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Zápis z valné hromady Patristické společnosti ČR  

konané dne 24. 9. 2015 v Olomouci 

  

Valná hromada se konala při příležitosti národní patristické konference na CMTF UP (Univerzitní 22, 

Olomouc) ve čtvrtek 24. září 2015. Valná hromada byla svolána na 17:45 hod., usnášeníschopná byla 

od 18:15 hod. dle čl. 7.6 stanov (formou náhradního zasedání). Jednání skončilo v 18:55 hod. Jednání 

valné hromady řídil tajemník společnosti Vít Hušek.  

 

Přítomni  

členové společnosti (19 z celkových 55): Marcela Andoková, Markéta Bendová, Walerian Bugel, 

Radomír Bužek, Veronika Černušková, Jan A. Dus, Jiří Farský, Radka Fialová, Róbert Horka, Vít 

Hušek, Lenka Karfíková, Viacheslav Lytvynenko, Magdalena Marunová (Bláhová), Edita 

Mendelová, Václav Němec, Jana Nováková, Jiří Pavlík, Jana Plátová, David Vopřada;  

uchazeči o členství (4): Filip Horáček, Lucie Kopecká, Miloš Lichner, Ladislava Říhová;  

prezenční listina přiložena k zápisu.  

 

Program:  

1. Zpráva o činnosti společnosti v roce 2015 a aktuality na poli patristického bádání 

2. Plán dalších aktivit, zejména patristická konference 2016 

3. Změna stanov společnosti vyplývající z požadavků nového občanského zákoníku 

4. Doplňující volba třetího člena revizní komise  

5. Registrace nových zájemců o členství 

6. Diskuse. 

 

Hlavní výsledky jednání:  

  

Ad 1. Hlavní událostí společnosti je národní patristická konference, kterou ochotně uspořádala V. 

Černušková se spolupracovníky. Další události od minulé schůze společnosti (v chronologickém 

pořadí):  

Ve dnech 17.–20. září 2014 se v Římě konala konference o Řehořovi z Nyssy na téma Kázání na 

Velepíseň. Na konferenci vystoupily členky společnosti L. Karfíková, M. Marunová a M. Bendová.  

Ve dnech 9.–10. října 2014 se ve Lvově konala konference s názvem The Knowledge of God: East 

and West. Dogmatic and Spiritual Dimensions. Na konferenci vystoupili členové společnosti L. 

Karfíková, V. Hušek a D. Vopřada.  

Ve dnech 20.–21. listopadu 2014 se v Brně konal workshop s názvem Diegesis v řecké literatuře 

pozdní antiky a raného středověku. Workshop uspořádaly členky společnosti M. Kulhánková a A. 

Sarkissian.  

Ve dnech 10.–14. srpna 2015 se v Oxfordu konala 17. mezinárodní patristická konference, čeští 

badatelé se zúčastnili v hojném počtu: L. Karfíková, M. Havrda, V. Hušek. J. Plátová, V. Černušková, D. 

Vopřada, P. Dudzik, V. Němec; slovenské badatele zastupovala M. Andoková a R. Horka.  

Ve dnech 14.-15. září 2015 se v Nyíregyháze konala konference s názvem Mater et Matres: 

International Conference on Motherhood in the Early Christian Church. Na konferenci vystoupili 

členové společnosti V. Hušek a D. Vopřada.  

Ve dnech 28. září – 2. října se ve Varně bude konat ekumenická konference s názvem Sofia, the 

Wisdom of God. Na konferenci vystoupí členové společnosti L. Karfíková a V. Hušek.  

Publikace z poslední doby:  

V nakl. Pavel Mervart vyšlo další číslo časopisu Parrésia (8).  
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V nakl. Oikúmené vyšly v poslední době tyto publikace:  

 Klement Alexandrijský, Exegetické zlomky (Eclogae propheticae. Hypotyposeis), připravila 

Jana Plátová.  

 Tertullian, De carne Christi, připravil Petr Kitzler. 

 Řehoř z Nyssy, Katechetická řeč, připravily Markéta Bendová a Magdalena Bláhová. 

Nakl. Krystal OP založilo řadu Patristika, zatím vyšly dvě tematické antologie: P. Koronthály, Tertulián 

o manželství (2014); D. Vopřada, Svatý Ambrož a tajemství Krista (2015). Další svazky budou 

věnovány Janu Zlatoústému a Augustinovi.  

Vzhledem k tomu, že společnost nedisponuje žádným majetkem, zpráva o hospodaření nebyla 

projednávána.  

Hlasování: Valná hromada schválila zprávu o činnosti za rok 2015 (všichni přítomní pro).  

