Členská schůze České platónské společnosti 10. listopadu 2017
Spolek: Česká platónská společnost z. s. (ČPS)
Svolavatel: Filip Karfík (předseda, statutární orgán spolku)
Adresa: Nám. J. Palacha 2, Praha 1, 110 00
Místo a čas konání: vila Lanna, Praha 6, V Sadech 1, od 18:00
Přítomných (dle prezenční listiny, příloha č. 2): 18 a 1 plná moc.
Program
1. Zahájení
2. Zpráva o hospodaření (příloha č. 1) a provedené revizi čerpání dotací RVS
3. Přijetí nových členů
4. Volba předsedy, místopředsedy, jednatele, kontrolní komise
5. Hlasování o tématu příštího mezinárodního symposia [Faidros, Gorgiás, další návrhy]
6. Jiné
Zápis
1. Předseda ČPS zahájil schůzi. Bylo konstatováno, že počet přítomných dle prezenční listiny
(př. č. 2) je 19 řádných členů, z toho 1 plná moc. Schůze není usnášeníschopná. Schůze je
usnášeníschopná v 18:30.
Hlasování o programu schůze: pro 18, zdržel se – 1, proti – 0.
2. Tajemník ČPS přednesl zprávu o hospodaření (př. č. 1) a informoval schůzi o provedené
revizi čerpání dotace RVS, která proběhla v srpnu 2017.
Člen kontrolní komise Ondřej Krása přednesl Revizní zprávu (př. č. 3).
Hlasování o schválení Revizní zprávy: pro – 15 členů, zdrželo se – 4, proti – 0.
Informace o návrhu na změnu banky ČPS z důvodu vysokých poplatků. Minulý rok se
převedení účtu ČPS k jiné bance nezdařilo. Vedení se zavázalo, že v příštím roce změní
banku. V návrhu stále zůstává přenesení účtu do Fio banky.
3. Přijetí nových členů.
Návrh na přijetí nového člena Vladimíra Mikeše podali dva členové ČPS Jakub Jirsa, Josef
Moural.
Hlasování o přijetí: pro – 18, zdrželos se – 0, proti – 0.
4. Volba členů vedení.
Volbě členů vedení předcházela diskuse. Bylo konstatováno, že současné vedení má zájem
pokračovat v další práci minimálně do další členské schůze. Činnost ČPS na toto období není
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podmíněna nutností shánět finanční prostředky na pořádání další konference, kromě žádosti o
dotaci RVS na rok 2018, která byla podána v říjnu 2017.
Za stávající situace bylo navrženo hlasovat o důvěře stávajícímu vedení včetně Kontrolní
komise v jediném hlasování.
Vedení
Předseda, statutární orgán: Filip Karfík
Místopředseda: Jakub Jirsa
Tajemník: Antonín Šíma
Kontrolní komise: Kryštof Boháček, Jakub Jinek, Ondřej Krása
Hlasování o znovuzvolení stávajícího vedení: pro – 16, zdrželo se – 6, proti – 0.
5. Hlasování o tématu příštího mezinárodního symposia na rok 2019.
Dle stávající koncepce volby tématu pro mezinárodní symposia zůstávají dvě možná témata.
Návrh: dialog Faidros (navrhovatel Jakub Jinek).
dialog Gorgiás (navrhovatel Filip Karfík).
Diskuse o návrzích:
Volba dialogu Faidros podpořena předběžným příslibem účasti T. A. Slezáka.
Zmíněna byla nutnost neopomíjet pozvat při zvolení tohoto tématu J. Tomina.
Návrh dialogu Gorgiás doprovázelo vysvětlení, že se jedná o dialog se silným, nadčasovým
sdělením, které je zvláště aktuální v současné době. Proto by se v případě zvolení tohoto
tématu mělo jednat o symposium s větší publicitou, než bylo doposud běžné, a měl by se
přizpůsobit i program. V programu by se počítalo se zvláštním blokem symposia, na který by
byli pozvání badatelé zabývající se současnou politickou situací a vlivem médií a
přesvědčování na výsledky veřejných hlasování. Takto uspořádané symposium by se skládalo
ze standardního programu věnovaného příspěvkům filosofické, filologické a historické
interpretace pramenného textu a v samostatném bloku (zřejmě i pro větší počet posluchačů)
by promluvili zvaní mluvčí, kteří by reflektovali téma v širších souvislostech současné
politologie a teorie médií. Oba bloky by se vzájemně nepřekrývaly, byly by primárně určeny
pro oba druhy badatelů, studentů a zájemců z řad veřejnosti.
Hlasování: vzhledem, že byly podány pouze dva návrhy, bylo navrženo hlasování aklamací,
kdy každý člen může dát pouze jeden hlas jednomu nebo druhému dialogu.
Pro dialog Faidros – 4.
Pro dialog Gorgiás – 15.
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Tématem symposia v roce 2019 bude dialog Gorgiás.
6. Jiné
1. Informace o výzvě k zaplacení členských příspěvků bude poslána na přelomu
listopadu a prosince. Preferováno bude opět zaplacení elektronicky převodem na účet
ČPS.
2. Jednání o distribuci draftů přijatých příspěvků na mezinárodní symposia mezi
účastníky. Běžně bývají drafty příspěvků nabízeny ke sdílení pouze mezi mluvčími na
symposiu. I další vážní zájemci o diskusi by uvítali možnost seznámit se s tématy
jednotlivých příspěvků předem.
Bylo navrženo zřízení speciální složky v programu Drobox nebo podobném, která by
měla jednoho administrátora, a která by byla dána k dispozici v případě souhlasu
mluvčích dalším zájemcům z řad členů ČPS nebo studentů.
3. Informace o vydávání sborníků z národních symposií a sborníků Proceedings.
V roce 2017 vyšel sborník k dialogu Filébos. Probíhá příprava sborníku k dialogu
Timaios.
Předseda informoval členy o jednání s nakladatelstvím Brill, které by v rámci nové
řady mělo zájem na vydávání Proceedings. Výhodou tohoto kroku by bylo zajištění
světové distribuce. O formě spolupráce s nakladatelstvím Brill se stále ještě jedná.
Nevýhodou tohoto kroku by bylo navýšení ceny Proceedings a nutnost zajistit
dostatečné zásobení českých fakultních a akademických knihoven.
Informace o probíhajících edičních pracích na sborníku k dialogu Euthyfrón.
4. Výběr termínu příštího národního symposia v roce 2018 na téma Kritón a Minós.
Pro pořádání národního symposia bylo vybráno datum: čtvrtek 15. a pátek 16.
listopadu 2018.

Zapsal:

Antonín Šíma

Zkontroloval: Filip Karfík
Ověřil:

Jakub Jinek
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