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Vážení přátelé,
dne 2. června 2000 se – krátce po desetiletém jubileu založení ČSSN – konalo
v Brně již 5. valné shromáždění ČSSN. Vzhledem k tomu, že se jednání mohl z různých
důvodů účastnit jen omezený počet členů ČSSN, považujeme za vhodné podstatné body
programu poskytnout všem alespoň prostřednictvím Informačního bulletinu ČSSN.
K bulletinu je volně přiložen stručný formulář, který bude sloužit jako podklad
pro aktualizaci seznamu členů ČSSN, jehož publikaci připravujeme pro nejbližší číslo.
Prosíme o jeho pozorné vyplnění a rychlé vrácení na adresu ČSSN.
Budeme vděčni za jakékoliv připomínky a návrhy k dosavadní činnosti i
budoucím aktivitám ČSSN.
výbor ČSSN
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ZPRÁVA O ČINNOSTI ČSSN V LETECH 1996-1999
1. Vnitřní život ČSSN
V uplynulém období měla ČSSN přibližně 90 členů. Početní velikost ČSSN tedy
dále nerostla a v rámci Rady vědeckých společností zůstává ČSSN menším sdružením.
Při dalším rozšiřování členské základny je třeba se více zaměřit na nastupující generaci,
zejména studenty religionistiky a blízkých oborů, kteří o činnost ČSSN jeví hlubší
zájem.
Po celé sledované období řídil ČSSN výbor ve složení: Dalibor Antalík, Milan
Balabán, Jan Bouzek, Iva Doležalová (hospodářka), Jan Heller, Břetislav Horyna
(předseda), Josef Kandert (místopředseda), Luboš Kropáček, Dalibor Papoušek
(tajemník), Helena Pavlincová, Pavel Spunar a Ivan Štampach. Výbor ČSSN se podle
aktuální potřeby scházel několikrát do roka, střídavě v Praze a v Brně. Všem členům
výboru patří upřímný dík za práci, kterou ČSSN věnovali.
Činnost výboru ČSSN posílila názor o prospěšnosti užšího grémia v čele ČSSN,
přednesený již na předchozím valném shromáždění. Výbor proto opětovně dává
valnému shromáždění k úvaze razantnější redukci členů výboru – ze stávajících
dvanácti na sedm. Nižší počet především zvětší operativnost výboru a současně může
stále dostatečně zajistit oborové i regionální zastoupení členské základny.
2. Mezinárodní kontakty
Podle konkrétních možností členové výboru reprezentovali ČSSN také
v mezinárodním měřítku. Předseda ČSSN Břetislav Horyna se aktivně podílel na
diskusích otevřených v květnu 1998 na kongresu v Hildesheimu, z nichž posléze vzešla
nová Evropská asociace pro religionistiku (EurAssoc), založená v říjnu téhož roku
v Lucembursku. B Horyna se stal jedním z jejích místopředsedů s pověřením
napomáhat evropské spolupráci v oblasti religionistiky zejména v prostoru zemí
usilujících o členství v Evropské unii.
V rámci příprav a konání mezinárodní konference v Brně v roce 1999, mohli
členové výboru ČSSN osobně jednat také s členy Výkonného výboru Mezinárodní
asociace pro dějiny náboženství (IAHR), jehož zasedání bylo součástí konferenčního
programu. Pro nadcházející jubilejní XVIII. kongres IAHR, který proběhne v srpnu
2000 v jihoafrickém Durbanu, byl Severoamerickou asociací pro studium náboženství
(NAASR) nominován do Výkonného výboru IAHR tajemník ČSSN Dalibor Papoušek.
České zastoupení na kongresu, jehož součástí je i zasedání Mezinárodního výboru
IAHR, zůstává pro značnou finanční náročnost cesty i pobytu prozatím otevřenou
možností, a to i přes snahu IAHR vyjít v této záležitosti maximálně vstříc.
3. Přednášková činnost
V souladu s programovými cíly ČSSN pořádala přednáškové cykly v Praze
(Náprstkovo muzeum, Filozofická fakulta UK) a v Brně (Filozofická fakulta MU). Je
třeba přiznat, že se z různých důvodů ne vždy podařilo udržet měsíční periodicitu
jednotlivých vystoupení. Dosavadní zkušenost ukazuje, že největší zájem o tuto formu
4

5. VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ ČSSN

činnosti ČSSN je mezi studenty religionistiky a příbuzných oborů, kteří také patří
k nejčastějším návštěvníkům. Nejvíce se tedy osvědčuje konat přednášky na univerzitní
půdě, v časovém rozvrhu sledujícím průběh vysokoškolských semestrů.
Z finančních důvodů je nesnadné zvát k přednáškám zahraniční hosty či
jednotlivé přednáškové cykly samostatně publikovat. Prozatím je možné pro zahraniční
hosty příležitostně využívat i jiných finančních zdrojů a vybrané přednášky publikovat
po nezbytných úpravách v časopise Religio. Doposud takto byla publikována např.
vystoupení Luthera H. Martina (Burlington, USA), Jacquesa Waardenburga (Lausanne,
Švýcarsko) či Karla Wernera (Londýn, Velká Británie).
4. Konference a semináře
Ve spolupráci s Ústavem religionistiky FF MU proběhla v Brně dne 24. října
1997 konference Fenomenologie kultovního předmětu – hermeneutika předmětu kultu,
již se zúčastnilo asi 25 badatelů včetně kolegů ze Slovenska. Konference se pokusila
nahlédnout tradiční tématiku kultovního předmětu ve světle současných
metodologických posunů od fenomenologických komparací k hermeneutickému
zkoumání významu a smyslu náboženských jevů. Redakcí konferenčního sborníku byli
pověřeni Dalibor Papoušek a Josef Kandert. Přestože je sborník textově i graficky již
připraven do tisku, doposud nebyl vydán. Finanční zdroje na jeho vydání v současnosti
slouží jako rezerva na tisk časopisu Religio, než se podaří vyřešit citelné snížení dotací
na jeho vydávání.
Hlavní pozornost výbor ČSSN soustředil na přípravu a konání mezinárodní
konference The Academic Study of Religion during the Cold War: Ideological and
Theological Constraints, East and West, která proběhla ve dnech 9.-13. srpna 1999
v Brně. Konference se soutředila na postižení základních problémů souvisejících
s vývojem religionistiky v období ideologického soupeření mezi Západem a Východem
včetně analýzy rolí teologie a vědeckého ateismu v tomto období a jejich vlivu na
utváření religionistiky jako autonomní vědy.
Konference byla výsledkem dlouhodobější česko-americké spolupráce, na níž se
podílelo několik subjektů – z české strany Ústav religionistiky FF MU a Česká
společnost pro studium náboženství, z americké Ústav religionistiky Vermontské
univerzity (Burlington, USA) a Severoamerické asociace pro studium náboženství.
Setkání, jež se mohlo uskutečnit díky podpoře pořádajících univerzit a dvou štědrých
nadací (Open Society Fund, Spencer Foundation), získalo statut Speciální konference
IAHR, spojené se zasedáním Výkonného výboru IAHR.
5. Publikační činnost
Pro vnitřní potřebu ČSSN příležitostně vydává Informační bulletin ČSSN, jehož
redakci zajišťuje výbor ČSSN. Bulletin je členským tiskem sloužícím k průběžné
informovanosti členů ČSSN a hrazený výhradně z členských příspěvků. V uplynulém
období vyšla celkem tři čísla (6 – listopad 1996; 7 – listopad 1997; 8 – září 1999).
Hlavní pozornost byla věnována časopisu Religio. Revue pro religionistiku,
který ČSSN vydává dvakrát ročně ve spolupráci s Ústavem religionistiky FF MU. Díky
finanční podpoře prostřednictvím Rady vědeckých společností dospělo vydávání
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časopisu již k jeho osmému ročníku. Poděkování za pečlivou redakční práci náleží
především výkonné redaktorce Heleně Pavlincové, díky které časopis vychází
s železnou pravidelností a ve vzrůstající kvalitě.
V letošním roce Rada vědeckých společností změnila pravidla pro přidělování
státních dotací, což vedlo k podstatnému snížení dosud poskytované finanční podpory.
Je zřejmé, že bude třeba hledat další finanční zdroje, které by do budoucna zajistily
dosavadní periodicitu časopisu. Zájem o časopis postupně narůstá, i když stále trvají
obtíže s jeho širší distribucí prostřednictvím komerčních firem.
V roce 1996 byl publikován sborník Religions in Contact (Brno: ČSSN – MU)
ze stejnojmenné mezinárodní speciální konference IAHR, pořádané ČSSN v roce 1994
v Brně. Jeho editory se stali Iva Doležalová, Břetislav Horyna a Dalibor Papoušek.
Vydání sborníku z konference Fenomenologie kultovního předmětu – hermeneutika
předmětu kultu bylo z finančních důvodů dočasně pozastaveno, po vyřešení dalšího
financování časopisu Religo sborník bude publikován jako jeho supplementum.
Sborník z konference The Academic Study of Religion During the Cold War
vyjde pod stejným názvem počátkem roku 2001 v nakladatelství Peter Lang v New
Yorku. V současné době je v redakci Ivy Doležalové, Luthera H. Martina a Dalibora
Papouška připraven do tisku.
Dalibor Papoušek

