkrétních
aktivitách činnost Společnosti vůči celému spektru veřejnosti i ve sdělovacích
prostředcích, presentovat jak nový název
Společnosti a její profilaci, tak zachování
kontinuity tradičních činností,

– v rámci krajů iniciovat setkávání zájmových skupin a členů k výměně zkušeností
i vzájemné podpoře v činnosti;
– více spolupracovat se středními školami vyučujícími ruský jazyk a katedrami VŠ;
VII. Vnitřní život Společnosti
– s přijetím nového názvu a profilace organizace spojit kontrolu evidence členů a
vydání Průkazu člena,
– v nejbližším období uskutečnit seminář
krajských rad k stylu práce Společnosti
s organizačními jednotkami v místech a
městech a spolupráce s orgány státní správy a samosprávy,
– dle potřeby konat centrálně i v krajích
metodické semináře a porady k aktuálním otázkám života organizace,
– zhodnotit zkušenosti z oceňování práce
členů a realizovat koncepci ocenění za
příkladnou práci v organizaci,
– zavést v krajích a centru systém přenosu a
vyhodnocování informací o stavu organizace,
– usilovat o zvýšení podílu sympatizantů na
aktivitách Společnosti, věnovat se zejména pedagogům, studentům středních a vysokých škol a pracovníkům v kultuře, ale
i dětem;
VIII. Hospodaření
– vytvářet zdroje pro činnost efektivní správou majetku Společnosti, odpovědným
inkasem členských příspěvků, získávat
kolektivní členy podílející se finančně na
aktivitách,
– využívat reklamních zájmů podnikatelských subjektů pro zabezpečování akcí,
– ucházet se o granty vypisované státními
orgány, územní samosprávou a nevládními institucemi,
– získávat sponzory z řad českých a ruských
podnikatelských a ostatních subjektů na
konkrétní projekty dle specific. podmínek,
– uskutečňovat porady odpovědných funkcionářů za hospodaření,
– finanční zdroje získané v roce 2006 z delimitace FKR využít k vytvoření grantového motivačního fondu pro činnost krajských organizací.

5

RÁMCOVÝ KALENDÁŘNÍ PLÁN AKTIVIT
ČESKÉ RADY ČESKO-RUSKÉ SPOLEČNOSTI NA ROK 2006
(schváleno výkonným výborem České rady Česko-ruské společnosti dne 20. února 2006)
Česko-ruská společnost v souladu se svým
zaměřením činnosti bude v roce 2006
orientovat své aktivity na oblast kulturní
a humanitární. Bude se podílet na vytváření podmínek pro iniciování rozvoje a navazování kontaktů krajů, měst a institucí
zejména s partnery v Rusku, ale i na Ukrajině, v Bělorusku a na Slovensku. Bude
rozšiřovat možnosti účasti Společnosti na
vícestranných akcích, věnovaných zejména projektům Evropské unie a Ruska.
V prvním pololetí zahájí činnost krajské rady našeho občanského sdružení –
postupně bude probíhat transformace organizační struktury.
Rok 2006 bude zaměřen na práci s mládeží u příležitosti jubilejního 40. ročníku
festivalu ARS POETICA – Puškinův památník. Budeme se rovněž podílet na
organizování Dnů ruské kultury v ČR – Ruské sezóny, hostování Alexandrovců a dalších projektů zaměřených na česko-ruské,
ale i běloruské, slovenské a ukrajinské umělecké, vědecké a humanitární kontakty.
Organizace Společnosti budou věnovat
pozornost účastníkům II. odboje, podílet se
na péči o hroby a památníky osvoboditelů
i na přípravě akcí u příležitosti 61. výročí vítězství nad fašismem ve II. světové válce
a 62. výročí Karpatsko-dukelské operace.
V humanitární oblasti budeme nadále
pořádat ozdravné pobyty pro děti postižené černobylskou havárií (grant Ministerstva zdravotnictví ČR), budeme se snažit
o získávání prostředků od sponzorů k pořádání dalších ozdravných pobytů.
Nadále se budeme ucházet o granty vypisované státními orgány, nevládními
institucemi, krajskými úřady a místními
zastupitelstvy, budeme navazovat kontakty s dalšími partnery, včetně kulturních
a vzdělávacích zařízení, sportovních klubů, ale i s podnikateli a budeme realizovat
konkrétní formy spolupráce s Mezinárodní asociací pro podporu kultury se sídlem
v Moskvě; budeme usilovat o obnovení
spolupráce s Ruským střediskem vědy a
kultury v Praze.
LEDEN
• republikové shromáždění zástupců Společnosti přátel národů východu
• koncert – pravoslavné novoroční svátky –
ve spolupráci s ČAR
ÚNOR
• okresní přehlídky XL. ročníku festivalu

