BUDAPEŠŤSKÝ KLUB ČESKÁ REPUBLIKA
Výroční zpráva za rok 2019

1. Úvodní slovo
Spolek Budapešťský klub Česká republika (BK ČR) je součástí sítě regionálních center
zastřešovaných mezinárodní iniciativou The Club of Budapest, jejímž zakladatelem je jeden
z nejvýznamnějších světových teoretiků nového paradigmatu, filosof a vědec maďarského
původu Ervin László. Jedná se o neformální mezinárodní společenství tvůrčích lidí ze sféry
umění, vědy a kultury, orientované na podporu a rozvoj nových celostních způsobů myšlení a
etiky, adekvátních výzvám, jimž současné lidstvo čelí. BK ČR navazuje na ideje Václava
Havla, který byl čestným členem mezinárodní platformy BK, zdůrazňující globální
zodpovědnost a globální hodnoty. Cílem BK ČR je pěstovat holistické mezioborové způsoby
vzdělávání, založené na integraci spirituality, vědy a umění a směřující k nastolení udržitelné
budoucnosti lidstva.

2. Základní údaje
Název: Budapešťský klub Česká republika, z.s.
Sídlo: Na vápenném 257/1, Podolí, 147 00 Praha 4
Registrace: zapsán 1. 1. 2014 Městským soudem v Praze, spisová značka L 25195
IČ: 01308611

3. Výkonný orgán: rada
Předseda: Petr Lisý
Místopředsedkyně: Soňa Hájková, Lenka Antošová
Web: www.clubofbudapest.cz

4. Činnost v roce 2019
Vedle interní spolkové činnosti se Budapešťský klub Česká republika v roce 2019 partnersky
podílel na organizaci dvou veřejných aktivit. První z nich byl happening Ticho pro mír, jehož
druhý ročník proběhl 18. května 2019 na pražském náměstí Míru a byl následován návaznými
akcemi: sázením dvou mírových stromů v Riegrových sadech 23. 9. 2019 a mírovým
poradním kruhem 7. 11. 2019. Ve druhém případě se jednalo o komunitní partnerství
konference Česko-slovenské psychedelické fórum, organizované ústavem Beyond
Psychedelics, která se odehrála ve dnech 18.-19. 10. 2019 v prostorách kláštera sv. Anežky
v Praze.

5. Finance
S ohledem na fakt, že spolek Budapešťský klub Česká republika nefiguroval u
aktivit proběhlých v roce 2019 jako hlavní organizátor, zahrnuje finanční přehled za dané
období pouze drobné příjmy a výdaje (viz tabulka níže).

Příjmy 2019
Dary

5 100 Kč

Celkem

5 100 Kč

Výdaje 2019
Internetové stránky

2 443 Kč

Celkem

2 443 Kč

Hospodářský výsledek 2019

2 657 Kč

