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Poslání a cíle / křesťanského akademického klubu
Křesťanský akademický klub Salaš je klub studentů Salaš a akademická duchovní
služba při kostele Panny Marie v Hradci Králové. Jsme jedním ze společenství, které
studentům nabízí prostor k pravidelnému setkávání a řadě různých akcí. Myslíme si,
že patřit do akademické obce znamená mnohem více než jen docházet na
přednášky, cvičení a semináře. Roky vysokoškolských studií jsou dobou růstu a zrání,
navazování přátelství na celý život. Skutečnost, že prožíváme naši víru ve
vzkříšeného Krista v katolické církvi, není projevem výlučnosti, natožpak
uzavřenosti. Naše společenství chce být otevřené všem lidem dobré vůle a zvláště
těm, kdo hledají, třebas ještě přesně neví co. Naše služba není určena jen
studentům, ale vítáme mezi námi i pedagogy, bez nichž je akademická obec nutně
neúplná.
Při vysokoškolském studiu jde o mnohem více než o prosté osvojení si technických
znalostí a praktických dovedností. Už na počátku západní civilizace spočívá vzdělání
ve společném hledání pravdy, v kultivaci života vlastního a tím celé společnosti.
Řečeno slovy Sokratovými v péči o duši. Věříme, že naše společenství k tomu může
přispět. I tady fungují pravidla „duchovního investování“: čím více vložíme, tím více
dostaneme. Naším posláním není být „servisní organizací“ zajišťující „náboženské
potřeby“ studentů a pedagogů hradeckých vysokých škol, ale vytvářet živé
společenství pro sdílení našich radostí i starostí. A přitom zažít spoustu legrace a
zábavy stejně jako duchovních impulsů a zážitků. Obojí patří k plnosti křesťanské
radosti, ke které nás Bůh povolává. Ustanovením akademické duchovní služby právě
při kostele Panny Marie na Velkém náměstí navazujeme na starobylou tradici.
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Salašnická rada / a její činnost
O správný chod a fungování Křesťanského akademického klubu Salaš se stará tým
dobrovolníků v jádru tvořený radou, ustanovenou podle stanov klubu. Rada byla
založena 12. listopadu 2009 a od té dobry prošla několika proměnami. Původních
šest členů se rozrostlo na současných deset, rada připravila stanovy občanského
sdružení, které bylo následně založeno a také se podílela na vstupu občanského
sdružení do VKH ČR. Díky týmu bylo možné rozšířit aktivity Salaše o úterní program,
a další činnosti, jak je uvedeno dále.
V letním semestru byli členy rady a na přípravě programu se podíleli Tomáš Chlouba
(předseda klubu), Radka Prokopová (místopředsedkyně), Jiří Jína (místopředseda),
Michal Zatloukal, Ludmila Dršková, Eva Suchomelová, Ludmila Nosková, Klára
Kusáková, Marie Vlachová a Lucie Halfarová. V zimním semestru na pozici
místopředsedkyně Radku Prokopovou vystřídala Marie Brichová, tým kvůli ukončení
studia opustili Ludmila Dršková (Bretová), Michal Zatloukal a Ludmila Nosková.
Vedoucí scholy Ludmilu Drškovou nahradil Jakub Staněk, tým dále po návratu ze
zahraničí posílila Lucie Kokulová a nově přibyli Marianne Rejlová a Vojtěch Růžička.
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Právní postavení / akademického klubu
Křesťanský akademický klub Salaš, o.s. (salas.bihk.cz) a Akademická duchovní služba
jsou institucemi, které stojí za činností klubu. Křesťanský akademický klub Salaš, o.s.
je občanské sdružení, které bylo založeno 22. října 2010 se sídlem Velké náměstí 32,
500 03, Hradec Králové. Občanské sdružení má bankovní účet pod číslem
2300146385/2010. Předsedou KAK Salaš byl v roce 2012 Tomáš Chlouba,
místopředsedové pak Jiří Jína a Radka Prokopová, kterou nahradila Marie Brichová.
KAK Salaš se následně stalo členem VKH ČR, o.s. (www.vkhcr.cz), které zaštiťuje
křesťanská akademická společenství v České republice. Prezidentkou VKH ČR byla v
roce 2012 Lucie Hrubá a po volbě nové prezidentky se jí na další volební období
stala Anna Balunová.
KAK Salaš spolupracuje s dalšími akademickými společenstvími v České republice
a účastní se akcí, pořádaných těmito společenstvími. Skrze VKH ČR se podílí na
pořádání Studentského Velehradu (www.studentskyvelehrad.cz) a účastní
konference, pořádané VKH ČR.
Akademická duchovní služba při kostele Nanebevzetí Panny Marie byla založena k
1. 10. 2007 biskupstvím Královéhradeckým. Kaplanem akademické obce byl
ustanoven doc. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D., který je také kanovníkem
Kapituly všech svatých na Pražském hradě, vedoucím Katedry kulturních
a náboženských studií Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové a vyučuje na
Teologické fakultě Univerzity Karlovy.
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Spolupráce / s veřejnými institucemi
V roce 2012 byl Křesťanský akademický klub podpořen dvěma institucemi.
Hudebně kulturní festival SheepFest finančně podpořila Nadace život umělce
(www.nadace-zivot-umelce.cz).