ZPRÁVA O REVIZI VEDENÍ ÚČTŮ A HOSPODAŘENÍ ČSSN
Dne 1. 6. 2000 byla revizní a kontrolní komisí provedena kontrola vedení
účetnictví a hospodaření České společnosti pro studium náboženství se sídlem v Brně, a
to pro období od konce r. 1996, kdy proběhla poslední revize.
Předmětem zkoumání se stala evidence členských příspěvků a hospodaření
s nimi, dále hospodaření s dotací, poskytovanou RVS při AV ČR na vydávání časopisu
Religio, příjmy za prodej tohoto časopisu a namátkově vybrané výdaje za konání
konferencí společnosti.
Shledali jsme přesné a vzorné vedení a evidenci příjmových a výdajových
dokladů, týkajících se financování prostřednictvím pokladní hotovosti i prostřednictvím
účtů v Komerční bance. Učetní společnosti vypracovává také počítačové sjetiny, na
nichž je hospodaření společnosti zpracováno v přehledné tabulce.
Pouze za rok 1999 chybělo výrazné označení příjmových a výdajových dokladů
značkami, které se objevují v počítačovém přehledu o hospodaření. (Za předchozí léta
bylo v tomto směru vše v pořádku.) Kvůli pružnějšímu provádění kontroly
doporučujeme označení v nejbližší době doplnit. Jedná se však o připomínku formální,
jinak nebylo ve vedení účtů shledáno žádné pochybení.
S prostředky, získanými z vlastních i státních zdrojů hospodaří společnost
rozumně a účelně. Nemile se jí však dotkne snížení dosavadní dotace na časopis
Religio.
V Brně dne 1. června 2000
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Jarmila Bednaříková
ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ČSSN V LETECH 1996-1999
1. Přehled hospodaření ČSSN v roce 1996
Přehled o hospodaření v roce 1998 je podáván na základě účetní závěrky k 31.12. 1996.
Finanční prostředky ČSSN byly uloženy na běžném účtu v Komerční bance v Brně.

Příjmy:

127 141,45 Kč

z toho: dotace AV ČR
prodej sborníků Česká bible..., The Bible...
prodej a předplatné časopisu Religio
prodej ostatních publikací
členské příspěvky
úroky z účtu

91 000,00 Kč
15 633,32 Kč
13 601,06 Kč
79,00 Kč
6 551,24 Kč
276,83Kč

Výdaje:

120 147,90 Kč

z toho: náklady na časopis Religio
poštovné
cestovné
bankovní výdaje
materiál
občerstvení
mzda účetní
tisk sborníku Religions in Contact...

68 927,90 Kč
2 568,00 Kč
639,00 Kč
1 539,00 Kč
846,10 Kč
49,90 Kč
4 578,00 Kč
41 000,00 Kč

Příjmy – výdaje:

6 993,55 Kč

Stav finančních prostředků ČSSN

k 1.1. 1996

k 31.12. 1996

pokladna Brno
pokladna Praha
běžný účet v KB Brno

462,90 Kč
235,90 Kč
9 231,26 Kč

1 444,10 Kč
235,90 Kč
15 243,61Kč

Celkem

9 930,06 Kč

16 923,61 Kč

Účetní doklady jsou archivovány v sídle ČSSN.
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2. Přehled hospodaření ČSSN v roce 1997
Přehled o hospodaření v roce 1997 je podáván na základě účetní závěrky k 31.12. 1997.
Finanční prostředky ČSSN byly uloženy na běžném účtu v Komerční bance v Brně.

