Zápis ze schůze Patristické společnosti ČR
konané dne 5. 10. 2011 v Olomouci
Schůzce se konala při příležitosti konference Svoboda rozhodování v dějinách a současnosti
filosofie na FF UP v Olomouci ve středu 5. října. Schůze byla svolána na 18:00 hod.,
usnášeníschopná byla od 18:30 hod. (dle čl. 7.6 stanov), jednání skončilo v 19:00 hod.
Vedením schůze byl pověřen tajemník společnosti M. Havrda.
Přítomni: členové společnosti (7): Veronika Černušková, Jiří Farský, Matyáš Havrda, Vít
Hušek, Ladislav Chvátal, Filip Outrata, Jana Plátová;
uchazeči o členství (3): Markéta Bendová, Radomír Bužek, Miroslav Zvelebil;
prezenční listina přiložena k zápisu.
Program:
1. Zpráva o činnosti společnosti v roce 2011
2. Aktuality na poli patristického bádání v roce 2011
3. Patristická konference v roce 2012 a jiné návrhy projektů
4. Registrace nových členů
5. Hlasování
6. Diskuse
Hlavní výsledky jednání:
Ad 1.
V roce 2011 nepořádala patristická společnost vlastní konferenci, ale připojila se k závěrečné
konferenci Centra pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty (ve spolupráci
s katedrou filozofie FF UP) Svoboda rozhodování v dějinách a současnosti filosofie. Na
konferenci vystoupili s příspěvkem členové společnosti M. Havrda, V. Hušek, L. Chvátal, F.
Outrata a uchazečka o členství M. Bendová.
V srpnu 2011 se konala pravidelná oxfordská konference, čeští badatelé se zúčastnili
v hojném počtu: L. Karfíková, L. Chvátal, M. Havrda, V. Hušek. J. Plátová, V. Černušková a
P. Balcárek.
Sborník příspěvků z loňské konference Colloquium Clementinum – De septimo Clementis
Stromateorum libro byl přijat k publikaci v nakl. Brill, vydán by měl být v roce 2012. Zprávu
přednesl M. Havrda.
Sborník z konference Colloquium Dionysiacum (2009) vychází v akademickém nakladatelství
Saint-Paul ve švýcarském Fribourgu (řada Paradosis), v současné době je hotová sazba a
podepsaná smlouva, sborník by podle plánu měl vyjít ještě v roce 2011. Zprávu přednesl M.
Havrda.
Vzhledem k tomu, že společnost nedisponuje žádným majetkem, zpráva o hospodaření nebyla
projednávána.
Ad 2.
Během oxfordské konference proběhla schůzka národních korespondentů AIEP, roční členský
poplatek byl zvýšen na 18 Euro a bylo zvoleno nové předsednictvo ve složení: Theodore de
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Bruyn, president AIEP, Carol Harrison, vicepresidentka, Benoît Gain, pokladník, a Marco
Rizzi, sekretář. Zprávu předala L. Karfíková.
Příští konference o Řehořovi z Nyssy se bude konat r. 2014 v Římě o Kázáních na Velepíseň
(nikoli v Helsinkách o Životě Mojžíšově). Zprávu předala L. Karfíková.
Ad 3.
Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty bude v současné
podobě existovat jen do konce roku, od ledna 2012 zahájí činnost samostatné Centrum pro
renesanční texty pod vedením doc. Tomáše Nejeschleby, výsledky grantů podaných pro
pokračování patristických a středověkých projektů zatím nejsou známy. Téma a organizační
zajištění patristické konference 2012 bude stanoveno, až bude známo více.
V diskusi zazněly některé předběžné návrhy: výklad Písma v patristice; společná aktivita
s univerzitou v Lovani, ve spolupráci s prof. Lamberigtsem.
Ad 4.
Do společnosti byli přijati čtyři noví členové, jejichž přihlášky byly doručeny v době od
minulé valné hromady: Markéta Bendová, Illya Bey, Radomír Bužek a Miroslav Zvelebil.
Ad 5.
Valná hromada schválila zprávu o činnosti za rok 2011 dle bodu 1 (8 pro, 2 se zdrželi) a plán
činnosti na rok 2012 dle bodu 3 (9 pro, 1 se zdržel).
Zapsal Vít Hušek, V Olomouci 5. 10. 2011
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