
Annual report of the board 2005 – Výroční zpráva předsednictva

1. Eva Kratochvílová will receive 1400 Kc per year for taking care of the 
accounts of the Spolek and 2100 Kc for taking care of the Ekumenický 
Fond (i.e. together 3500 Kc).

Eva Kratochvílová dostane 1400,-Kč ročně za vedení účtu Spolku a 2100,-  
Kč za vedení Ekumenického fondu, tedy dohromady 3500,- Kč ročně.

2. Gordon took care of the program of our annual meeting. We decided that 
the heading will be: IT versus JC (Information technology versus Jesus 
Christ). A week-end exploring the possibilities of more biblically based 
communication techniques.

Gordon převzal zodpovědnost za program setkání spolku. Rozhodli jsme se  
pro téma: IT versus JC (Informační technologie versus Ježíš Kristus).  
Víkendové zkoumání možností biblicky založených komunikačních technik.

3. The president of the Spolek, our dear friend and brother Daniel Neval, died 
on 3rd of June 2005. Together with his fiancée Eva Slavíčková and her 
family the board arranged a "Good-bye ceremony" in the church of St 
Martin in the Wall in Prague on 13th of June 2005. The vice-president Jan 
Satke took over the function of the president.

3. června zemřel předseda Spolku, náš milý přítel a bratr, Daniel Neval.  
Členové předsednictva připravili společně s Danielovou snoubenkou a její  
rodinou vzpomínkovou bohoslužbu, která se konala 13.června 2005 
v kostele Sv. Martina ve zdi v Praze. Místopředseda Jan Satke převzal  
povinnosti předsedy Spolku.

4. The board had 5 meetings since the last annual conference.

Předsednictvo se od minulého setkání Spolku sešlo celkem pětkrát.

Spolek přátel ETF 
Association of Friends of the PTF

Černá 9, P.O. Box 529, CZ – 11555 Praha 1
Tel.: (420-2) 21988-211   FAX: (420-2) 21988-215

e-mail: spolek@etf.cuni.cz



5. Financial report (extra sheet).

Finanční zpráva (vlastní papír).

6. Questions for the future:
When should we have our next meeting?
Who takes care of the programm?
Who could offer a practise placement for 2 to 6 weeks for members of the 
Spolek and students of the PTF?

Otázky do budoucnosti:
Kdy bude další setkání Spolku?
Kdo si vezme na starost program?
Kdo může nabídnout místo pro praxi (2-6 týdnů) pro členy Spolku a  
studentů ETF?
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