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V Brně dne 22. prosince 2011
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
jménem výboru České společnosti pro religionistiku, o.s., dále ČSR, bychom Vám rádi
poděkovali za podporu této vědecké společnosti a informovali Vás o činnosti, kterou vyvíjela
v roce 2011.
ČSR úspěšně pokračuje ve vydávání odborného časopisu Religio: Revue pro
religionistiku. Číslo 1/2011 vyšlo v červenci, číslo 2/2011 vyjde v lednu 2012.
Pokračuje také úspěšný provoz webu ČSR na adrese http://www.casr.cz/ , jehož
jednotlivé oddíly, včetně oddílu Archiv, spolu s výročními zprávami nahrazují někdejší tištěné
bulletiny a přinášejí mimo jiné výhodu větší flexibility a možnost průběžných aktualizací.
Připomínáme, že v roce 2009 byly zřízeny neměnné e-mailové adresy související
s chodem ČSR: csr@phil.muni.cz (oficiální e-mail ČSR, vyřizuje či podle potřeby přeposílá
stávající tajemník) a religio@phil.muni.cz (e-mail redakce časopisu Religio, vyřizuje stávající
výkonný redaktor).
V roce 2011 pokračovala potěšující aktivizace přednáškové činnosti ČSR. Během roku
se uskutečnilo hned šest veřejných přednášek ČSR:
1) 2011, 9. 3., Brno: Milan Fujda (Ústav religionistiky FF MU, Brno), Moderní
náboženství: Hledání tradice v tekutém světě.
2) 2011, 10. 5., Brno: Milan Kováč (Slovenský archeologický a historický inštitút,
Bratislava), Mayské stvorenie sveta v guatemalskom Uaxactúne.
3) 2011, 31. 10., Brno: Konrad Talmont Kaminski (Lublinská univerzita, Polsko),
Evolution and the End of Religion.
4) 2011, 9. 11., Pardubice: Aleš Chalupa (Ústav religionistiky FF MU, Brno), Delfská
věštírna z pohledu kognitivní historiografie.
5) 2011, 6. 12., Praha: David Zbíral (Ústav religionistiky FF MU, Brno),
„Alternativní“ sexuální morálky ve středověkém křesťanství.
6) 2011, 13. 12., Brno: Armin W. Geertz (Religion, Cognition and Culture Research
Unit, MINDLab), New Directions in the Cognitive Science of Religious Behavior and
Thought.
V roce 2011 ČSR nepořádala žádnou konferenci a její přihláška k pořádání Světového
kongresu IAHR v roce 2015 v Brně nebyla vybrána (kongres se bude konat v německém
Erfurtu).
Významnou událostí tohoto roku bylo konání valného shromáždění ČSR (17. května
2011 v Brně). Na tomto shromáždění byla oficiálně zřízena pardubická pobočka ČSR.
Některých změn doznaly stanovy ČSR a byl zde na funkční období 2011-2013 zvolen výbor
ČSR ve složení:
Předseda

doc. PhDr. David Václavík, Ph.D.
Místopředsedové
doc. Mgr. Tomáš Bubík, Ph.D.
doc. PhDr. Miloš Mendel, CSc.
Tajemník
PhDr. David Zbíral, Ph.D.
Hospodář
Mgr. Aleš Chalupa, Ph.D.
Další členové výboru
PhDr. Eleonóra Hamar, Ph.D.
PhDr. Pavel Titz, Ph.D.
Mgr. Jana Valtrová, Ph.D.
Revizní a apelační komise
doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc.
PhDr. Alexandra Navrátilová, CSc.
PhDr. Ondřej Sládek, Ph.D.
Úplný zápis z valného shromáždění je dostupný na webu ČSR v oddíle
http://www.casr.cz/zapisy.php . Tamtéž jsou zveřejněny také zápisy z jednání výborů ČSR
během tohoto roku.
Nakonec si Vás dovolujeme požádat, abyste ČSR i nadále zachovali podporu, a pokud
jste tak dosud neučinili, abyste zaplatili členský příspěvek za rok 2011, případně také dlužné
příspěvky za roky předchozí. S platností od roku 2009 činí běžný členský příspěvek 400 Kč,
studentský a důchodcovský příspěvek 200 Kč. Toto mírné zvýšení je kompenzováno tím, že
členský příspěvek od roku 2009 zahrnuje předplatné časopisu Religio na rok následující.
Zaplacení příspěvku za rok 2012 Vám tedy zajistí zaslání obou čísel časopisu Religio, jež
budou vydána v roce 2012.
Členský příspěvek je možno uhradit složenkou nebo bezhotovostním převodem. Číslo
účtu ČSR u pobočky Komerční banky Brno-město je 60332621/0100. Variabilní symbol,
nezbytný pro identifikaci Vaší platby, je přiložen, konstantní symbol je v případě platby
převodem 0397. Prosíme Vás o uhrazení členských příspěvků do konce ledna 2012. V případě
nejasností se prosím obraťte na hospodáře společnosti, dr. Aleše Chalupu
(chalupa@phil.muni.cz).
S úctou,
doc. PhDr. David Václavík, Ph.D.
Předseda České společnosti pro religionistiku

PhDr. David Zbíral, Ph.D.
Tajemník České společnosti pro religionistiku

Mgr. Aleš Chalupa, Ph.D.
Hospodář České společnosti pro religionistiku

