
Zakládající schůze Patristické společnosti ČR (Patris) 

 

Schůzi svolal přípravný výbor Patris ve složení Lenka Karfíková, Ladislav Chvátal, Matyáš 

Havrda, Vít Hušek, Petr Kitzler (omluven), Jana Plátová. Schůzce se konala při příležitosti 

Patristické konference na CMTF UP Olomouc v pátek 7.11. od 18:00 a v sobotu 8.11 od 

16:00. Vedením obou částí schůze pověřen M. Havrda. 

 

Program: 

 

pátek 

 

1. Přivítání 

2. Informace o Mezinárodní společnosti patristických studií (AIEP/IAPS) a možnosti stát 

se členem této organizace (L. Karfíková) 

3. Představení Patristické společnosti ČR 

4. Vytvoření členské základny 

5. Schválení stanov 

6. Volba předsedy, tajemníka, jednatelů, členů revizní komise 

7. Stanovení výše členských příspěvků 

 

sobota 

 

1. Informace o sborníku z konference (V. Hušek) 

2. Dodatečné informace o členství v Patris, informace o webových stránkách, 

kontaktní adrese rady, o možnosti připojit se ke společné adrese v rámci 

goglegroups 

3. Informace o chystané konferenci o Dionysiovi (L. Karfíková) 

4. Diskuse o plánech na další období 

 

 

- Hlavní výsledky pátečního jednání 

 

1. Prof. Karfíková podala zprávu o mezinárodní patristické asociaci (AIEP); zájemci o 

členství v této společnosti nechť se přihlásí přímo na adresu národní korespondentky prof. 

Karfíkové (karfikl@volny.cz), nejlépe do konce listopadu 2008. Podrobné informace o AIEP 

a podmínkách členství jsou uvedeny na našich webových stránkách: http://www.centrum-

texty.upol.cz/patristickaspolecnost 

 

2. Byla vytvořena členská základna Patris. Kromě členů přípravného výboru bylo přijato 27 

dalších členů, v listopadu 2008 má tedy Patris celkem 33 členů. Seznam členů společnosti je 

uveden na webových stránkách: http://www.centrum-texty.upol.cz/patristickaspolecnost 

 

3. Byly schváleny stanovy Patris (pro 26 hlasů z 26 přítomných členů). V plném znění jsou 

k dispozici na stránkách společnosti. 

 

4.Předsedkyní byla zvolena prof. Lenka Karfíková (pro 25 hlasů z 26 přítomných členů, 1 se 

zdržel hlasování); navržen rovněž doc. Václav Ventura, jelikož však v době hlasování nebyl 

členem společnosti, o návrhu se nehlasovalo 
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5. Tajemníkem byl zvolen dr. Matyáš Havrda (pro 25 hlasů z 26 přítomných členů, 1 se zdržel 

hlasování); navržen rovněž dr. Ladislav Chvátal, jelikož však s kandidaturou nevyjádřil 

souhlas, o návrhu se nehlasovalo 

 

6. Za jednatele byli zvoleni: dr. Iva Adámková (pro 25 hlasů z 26 přítomných členů, jeden se 

zdržel hlasování), dr. Vít Hušek (pro 25 hlasů z 26 přítomných členů, jeden se zdržel 

hlasování) a dr. Jana Plátová (pro 25 hlasů z 26 přítomných členů, jeden se zdržel hlasování) 

 

7. Členy revizní komise byli zvoleni: dr. Pavel Dudzik (pro 23 hlasů z 25 přítomných členů, 

dva se zdrželi hlasování) a dr. Jan Amos Dus (pro 25 hlasů z 26 přítomných členů, jeden se 

zdržel hlasování). 

 

8.Vzhledem k tomu, že patristické projekty jsou zatím financovány z rozpočtu Centra pro 

práci s patristickými, středověkými a renesančními texty při UP Olomouc, byla výše 

členských příspěvků na první rok chodu společnosti stanovena jako nulová (pro 25 hlasů z 26 

přítomných členů, jeden se zdržel hlasování). 