 

Ad 2. Příští národní konference se bude konat ve dnech 22.-23. září 2016 v Bratislavě na TF TU, 

tématem bude Patristická a středověká recepce Šalamouna (Kazatel, Přísloví, Píseň písní). Organizace 

konference se ochotně ujal Miloš Lichner, za což sklidil potlesk přítomných. Předběžný 

harmonogram: do prosince 2015 budou shromažďovány návrhy příspěvků, do května 2016 abstrakty. 

Další informace rozešle M. Lichner.  

Jana Plátová upozornila na připravovanou konferenci s názvem Řecký text Izajáše a Žalmů, která 

se bude konat v červnu 2017. Zváni jsou biblisté a patrologové, z pozvaných přednášejících přislíbili 

účast Alain Le Boulluec a Lorenzo Perrone.  

Hlasování: Valná hromada schválila plán činnosti na rok 2016 (všichni přítomní pro).  

 

Ad 3. Valná hromada projednala návrh nových stanov, připravený radou a předem rozeslaný všem 

členům, s těmito změnami:  

- nadpis se mění takto: „Stanovy spolku“ 

- v celém textu stanov se slovo „sdružení“ nahrazuje slovem „spolek“ v příslušném pádu  

- čl. 1, název spolku se mění na „Patristická společnost České republiky, z.s.“ 

- čl. 1, sídlo spolku se mění na „Praskova 929/6, 779 00 Olomouc“ 

- čl. 2, odst. 1 se nahrazuje novým zněním: „Spolek je dobrovolná a samosprávná organizace a 

sdružuje členy na základě společného zájmu.“ 

- čl. 6, mezi orgány spolku se nově vkládá: „c) předseda spolku“, přičemž revizní komise bude 

uvedena pod písm. d) 

- čl. 7, odst. 4, v 2. větě se slova „Osoba pověřená řízením jednání“ nahrazují slovem 

„Předsedající“ 

- čl. 7, odst. 6 se nahrazuje novým zněním: „Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna 

nadpoloviční většina všech členů. Nesejde-li se taková většina, koná se náhradní zasedání 

valné hromady půl hodiny po původně svolaném začátku. Náhradní zasedání valné hromady 

je usnášeníschopné za účasti libovolného počtu členů. Předsedající náhradního zasedání 

může rozhodnout o změnách programu návrhu předneseného některým členem spolku nebo 

podle vlastního uvážení; na požádání některého člena spolku však o programu nebo jeho 

změnách hlasuje valná hromada. Členové jsou na schůze zváni písemně (zpravidla e-mailem), 

a to nejméně v čtrnáctidenním předstihu. Již svolané zasedání valné hromady lze odvolat 

nebo odložit, a to nejpozději týden před oznámeným datem zasedání.“ 

- čl. 8, odst. 4, za první větu se vkládá nová věta: „Členové rady se ujímají funkce okamžikem 

zvolení.“ 

- čl. 8, odst. 8, první věta se nahrazuje novým zněním: „Předseda je statutárním orgánem 

spolku, který reprezentuje spolek navenek a podílí se na rozhodování rady.“ 
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- čl. 9, odst. 1, slova „dvou osob“ se nahrazují slovy „tří osob z řad členů spolku“.  

- za čl. 11 se vymazává informace o schválení původních stanov, složení přípravného výboru a 

registraci stanov, namísto toho se vkládá text: „Znění těchto Stanov bylo schváleno valnou 

hromadou konanou dne 24. 9. 2015. Znění těchto stanov je účinné dnem zápisu do 

spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě.“ 

 

Hlasování: Valná hromada schválila nové znění stanov (všichni přítomní pro). Plný text stanov je 

přílohou zápisu.  

 

Ad 4. Za třetího člena revizní komise byla navržena Iva Adámková.  

Hlasování: Valná hromada zvolila Ivu Adámkovou za člena revizní komise (všichni přítomní pro).  

 

Ad 5. V době od minulé valné hromady byly radě společnosti doručeny přihlášky 6 kandidátů o 

členství: Nevena Dimitrova, Miroslav Štrunc, Filip Horáček, Lucie Kopecká, Ladislava Říhová, Miloš 

Lichner. Proti přijetí uchazečů nebyla na valné hromadě vznesena námitka (ve smyslu čl. 4 odst. 2-3 

stanov), a tím byli všichni uchazeči přijati za členy.  

  

Ad 6. Příští valná hromada se bude konat v rámci národní konference v roce 2016 (dle bodu 2).  

 

  

Zapsal Vít Hušek, v Olomouci 5. října 2015 