Příjmy:

77 592,44 Kč

z toho: dotace AV ČR
prodej sborníků Česká bible..., The Bible...
prodej a předplatné časopisu Religio
členské příspěvky
úroky z účtu
konference Fenomenologie kult. předmětu...

50 000,00 Kč
5 144,00 Kč
15 299,20 Kč
3 470,00 Kč
279,24 Kč
3 400,00 Kč

Výdaje:

86 458,31 Kč

z toho: náklady na časopis Religio
poštovné
bankovní výdaje
cestovné
materiál
občerstvení
mzda účetní
konference Fenomenologie kult. předmět...
tisk sborníku Religions in Contact...
honorář

74 945,40 Kč
4 734,20 Kč
1 009,91 Kč
492,00 Kč
559,10 Kč
486,00 Kč
1 255,00 Kč
700,00 Kč
2 117,70 Kč
159,00 Kč

Příjmy – výdaje:

- 8 865,87 Kč

Stav finančních prostředků ČSSN

k 1.1. 1997

pokladna Brno
pokladna Praha
běžný účet v KB Brno

1 444,10 Kč
235,90 Kč
15 243,61 Kč

231,60 Kč
235,90 Kč
7 590,24 Kč

Celkem

16 923,61 Kč

8 057,74 Kč

Účetní doklady jsou archivovány v sídle ČSSN.

8

k 31.12. 1997

5. VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ ČSSN

3. Přehled hospodaření ČSSN v roce 1998
Přehled o hospodaření v roce 1998 je podáván na základě účetní závěrky k 31.12. 1998.
Finanční prostředky ČSSN byly uloženy na běžném účtu v Komerční bance v Brně.

Příjmy:

82 292,94 Kč

z toho: dotace AV ČR
prodej sborníků Česká bible..., The Bible...
prodej a předplatné časopisu Religio
členské příspěvky
úroky z účtu

54 000,00 Kč
2 330,00 Kč
18 928,40 Kč
6 783,60 Kč
250,94 Kč

Výdaje:

83 294,00 Kč

z toho: náklady na časopis Religio
poštovné
bankovní výdaje
občerstvení
mzda účetní
konference The Academic Study of Religion...

79 557,20 Kč
1 178,80 Kč
1 227,50 Kč
21,50 Kč
1 200,00 Kč
109,00 Kč

Příjmy – výdaje:

- 1 001,06 Kč

Stav finančních prostředků ČSSN

k 1.1. 1998

k 31.12. 1998

pokladna Brno
pokladna Praha
běžný účet v KB Brno

231,60 Kč
235,90 Kč
7 590,24 Kč

148,20 Kč
235,90 Kč
6 672,58 Kč

Celkem

8 057,74 Kč

7 056,68 Kč

Účetní doklady jsou archivovány v sídle ČSSN.

9

5. VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ ČSSN

4. Přehled hospodaření ČSSN v roce 1999
Přehled o hospodaření v roce 1998 je podáván na základě účetní závěrky k 31.12. 1999.
Finanční prostředky ČSSN byly uloženy na běžném účtu v Komerční bance v Brně.

Příjmy:

76 121,07 Kč

z toho: dotace AV ČR
prodej sborníků Česká bible..., The Bible...
prodej a předplatné časopisu Religio
členské příspěvky
úroky z účtu

54 000,00 Kč
3 021,93 Kč
14 857,00 Kč
4 010,00 Kč
232,14 Kč

Výdaje:

82 712,80 Kč

z toho: náklady na časopis Religio
poštovné
bankovní výdaje
mzda účetní
konference The Academic Study of Religion...

78 147,00 Kč
753,00 Kč
1 347,00 Kč
1 200,00 Kč
1 265,80 Kč

Příjmy – výdaje:

- 6 591,73Kč

Stav finančních prostředků ČSSN

k 1.1. 1999

k 31.12. 1999

pokladna Brno
pokladna Praha
běžný účet v KB Brno

148,20 Kč
235,90 Kč
6 672,58 Kč

45,50 Kč
235,90 Kč
183,55 Kč

Celkem

7 056,68 Kč

464,95 Kč

Účetní doklady jsou archivovány v sídle ČSSN.