Kulturní činnost Salaše v roce 2012 finančně podpořil Magistrát města Hradec
Králové.
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Kalendárium / co se dělo v letním semestru
V kalendáriu na letní semestr jsou uvedeny všechny akce, které se konaly během
celého roku, v zimním semestru jsou uvedeny pouze akce, které proběhly v zimním
semestru.

Kavárna / U Fsteklé ovce
Kavárna nabízí příjemné prostředí pro studium nebo komorní akce. Je vybavena
presovačem, kvalitními čaji, knihy, časopisy, počítačem s internetem, tiskárnou,
výběrem deskových her a vzpomínkovými dokumenty s historií Salaše. Kavárna byla
v letním semestru otevřena každé pondělí od 18 do 19h a následně zde byla
možnost zahrát si od 19 do 21h některou z deskových her v nabídce kavárny. Každé
úterý byla kavárna otevřena od 17:30 do 19h a ve středu od 17 do 19h. Každý
čtvrtek se v kavárně konala společná modlitba a to od 19h.

Středeční program
Studentská mše svatá se konala každou středu v 19:30 v kostele Nanebevzetí Panny
Marie, poté následoval program v Novém Adalbertinu od 20:30 do 22h. Mše svaté
navštěvovalo přibližně 100 - 200 studentů, následný program pak 30 - 100.
8. 2.

Martin Kočí Křesťanská identita v postmoderním kontextu

15. 2.

Miroslav Gabriel Částek Dopis pro tebe

22. 2.

Popelec akademiků

29. 2.

Mgr. Karel Bejček Cesta sluneční soustavou

7. 3.

doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D. Současné pojetí rodiny

14. 3.

Josef Mlejnek Sytils mne pelyňkem a medem

21. 3.

Jan Špilar Střihoruký Edward

28. 3.

Ludvík Grundmann Žena, která kárala papeže

4. 4.

Kající bohoslužba

11. 4.

Mše svatá doprovázena africkými rytmy, Hawaii Party

18. 4.

Václav Malý Sejdou se rabín, pastor a kněz...

25. 4.

Tomáš Chlouba Nestíhám!

2. 5.

Večer otázek a odpovědí aneb kde je zakopaná ovce?
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Úterní programy
V úterý se konaly programy tanečně, hudebně, duchovně nebo čistě zábavně
zaměřené na místě tématu nejvhodnějším. Tohoto programu se účastnilo přibližně
10 - 50 studentů.
7. 2.

Slavnostní otevření kavárny, filmová noc

14. 2.

Muzikantský večer restaurace Satchmo

21. 2.

Taneční večer Nové Adalbertinum

28. 2.

ThLic. Petr František Burda, Th.D.: Lectio Divina Salašnická kavárna

13. 3.

Cestovatelský večer Salašnická kavárna

20. 3.

Večer chval Kaple sv. Josefa

27. 3.

ThLic. Petr František Burda, Th.D.: Lectio Divina Salašnická kavárna

3. 4.

Adorace s modlitbou Taizé Kaple sv. Josefa

10. 4.

