Zápis ze schůze výboru České společnosti pro
religionistiku, o.s. (Brno, 16. 12. 2008)
Prezenční listina
Přitomni:
Tomáš Bubík
Eleonóra Hamar
Aleš Chalupa
Jana Rozehnalová
David Václavík
David Zbíral

Zakládání poboček
• David Václavík podal zprávu o pražské pobočce České společnosti pro
religionistiku, o.s. (dále ČSR). Pobočka je v podstatě neaktivní, aktivizaci by
mohla přinést spolupráce s Radkem Chlupem.
• Pobočky mohou pořádat přednášky pod hlavičkou ČSR. V současné době činí
odměna lektora asi 500 Kč a lze mu proplatit cestovné v rámci ČR.
• Tomáš Bubík shrnul přínos poboček, které poskytují mimo jiné možnosti
popularizace oboru.
• Zřizování poboček schvaluje dle platných stanov valné shromáždění, ale se
souhlasem výboru lze již do příštího valného shromáždění vyvíjet v Pardubicích
činnost pod obecnou hlavičkou ČSR.
• Usnesení: výbor ČSR podporuje záměr založení pobočky ČSR v Pardubicích.
• Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0.
• Pověření: výbor pověřuje místopředsedu Tomáše Bubíka, aby na další zasedání
výboru připravil souhrnnou zprávu o postupu zřizování pardubické pobočky a
náčrt kroků. Hospodář Aleš Chalupa připraví rozvahu aktuální výše honorářů za
přednášky.

Návrh na zvýšení členských příspěvků
• Místopředseda Tomáš Bubík navrhl zvýšení členských příspěvků a zahrnutí
předplatného Religia do členského příspěvku, což členům poskytne nějaký
hmatatelný projev jejich členství a zároveň se tak podpoří uvedení Religia v širší
známost.
• Hospodář Aleš Chalupa shrnul problémy okamžitého zvýšení příspěvku.
Vzhledem k nim navrhl sice zvýšení od roku 2009, ale s tím, že by příspěvek
zahrnoval předplatné Religia na rok příští (2010) a toto by se stalo obecným
mechanismem. Proběhla diskuse na toto téma.
• Proběhla diskuse o výši členského příspěvku.
• Usnesení: členský příspěvek bude od roku 2009 zvýšen na 400 Kč pro běžné
členy, na 200 Kč pro studenty a důchodce, s tím, že bude zahrnovat předplatné

časopisu Religio na rok 2010. Takto se bude postupovat i v dalších letech, tzn.
v členském příspěvku za daný rok bude vždy zahrnuto předplatné Religia na rok
následující.
• Hlasování o mechanismu jako takovém (zahrnutí Religia do členského příspěvku): pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0.
• Hlasování o navržené výši členského příspěvku: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0.
• Pověření: tajemník a hospodář rozešlou členům koncem 2009 informaci o této
změně v rámci výroční zprávy.

Návrh na pravidelné pořádání národních kongresů ČSR a na
pravidelné pořádání valných hromad
• Tomáš Bubík představil návrh na pravidelné pořádání národních kongresů ČSR
a pravidelné pořádání valných hromad, spojené podle možností s přednáškou nějaké osobnosti významné v oboru.
• David Zbíral uvedl, že již současné stanovy určují minimální periodicitu valných
shromáždění, která vhodně odpovídá funkčnímu období členů výboru (nejméně
jednou za 3 roky).
• David Václavík předložil ke zvážení organizační problémy realizace návrhu, zejména pak náročnost konferencí na finance ČSR, pakliže by právě ČSR byla organizátor, a na lidské zdroje. Navrhl modifikaci v tom smyslu, že by valné shromáždění bylo součástí již pořádaných konferencí s tím, že spolupořadatelem by
byla ČSR. ČSR by dala k propagaci akce k dispozici své webové stránky a své
tiskové orgány (Religio, e-bulletin). Pořadatelé by se zavázali vytvořit prostor
pro valnou hromadu ČSR. Vedlo by to i k větší propagaci ČSR.
• Proběhla diskuse o spolufinancování těchto konferencí ze strany ČSR. Hospodář
upřesnil, že finanční situace ČSR je velmi kolísavá a je třeba se vždy flexibilně
přizpůsobovat aktuálnímu finančnímu stavu.
• Usnesení: v periodicitě valných shromáždění výbor nenavrhuje měnit stanovy.
Valná shromáždění se budou podle možností konat v rámci konferencí, jejichž
bude ČSR spolupořadatelem. ČSR dá k dispozici webové stránky k propagaci a
své tiskové orgány (Religio, e-bulletin). Pořadatelské pracoviště poskytne
v rámci konference fyzický i časový prostor pro konání valného shromáždění
ČSR. Finanční spoluúčast ČSR na konferenci bude předmětem jednání výboru
v konkrétních případech. Konference, na níž bude probíhat valné shromáždění,
bude mít status národního kongresu ČSR.
• Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0.
• Pověření: David Václavík a Tomáš Bubík připraví na příští schůzi výboru harmonogram konferencí a akcí plánovaných v horizontu 2 let, aby bylo možné naplánovat příští valné shromáždění na některou z těchto akcí.

