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úvodníslovo

J
eho průběh mne docela potěšil, protože
(alespoň podle mého názoru) splnil své po-
slání vrchovatě. Tím je projednávání předlo-
žených návrhů s osobní účastí členů OSA

a tříbení názorů před hlasováním. 
Jednání totiž probíhalo věcně, bylo prová-

zené výjimečně bohatou diskusí, do které se
(řekl bych velmi kvalifikovaně) zapojilo více
přítomných než jindy. A to je myslím skutečným
smyslem VS. Jinak bychom se nemuseli scházet
a mohli bychom třeba hlasovat přes internet.
Pak bychom ale neměli možnost vyslechnout
všechny názory s reakcemi a nebyli bychom ak-
tuálně zapojeni do probíhající diskuse. Takové
hlasování by však mohlo dopadnout překvapivě
jinak. Považuji osobní setkávání členů OSA za
velmi cenné, podnětné, ale i velmi příjemné.

Na letošním VS, právě v souvislosti s dis-
kusními příspěvky, několik návrhů neprošlo. To
se mi zdá naprosto normální a každý předkla-
datel návrhu by měl s touto možností dopředu
počítat. Vidím v tom obraz zdravého imunit-
ního systému našeho sdružení. Krom toho se
domnívám, že v případě jakýchkoliv pochyb-
ností je v našem případě zcela na místě použít
mírný konzervatismus a ponechat v platnosti
současný stav. To přesně potkalo návrh na zří-
zení Agentury OSA, a to přesto, že byl po
právní stránce zcela v pořádku. Některým z nás

se zdál příliš otevřený – bez bezpečnostních po-
jistek a v otázkách formy zřízení a zdrojů finan-
cování nedotažený. Teď je tedy zase míček na
straně Dozorčí rady a Představenstva, abychom
návrh společně přepracovali.

Potěšující je nové zakotvení Kulturního
a sociálního fondu (KSF) do Rozúčtovacího
řádu. Odstranili jsme tak v tomto ohledu dlou-
holetý rozdíl mezi tím naším a snad všemi os-
tatními „rozúčtováky“ EU. 

A tak jestli vám čas a síly dovolí, uvidíme
se v příštím roce na VS 2013. Budu se těšit.

Příjemný zbytek léta
a mnoho úspěchů přeje

Luboš Andršt,
předseda dozorčí rady
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