Muzikantský večer Restaurace Satchmo

17. 4.

Hamburger party Farní místnost

24. 4.

Taneční večer Nové Adalbertinum

1. 5.

Game Night Salašnická kavárna

Sporty
Sportovní aktivity Salaše již tradičně probíhají pravidelně tři dny v týdnu, kromě
pravidelných sportů se navíc Salaše se svým týmem zapojila do ligy ledního hokeje
KAHL (Křesťanská amatérská hokejová liga - www.kahl.cz). Každé pondělí probíhal
ping-pong v Novém Adalbertinu a sálová kopaná v Sokolovně. Každé úterý probíhal
florbal v tělocvičně u vojenských kolejí a každý čtvrtek probíhal volejbal v Orlovně.

Příprava na křest a biřmování
Během celého akademického roku probíhala příprava na křest a biřmování, kterou
navštěvovali tři katechumeni.

Společné akce
2. - 4. 3.
1. 5.
15. 5.
2. - 9. 9.

Víkendová duchovní obnova – aneb „zastavíme se“ na chvilku v postní
době
Paintball
Závěrečná grilovačka s oslavnou narozenin kaplana akademické obce
Týden vysokohorské turistiky ve Vysokých Tatrách
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Schola
Salašnická schola doprovází studentské mše svaté, zkoušela každou středu od 18
hodin ve farní místnosti, schola měla přibližně 30 členů.

SheepFest
19. května se v Hradci Králové konal druhý ročník hudebně kulturního festivalu
SheepFest. Účastnilo se ho přibližně 150 návštěvníků, konal se v areálu restaurace U
Letců. Vystoupily hudební skupiny Traband, Michael, Šatlava a Blabovy stromy.
Kromě hudebních vystoupení se také představilo improvizační divadlo, konalo se
několik besed a také výstava fotografií. Tématem festivalu byli lidé na okraji
společnosti. Další informace jsou k dispozici na webu festivalu 2012.sheepfest.cz.

Webové stránky / graf návštěvnosti
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Kalendárium / co se dělo v zimním semestru
Aktivity, které probíhaly během celého roku jsou uvedeny v letním semestru, zde
jsou pouze akce, které probíhaly v zimním semestru.

Kavárna / U Fsteklé ovce
Kavárna nabízí příjemné prostředí pro studium nebo komorní akce. Je vybavena
stylovým posezením, presovačem, kvalitními čaji, knihy, časopisy, kinectem,
počítačem s internetem, tiskárnou, výběrem deskových her a vzpomínkovými
dokumenty s historií Salaše. Každé pondělí se v kavárně od 17 do 19h konala
atematická kavárna s Matějem Čuhaničem a Vojtěchem Růžičkou. Každé úterý byla
kavárna otevřena od 17 do 19h a měla ji na starosti Monika Tauchmanová. Ve
středu pak byla kavárna otevřena od 17 do 19h a měla ji na starosti Marie Brichová.
Každý čtvrtek se od 19h v kavárně konala modlitba za Salaš. Kromě pravidelného
programu se v kavárně konaly jednorázové akce a to 15. října Hyde park aneb
demokratická diskuse, 5. listopadu Hanna Kellerová, 19. listopadu psychohrátky a 3
prosince tvořící pondělí.

Úterní program
2. 10. Slavnostní otevření kavárny
9. 10. Muzikantský večer aneb Co Čech to muzikant! restaurace Satchmo
16. 10. Adorace kaple sv. Josefa
23. 10. Oslava 50. narozenin P. Jaroslava Brožka společná mše svatá, poté oslava v
Novém Adalbertinu
30. 10. Cestovatelský večer kavárna
6. 11. Jak číst Bibli, téma: kniha Genesis, vede P. Vojtěch Brož kavárna
13. 11. Podzimní studentský koncert vystupují královéhradečtí studenti, koncertní
síň Petra Ebena
20. 11. Muzikantský večer restaurace Satchmo
27. 11. Taneční večer, společenské tance, taneční lekce Nové Adalbertinum
4. 12. Večer chval, kdo zpívá, dvakrát se modlí kaple sv. Josefa
11. 12. Jak číst Bibli, vede P. Tomáš Petráček, téma: adventní texty proroka Izajáše
kavárna
18. 12. Adorace kaple sv. Josefa
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Společné víkendové akce
19. - 21. 10.
7. - 9. 12.
28. 12. - 1. 1. 2013

Salash Building v Plzni pro všechny nováčky i seniory
v našem společenství; modlitby, hry
Duchovní obnova (rekolekce) vede P. Tomáš Petráček
Jablonec nad Jizerou
Slavení Silvestra Horní Štěpanice, společenství Salaš
a Vavřineček

Středeční program
10. 10.