Návrh na zřízení samostatných webových stránek ČSR
• Tomáš Bubík navrhl zřízení samostatných webových stránek ČSR. Měly by samostatný design. Nejdříve by bylo vhodné propracovat na českou větev, tzn.
zaměřit se na vlastní členy, anglická verze by vznikala až výhledově a nemusela
by být tak kompletní jako česká.
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• David Zbíral představil technické záležitosti zřízení webu.
• Proběhlo jednání o umístění stránek. Stránky by měly buď vlastní doménu
(podle možností http://www.casr.cz, která je k 16. 12. 2008 volná, narozdíl od
http://www.csr.cz, která je obsazena Českým spolkem rottweilera) nebo podle
možností
a
vyjednávání
se
správcem
serveru
FF
MU
http://www.phil.muni.cz/casr/ či (v případě zamítnutí tohoto řešení ze strany
vedení FF MU či správce serveru FF MU, případně kladení nepřiměřených
překážek
a
požadavků
či
problematické
správy)
http://www.phil.muni.cz/relig/casr/, s tím, že toto umístění je odůvodněné
fyzickým sídlem ČSR tak, jak je určují platné stanovy (Ústav religionistiky,
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Arne Nováka 1, 602 00 Brno).
• Proběhla diskuse o webhostingových službách. Jsou 3 možnosti: 1) vlastní
doména a komerční webhosting, 2) platit jen doménu http://www.casr.cz,
hosting by poskytla FF MU, 3) v případě umístění na server FF MU bez
samostatné domény druhého řádu není třeba webhosting řešit. Možnost č. 2
z diskuse vyplynula jako nejvhodnější řešení (krátká a reprezentativní adresa,
menší náklady – platí se každoročně jen doména, tzn. se ušetří na webhostingu).
• Proběhla diskuse o finančním zabezpečení projektu. Cenová rozvaha vytvoření
webu včetně grafického návrhu (avšak mimo anglickou větev, která by vyžadovala jazykové korektury) činí 15 000 Kč. Odměňována bude i průběžná správa
webu. Hospodář potvrdil, že projekt lze momentálně finančně zabezpečit.
• Proběhla diskuse o obsahu webu. Součástí webu by měl být vedle úvodní stránky, zápisů a dalšího stávajícího obsahu (viz http://www.phil.muni.cz/relig) také
e-bulletin, vydávaný jednou ročně, který by obsahoval též obsahy a sumáře Religia a výroční zprávy pro členy. Dále by web měl zahrnovat aktuality, odkazy
na stránky religionistických pracovišť v ČR a na stránky mezinárodních institucí, soupis členů (z důvodu ochrany e-mailových adres před spamem bez kontaktních údajů), informace o konaných a chystaných konferencích aj.
• Usnesení: výbor podporuje zřízení samostatného webu ČSR. Správcem webu je
jmenován David Zbíral. David Zbíral zahájí předběžná jednání a potřebné kroky, zejména zjistí, zda by FF MU poskytla webhosting, takže by se platila jen
doména (http://www.casr.cz); pokud ne, zahájí jednání o dalších uvedených alternativách. Do konce března 2009 pak informuje výbor o různých možnostech a
výbor rozhodne, ke kterému řešení se přikloní (pokud se nebude v té době konat
fyzická schůze, rozhodne per rollam). David Zbíral též do konce března 2009
dodá návrh struktury webu. Cenová rozvaha vytvoření webu včetně původní
grafiky činí 15 000 Kč. Web bude spuštěn do září 2009. Do struktury webu bude
vedle stávajícího obsahu začleněna zejména úvodní stránka s aktualitami, ebulletiny, odkazy, stránky poboček, soupis členů, zápisy z jednání výborů, medailony zasloužilých členů ČSR, medailony členů výboru, konference konané a
připravované (nejen konference ČSR), stránky Religia.
• Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0.
• Pověření: výbor ČSR pověřuje Davida Zbírala, aby podnikl kroky uvedené
v usnesení.
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Zrušení euro účtu
• Hospodář Aleš Chalupa přednesl návrh na zrušení euro účtu, zřízeného pro účely konference EASR v Brně v září 2008, vzhledem k nákladnosti jeho udržování
a k tomu, že v nejbližší době zřejmě nebude potřeba.
• Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0.
• Pověření: Aleš Chalupa podnikne potřebné kroky ke zrušení euro účtu.

Různé
• David Václavík podal zprávu o ohlasech na konferenci EASR, které jsou velmi
pozitivní.
• David Václavík přednesl předběžný návrh konání konference ISORECEA 2010
v Brně. Publikace z konferencí ISORECEA vycházejí anglicky v časopise Nomos.
• Tomáš Bubík podal zprávu o chystané konferenci na Krymu 10.-12. 5. 2009.
Příspěvky budou v ruštině, polštině, češtině, angličtině.
• Aleš Chalupa podal stručnou zprávu o hospodaření ČSR.
• Jana Rozehnalová přednesla stručnou zprávu o vydávání časopisu Religio.
• Dlouholetý šéfredaktor Religia Pavel Spunar oznámil, že se chystá rezignovat.
Změny v redakční radě budou předmětem jednání na příští schůzi výboru.
Zapsal: David Zbíral
Zkontroloval a schválil: David Václavík
V Brně dne 16. 12. 2008

PhDr. David Václavík, Ph.D.

PhDr. David Zbíral, Ph.D.

Předseda České společnosti pro religionistiku, o.s.

Tajemník České společnosti pro religionistiku, o.s.
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