
 

 

Zápis z jednání předsednictva ČSKT dne 17. 10. 2022 

 

Přítomní: Michal Kaplánek, Petr Mareček, Petr Nohel, Dominik Opatrný, Zuzana Svobodová 

 

Hlavní body jednání:  

• Shrnutí hlavních impulzů vzešlých z podzimního setkání k tématu synodality (22. 9. 2022): 

zhodnotit zkušenosti kněží-dělníků (příklady: vypsání témat bakalářských a magisterských 

prací, oslovit historiky). Medializace tématu synodality (příklady možností: TV Noe, Proglas, 

KT, přednášky pro ČKA, panelová diskuze, čas. Universum, Christnet, Český rozhlas). 

• Informace o dalších proběhlých činnostech ČSKT: 

o Podána přihláška ČSKT do Rady vědeckých společností, zaregistrována, Petr Nohel 

podal informaci o tom, co z případného přijetí vyplývá za práva a povinnosti. 

o Webové stránky ČSKT – zajištěno vyskakovací okno na webu (provedl webmaster, 

zaplaceno) – ze zákona vyplývající povinnost upozornit návštěvníky webu na sběr dat 

(soubory cookie). 

• Organizace jarního valného shromáždění: termín 9. 2. 2023, místo: KTF UK, téma: shodné 

s tématem příštího kongresu ESCT – Evropa: Duchovní zdroje pro budoucnost 

(pphf.hu/esct2023/; 30. 8. – 2. 9. 2023 Maďarsko, Pécz). 

• Nadcházející činnosti: 

o 31. 10. 2022 od 16 hod. rozvoj náboženského vzdělávání (organizuje Veronika Blažek 

Iňová), on-line, link na připojení: https://zoom.us/s/96877817247#success 

o 4.–5. 11. 2022 Seminář/konference o přivádění dětí k víře (prezenčně na VOŠ Jabok, 

organizuje Petr Jandejsek, https://www.cskt.cz/_d/Program-seminare-Uvadeni-deti-

do-krestanstvi.pdf) 

o 9. 2. 2023 valné shromáždění ČSKT, KTF UK Praha 10–15 hod. 

o 16.–18. 2. 2023 setkání kuratoria ESCT v Maďarsku: Visions of Europe (za ČSKT 

pojede Z. Svobodová) 

o 23.–26. 4. 2023 setkání členů ESCT s římskou kurií (Vatikán, za ČSKT pojede Michal 

Kaplánek) 

o roku 2024 by podle dřívějších dohod mělo proběhnout setkání kuratoria ESCT 

v Olomouci (Dominik Opatrný potvrdil ochotu zajistit prostor pro jednání kuratoria 

ESCT v rámci UP Olomouc) 

• Různé: Otázka způsobu informování členů ČSKT o akcích, nabídkách – web, možnost 

registrace k automatickému přijímání novinek z webu, další možnosti (informovat všechny 

členy v pravidelných intervalech např. 14 dnů hromadným e-mailem). 

Setkání proběhlo on-line v aplikaci MS Teams. 

Zapsala: Zuzana Svobodová, 18. 10. 2022  

https://zoom.us/s/96877817247#success