 

- K tématům sobotního jednání 

 

1. Sborník z konference: K možnosti publikovat příspěvek přednesený na patristické 

konferenci budou rozeslány podrobné instrukce všem účastníkům (věnujte pozornost 

instrukcím ohledně rozsahu, fontů, způsobu citování apod.); termín odevzdání příspěvku je 

30. ledna 2009. Vydavateli sborníku budou V. Hušek, P. Kitzler, J. Plátová, kontaktní adresa 

k této věci je: centrum@cmtf.upol.cz 

 

2. Ke členství ve společnosti: Další zájemci o členství ve společnosti jsou srdečně vítáni, 

zdůrazňujeme, že členy společnosti se mohou stát i studenti a neakademičtí zájemci o 

patristiku. Práva a povinnosti členů jsou podrobně popsány ve stanovách, přihláška o členství 

je ke stažení na našich webových stránkách. 

 

3.  Byly zřízeny webové stránky Patris na adrese:  

http://www.centrum-texty.upol.cz/patristickaspolecnost 

 

Zájemci zde kromě informací o společnosti najdou řadu užitečných odkazů (bibliografické 

databáze, stránky významných časopisů, přehled edic a překladů děl církevních otců, seznam 

článků, překladů apod., které lze zdarma stáhnout z internetu etc.), dále zprávy o aktualitách 

na poli patristického bádání (publikace, konference apod.); správcem stránek je dr. Vít Hušek, 

lví podíl na jejich současné podobě má dr. Petr Kitzler. Má-li někdo zájem připojit informaci 

do některé z rubrik, případně přidat rubriku novou, nechť příslušnou informaci laskavě zašle 

správci stránek na adresu: husek@cmtf.upol.cz. Připravte prosím podklady tak, aby nebylo 

nutné text jakkoli upravovat. Příspěvky, aktualizace, opravy jsou vřele vítány (správce si 

samozřejmě ponechává právo posoudit vhodnost obsahu a případně jej na stránky nezařadit). 

 

4. Na stránkách sdružení jsou zveřejněna jména členů. Zájemci o kontakt na jiné členy 

sdružení nechť laskavě napíší na adresu rady (viz níže), která se podle svých možností pokusí 

tento kontakt zprostředkovat. 

 

5. Byla zřízena e-mailova adresa Patris: patristickaspolecnost@gmail.com. Na tuto adresu je 

možné posílat dotazy a připomínky adresované radě sdružení.  
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6. Byla rovněž zřízena skupinová adresa v rámci googlegroups. Členové této skupiny mohou 

posílat hromadné e-maily ostatním členům a samy takové zprávy přijímat (informace a dotazy 

ohledně projektů, publikací, seminářů, konferencí, stipendií, pracovních možností apod. pro 

badatele v oblasti patristiky). Zájemci o členství v této e-mailové skupině nechť kontaktují dr. 

Huška (husek@cmtf.upol.cz). 

 

7.Příští valná hromada se bude konat u příležitosti konference o Dionysiovi Areopagitovi 30.-

31.10. 2009 v budově Evangelické teologické fakulty, Černá 9, Praha 1. Půjde o mezinárodní 

konferenci, jejíž hlavní zájem bude soustředěn na spis Boží jména. Přednášející budou kromě 

domácích také hosté z Francie, Norska, Slovinska a dalších zemí, jednacími jazyky budou 

angličtina, francouzština a němčina. Seznam přednášejících na této akci, jejíž organizace byla 

zahájena již před několika měsíci, je nyní uzavřen. Z České republiky přislíbili účast L. 

Chvátal, L. Karfíková, M. Koudelka, V. Němec a J. Rytíř, ze zahraničních Y. de Andía, T. 

Tollefsen, G. Kociancic a další. Všichni zájemci (nejen) z řad Patris jsou srdečně zváni. 

Podrobnější informace (včetně možností ubytování) budou rozeslány v dubnu příštího roku. 

 

8.Diskuse se týkala především témat a způsobu organizace dalších konferencí. Na r. 2010 

uvažujeme o organizaci malého mezinárodního kolokvia o Klementu Alexandrijském, mezi 

návrhy na další domácí témata zazněla „patristická exegeze“. Hovořilo se též o možnosti 

pořádat v rámci Patris menší, úzce tematicky zaměřené semináře. Obecně platí, že o 

podobných iniciativách lze písemně jednat kdykoli, lze k jejich organizaci využít společnou 

adresu a pomoc rady sdružení. 

 

Zapsal Matyáš Havrda, Praha 19.11. 2008 
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