ARS POETICA – Puškinův památník
BŘEZEN
• vědecká konference mladých rusist
– ve spolupráci s ČAR
• hostování souborů přijíždějících z RF
– např. hostování divadelní dílny petrohradské divadelní akademie
DUBEN
• konverzační soutěž v ruském jazyce – zabezpečení celostátního kola ve spolupráci
s ČAR a MŠMT ČR
• hostování umělců z RF a Ukrajiny přijíždějících v rámci projektu spolupráce
s MASK
• regionální přehlídky XL. ročníku festivalu ARS POETICA – Puškinův památník
KVĚTEN
• koncerty k 61. výročí osvobození v Praze
a dalších místech ČR
Celostátní
přehlídka XL. ročníku festiva•
lu ARS POETICA – Puškinův památník
ČERVEN
• hostování souborů přijíždějících z RF,
• mezinárodní přehlídka ARS POETICA –
Orava (SR)
ČERVENEC
• vystoupení ruského divadelního souboru
na Divadelním festivalu Evropských regionů v Hradci Králové – součinnost při
propagaci, event. při využití v dalších místech ČR
• ozdravné pobyty dětí krajanů z oblastí postižených černobylskou havárií (červen až
září) – realizace grantu MZd ČR
• ozdravné pobyty dětí z černobylské zóny
(Bělorusko, RF, Ukrajina) realizované na
základě sponzorských darů (červen–září)
• edukační pobyty dětí českých krajanů
(červenec) – realizace grantu MZV ČR
SRPEN
• fesitvaly 76. Jiráskův Hronov a 11. Trstenický faun – součinnost při zajištění
ruského studiového divadla, lektorů, semináře o ruském divadle, propagaci, event.
při jeho využití v dalších místech ČR
ZÁŘÍ
• mezinárodní presentace ARS POETICA
ŘÍJEN
• Ruská sezóna – Dny ruské kultury v ČR
• 12. celostátní rusistický seminář v Lysé
nad Labem – zabezpečení ve spolupráci
s ČAR
• VIII. mezinárodní přehlídka dětských pěveckých a tanečních souborů v Příbrami
(23.–25. 10.) a návazná vystoupení souborů v dalších městech a regionech ČR

– ve spolupráci s Divadlem Příbram
• koncert k 62. výročí Karpatsko-dukelské
operace
LISTOPAD
• studentská vědecká konference mladých
slavistů – ve spolupráci s ČAR a PedF UK
Průběžně:
• schůze České rady (2× ročně)
• schůze výkonného výboru České rady –
dle potřeby (zpravidla 1× za dva měsíce)
• schůzky oborových sekcí České rady – dle
potřeby
• vydávání Zpravodaje České rady (minimálně 4 čísla)
• literární a hudební večery – zpravidla
1× měsíčně
Tento kalendářní plán bude průběžně
doplňován:
• o akce pořádané v rámci Ruské sezóny,
ve spolupráci s Asociací absolventů ruských vysokých škol, ČAR, Ruskou tradicí, RSVK, zastupitelskými úřady a dalšími
domácími a zahraničními partnery,
• o kulturní a společenské akce krajských
rad nadregionálního významu,
• o postupnou realizaci závěrů republikového shromáždění.

Nová telefonní čísla do Ruska
Od půlnoci 1. února 2006 se mění telefonní
kód Moskvy: místo stávajícího předčíslí 095
nyní vytočíte 495.
Čtyřka místo nuly se používá i při telefonování do některých jiných ruských okruhů.
Jedná se celkem o 18 oblastí:
êîä ã. Ìîñêâû áóäåò èçìåí¸í ñ 095 íà 495
êîä Ìîñêîâñêîé îáëàñòè
ñ 096 íà 496
Áåëãîðîäñêàÿ îáëàñòü
ñ 072 íà 472
Áðÿíñêàÿ îáëàñòü
ñ 083 íà 483
Âëàäèìèðñêàÿ îáëàñòü
ñ 092 íà 492
Âîðîíåæñêàÿ îáëàñòü
ñ 073 íà 473
Èâàíîâñêàÿ îáëàñòü
ñ 093 íà 493
Êàëèíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü
ñ 011 íà 411
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü
ñ 084 íà 484
Êîñòðîìñêàÿ îáëàñòü
ñ 094 íà 494
Êóðñêàÿ îáëàñòü
ñ 071 íà 471
Ëèïåöêàÿ îáëàñòü
ñ 074 íà 474
Îðëîâñêàÿ îáëàñòü
ñ 086 íà 486
Ðÿçàíñêàÿ îáëàñòü
ñ 091 íà 491
Ñìîëåíñêàÿ îáëàñòü
ñ 081 íà 481
Òàìáîâñêàÿ îáëàñòü
ñ 075 íà 475
Òâåðñêàÿ îáëàñòü
ñ 082 íà 482
Òóëüñêàÿ îáëàñòü
ñ 087 íà 487
ßðîñëàâñêàÿ îáëàñòü
ñ 085 íà 485

Adresa Zpravodaje České rady Česko-ruské společnosti: V Závětří 4, 170 00 Praha 7, tel. 266 791 703, fax 266 711 216, http://www.spnv.cz
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