Slavnostní zahajovací mše svatá Veni Sancte celebroval
Mons. Jan Vokál, poté následovala slavnostní imatrikulace,,nováčků“ v
Novém Adalbertinu

17. 10.

P. Tomáš Petráček Koncil mezi modernou a tradicí, druhý Vatikánský
koncil a jeho poselství, připomenutí letošního 50. letého výročí

24. 10.

Marie Novákové Komunikace

31. 10.

Mše svatá s účastí augsburského biskupa Mons. Konrada Zdarsy a
sídelního biskupa královehradeckého Mons. Jana Vokála po mši svaté
beseda s biskupy v katakombách

7. 11.

Filip Landa Architektura jako zrcadlo společnosti

14. 11.

ThLic. Petr František Burda, Th.D. Duch a Slovo: Česká tradice duchovní
literatury

21. 11.

Prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc. Co je jazyk a jak to funguje

28. 11.

Večer francouzských specialit

5. 12.

Mikulášská karaoke párty restaurace Satchmo

12.12.

Marie Svatošová Klíč k pochopení duchovních potřeb bližního

19.12.

Kající bohoslužba a koncert Seiftiú Nové Adalbertinum
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webové stránky / graf návštěvnosti
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Hospodaření / akademického klubu
Náklady:
Přednášky (DPP)
Nákupy
Potraviny, občerstvení
Ostatní služby (DPP)
Pronájem prostor fotbal
Pronájem prostor volejbal
Studentské mše svaté
Tisk
Služby
Dresy, oblečení
Vybavení
Dary pro hosty
OSA
Kancelářské potřeby
Kuchyňské potřeby
Celkové náklady:

15 000
11 279
9 509
8 000
6 400
5 990
4 344
3 540
3 226
3 010
2 797
2 128
1 613
1 506
704
79 046 Kč

Příjmy:
Sponzoři
Počáteční stav
Město HK
Dar Tomáš Petráček
Sbírky
Nadace Život Umělce
Dary členů a vedení:
Jiří Jína
Radka Prokopová
Anna Balunová
Petr Hušek
Marie Blažková
Celkové příjmy:

2 700
1 500
1 105
1 000
1 000
71 034 Kč

Hospodaření:

- 8 012 Kč

28 787
19 688
14 000
10 785
5 157
5 000
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2013 / budoucnost Salaše
Na rok 2013 Salaš připravuje kromě obvyklého středečního a úterního programu tradiční
sportovní turnaj Salaš Cup, který se v Hradci Králové koná každé dva roky a jsou na něj zváni
vysokoškoláci z akademických společenství z celé České republiky. Součástí této akce bude také
další ročník hudebně kulturního festivalu SheepFest, na kterém vystoupí kapely Jaksi Taksi,
Traband, Poletíme?, The Elements [SK], Michael a Žádnej stres. Kromě hudebních vystoupení se
chystají přednášky, workshopy a výstavy.
V roce 2013 se také bude konat volba nového předsedy / předsedkyně akademického klubu po
skončení funkčního období Tomáše Chlouby v červnu.
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Kontakty
Křesťanský akademický klub Salaš, o.s.
http://salas.hk
salas@bihk.cz
doc. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D.
kaplan akademické obce
tom.petracek@seznam.cz
Ing. Tomáš Chlouba
předseda
tomas.chlouba@seznam.cz
+420 603 175 905
Bc. Jiří Jína
místopředseda
jinaj@seznam.cz
+420 732 640 224
Marie Brichová
místopředsedkyně
marie.brichova@gmail.com
+420 720 268 705
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