V Praze 11. listopadu 2011

Zápis z členské schůze České platónské společnosti.
Program:
1. Úvod
2. Hlasování o přijetí nových členů
3. Doplňovací volba místopředsedy
4. Volba tématu příštího mezinárodního symposia
5. Jiné
1.
Předseda ČPS Karel Thein zahajuje členskou schůzi. Členská schůze zahájena v počtu 18
členů, podle prezenční listiny.
Předseda referuje o fungování současného vedení společnosti a přípravě právě probíhajícího
symposia, zmiňuje přípravu další české platónské konference na téma: Platónův dialog Ión.
Téma bylo zvoleno na členské schůzi ČPS v r. 2010.
Ivan Chvatík: dotaz na konkrétní datum plánované konference.
Antonín Šíma: návrh data 9. a 10. listopadu 2012.
Odsouhlasení data české platónské konference na téma Platónův dialog Ión 9. a 10. listopadu
2012.
2.
Hlasování o přijetí nových členů ČPS.
Návrh: Kryštof Boháček, Aleš Havlíček navrhují Karolínu Jiruškovou.
Hlasování

pro přijetí:

18 členů

proti:

0

zdrželo se:

0.

3.
Doplňovací volba místopředsedy České platónské společnosti.
Návrhy:
Filip Karfík navrhuje hlasovat o jmenování Štěpána Špinky místopředsedou České platónské
společnosti.
Další návrhy nejsou.
Hlasování

pro jmenování:

17

proti:

0
1

zdrželi se:

2

Místopředsedou České platónské společnosti byl jmenován Štěpán Špinka.
4.
Volba tématu dalšího mezinárodního symposia, které se bude konat v roce 2013.
Antonín Šíma navrhuje použít dvojkolové hlasování. První kolo: každý člen má jeden hlas pro
každý dialog. Druhé kolo: rozhodnutí mezi dvěma dialogy s nejvyšším počtem hlasů
získaných v prvním kole, každý člen má pro hlasování jeden hlas.
Návrhy:
Václav Němec

dialog Timaios

Ivan Chvatík

dialog Filébos

Kryštof Boháček

dialog Faidros

Justina Trlifajová

Apologie

Hlasování.
1. kolo:

Timaios – 6 hlasů
Filébos – 11 hlasů
Faidros – 10 hlasů
Apologie – 9 hlasů

2. kolo:

Filébos – 10 hlasů
Faidros – 9 hlasů

Tématem příštího mezinárodního symposia, které se bude konat v roce 2013, bude Platónův
dialog Filébos.
5.
Jiné.
A. Sokratika
Aleš Havlíček referuje o návrhu zakládajícího člena The International Plato Society L.
Rossettiho pořádat v Praze mezinárodní konferenci k tzv. Sokratikům.
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Erik Manton připomíná, že téma Sokratik by se mohlo krýt s tématem platónského symposia,
pokud bude návrh L. Rossettiho přijat a konference k Sokratikům by se v Praze konala v roce
2014 nebo 2015.
Důležité je včasné posouzení návrhu uspořádat konferenci k Sokratikům a přislíbení případné
organizační spoluúčasti České platónské společnosti.
Karel Thein klade dotaz, aby bylo upřesněno, co jsou to „Sokratika“, zda se jedná o téma
spojené s tzv. malými Platónovými dialogy nebo zda se jedná o téma tzv. sókratovských škol,
založených dalšími Sókratovými žáky nebo o referáty o Sókratově životě (Xenofón,
kyrenaici, kynici, Megarská škola atp.) Návrh odsunout hlasování o přislíbení pomoci ČPS
s organizací konference k Sokratikům, až bude podán konkrétní návrh a budou stanoveny
požadavky zahraničních organizátorů.
Ivan Chvatík se ptá, zda je konference k Sokratikům pořádaná L. Rossettim součástí aktivit a
symposií pořádaných The International Plato Society. Jedná se o akce zasazené mezi
mezinárodní symposia pořádaná IPS.
Jakub Jirsa po prostudování základních propozic ke konferenci k Sokratikům zmiňuje výši
účastnického poplatku 200€, což vylučuje z možné pasivní účasti všechny návštěvníky,
hlavně studenty a upozorňuje, že jedním z hlavních cílů pořádání symposií a konferencí ČPS
je jejich pedagogické zaměření na účastníky z řad studentů a veřejnosti.
Aleš Havlíček navrhuje, že bude ochoten jménem ČPS dále jednat s L. Rossettim o
případném pořádaní konference k Sokratikům a bude ČPS informovat o výsledku jednání.
Hlasování o pověření Aleše Havlíčka jednáním jménem ČPS s L. Rossettim o konferenci
Sokratika 3.
Pro pověření: 18 hlasů
Proti:

0

Zdrželo se:

1

B. Placení členských příspěvků.
Antonín Šíma navrhuje placení členských příspěvků převodem na účet ČPS na základě výzvy
společným emailem všem členům.
Odsouhlaseno.
C. Grafické zpracování propagačních materiálů.
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Kryštof Boháček pokládá dotaz, zda by bylo možné zachovat propagační materiály
(pozvánku) na platónská symposia i pro grafickou úpravu vydávaných sborníků a společných
monografií, alespoň jako vložený list.
Aleš Havlíček je proti, neboť nakladatelství má jasně stanovenou grafickou úpravu pro
publikace.
Filip Karfík uvádí dále typografické důvody, neboť by se v případě vkládání pozvánek do
publikací jednalo o míchání žánrů. Každý formát má své typografické požadavky – formát
písma a grafickou úpravu.
Štěpán Špinka upozorňuje, že propagační materiály jsou součástí webových stránek ČPS.
D. Internetový časopis Aithér.
Kryštof Boháček informuje členy ČPS o možnosti publikovat cizojazyčné publikace
v mezinárodních číslech internetového časopisu Aithér. Uzávěrka přijímání příspěvků do
dalšího čísla bude v říjnu 2012.
E. Důležitá data RVS.
Antonín Šíma informoval o dvou důležitých termínech daných Radou vědeckých společností
ČR. 23. 11. 2011 se bude v zasedací místnosti AV ČR konat výroční zasedání RVS, kam je
pozván zástupce ČPS. Účastí byl pověřen místopředseda Štěpán Špinka.
20. 1. 2012 je stanovena uzávěrka vyúčtování čerpání dotací RVS vědeckým společnostem.
Vyúčtování provede Antonín Šíma.
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