Iva Doležalová
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PLÁN ČINNOSTI ČSSN NA ROK 2000 S VÝHLEDEM NA LÉTA 2001-2002
1. Přednášková činnost
Přibližně jedenkrát do měsíce budou v Praze (Filozofická fakulta UK) a Brně
(Filozofická fakulta MU) pořádány veřejné religionistické přednášky. Vybrané
přednášky budou podle možností publikovány v časopise Religio.
2. Časopis Religio
Časopis Religio. Revue pro religionistiku zůstává publikační prioritou ČSSN. Nadále
bude vydáván ve spolupráci s Ústavem religionistiky FF MU v Brně s periodicitou dvou
čísel ročně.
3. Informační bulletin ČSSN
Podle aktuálních potřeb bude vydáván Informační bulletin ČSSN s periodicitou
přibližně jednoho až dvou čísel ročně. Bulletin je určen pro vnitřní potřebu ČSSN a je
zajištěn pouze členskými příspěvky.
4. Sborník Fenomenologie kultovního předmětu – hermeneutika předmětu kultu
Sborník ze stejnojmenné konference konané již v roce 1997 bude vydán jako
supplementum Religia, jakmile se podaří zajistit plné financování časopisu. Do této
doby budou prostředky určené na vydání sborníku sloužit jako rezerva pro zajištění
kontinuity časopisu. Redakcí sborníku jsou pověření Josef Kandert a Dalibor Papoušek.
5. Sborník The Academic Study of Religion During the Cold War
Sborník ze stejnojmenné konference konané v roce 1999 bude publikován počátkem
roku 2001 v nakladatelství Peter Lang v New Yorku. Vydání sborníku je finančně plně
zajištěno. Editory sborníku jsou Iva Doležalová, Luther H. Martin a Dalibor Papoušek.
6. Česko-slovenská konference Náboženství a jídlo
Ve spolupráci se Slovenskou společností pro studiu náboženství bude uspořádána
několikadenní konference s pracovním tematickým vymezením Náboženství a jídlo.
Konference se bude konat na Slovensku, přibližně v září 2001. Konference bude
otevřena všem členům obou národních společností. Z jednání konference bude vydán
samostatný sborník vybraných příspěvků.
Břetislav Horyna
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5. VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ ČSSN

USNESENÍ 5. VALNÉHO SHROMÁŽDĚNÍ ČSSN
konaného dne 2. června 2000 v Brně
Valné shromáždění
I. zvolilo
1) výbor ČSSN ve složení:
Mgr. Dalibor Antalík, Dr.
PhDr. Iva Doležalová (hospodářka)
doc. PhDr. Břetislav Horyna, Ph.D. (předseda)
doc. PhDr. Josef Kandert, CSc. (místopředseda)
doc. PhDr. Miloš Mendel, CSc.
PhDr. Dalibor Papoušek (tajemník)
doc. ThDr. Ivan Štampach
2) apelační a revizní komisi ve složení:
PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc.
doc. PhDr. Michaela Horáková, CSc.
Mgr. Ondřej Sládek
II. SCHVALUJE
1) zprávu o činnosti ČSSN v letech 1996-1999, přednesenou dr. D. Papouškem
2) zprávu o hospodaření ČSSN za léta 1996-1999, přednesenou dr. I. Doležalovou
3) zprávu apelační a revizní komise, přednesenou dr. J. Bednaříkovou
4) plán činnosti na rok 2000 s výhledem na léta 2001-2002, přednesený doc. B.
Horynou
5) zvýšení ročních členských příspěvků na 200 Kč, pro důchodce a studenty na 100 Kč
III. pověřuje
1) pražské členy nově zvoleného výboru ČSSN, aby do čtyř měsíců od konání valného
shromáždění zajistil volby do nového výboru pražské pobočky
V Brně dne 2. června 2000
doc. PhDr. Břetislav Horyna, Ph.D.
předseda ČSSN
Za správnost odpovídá:
PhDr. Dalibor Papoušek
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