
Zápis ze zasedání předsednictva ČSKT v Praze dne 12. 12. 2011

Přítomni (bez titulů): Kaplánek, Ryšková, Krumpolc, Štěch
Omluveni (bez titulů): Machula

1) Zpráva tajemníka ČSKT (Štěch)

Tajemník  společnosti  informoval  o  potvrzení  členství  pánů Jaroslava  Lormana  a Dominika 
Opatrného. Dále představil aktuální přehled členské základny a nastínil její možný budoucí 
vývoj. Předsednictvo pověřilo tajemníka, aby požádal stávající členy ČSKT, kteří jsou neaktivní  
o vyjádření, zda chtějí zůstat členy či nikoliv. Tajemník dále dostal pověření oslovit potenciální  
členy  ČSKT,  podle  jím  navrženého  seznamu  a  pozvat  je  k  členství  v ČSKT.  Kontakty  na 
potenciální  členy  ČSKT,  kteří  jsou  z Prahy  či  Olomouce  opatří  tamní  místopředsedové 
(Ryšková, Krumpolc) a nejpozději do poloviny ledna je zašlou emailem tajemníkovi. Kontakty 
na potenciální členy z TF JU opatří tajemník.

Tajemník představil členům předsednictva návrh členské legitimace, která bude platit od roku 
2012. V ní bude zaznamenáno jméno člena, jeho členské číslo a na jejím rubu bude informace  
o  zaplacených  členských  příspěvcích.  Předsednictvo  předložený  návrh  odsouhlasilo 
a tajemník  v součinnosti  s předsedou  připraví  dostatek  legitimací  pro  valné  shromáždění 
ČSKT, které se bude konat 20. 2. 2012, kde by měl každý člen obdržet svůj průkaz a členské  
číslo. Stávajícím členům budou členská čísla přidělena podle abecedního pořádku. Novým 
členům podle pořadí jejich vstupu do ČSKT.

Rozvinula se diskuse ohledně podávání daňového přiznání ČSKT za rok 2011. Předsednictvo 
se usneslo, že tajemník v součinnosti s předsedou provedou revizi hospodaření ČSKT a podají 
za rok 2011 daňové přiznání v Praze, kde má společnost své sídlo.

Tajemník spolu s předsedou připraví do valného shromáždění ČSKT návrh na změnu stanov, 
která na něm musí být projednána a odsouhlasena. Společně rovněž připraví podklady pro  
projednání  návrhu  zvýšení  členského  příspěvku  ze  stávajících  600,-  KČ  na  1.000,-  KČ  
(zdůvodnění).

2) Předseda společnosti informoval o tom, že se s tajemníkem zúčastní zasedání kuratoria ESCT 
ve  Štrasburku  (17.  -  19.  2.  2012).  Novinky  z jednání  tak  budou  k dispozici  na  valném 
shromáždění ČSKT 20. 2. 2012 v Praze

3) Valné shromáždění ČSKT se bude konat 20. 2. 2012 v Praze. Začátek byl stanoven na 15:00. 
Přesné místo konání bude v lednu upřesněno, aby mohl tajemník uvést správné a úplné údaje 
ve svých dopisech, stávajícím členům, i nově oslovovaným potenciálním členům ČSKT.

4) Konkretizace návrhu konference ČSKT pro rok 2012

V diskusi nad plánovanou konferencí ČSKT došlo ke shodě na následujících bodech:

• ČSKT  vítá  a  využije  spolupráci  s prof.  Schlemmerem  z Německa,  o  níž  informoval 
předseda společnosti. Předseda byl pověřen další komunikací s prof. Schlemmerem 
ohledně konkretizace jeho představ a jejich sladění s představami ČSKT.

• Termín konference bude 21. – 22. 9. 2012

• Konference se bude konat na KTF UK v Praze



• Téma konference je formulováno zatím obecně: Misie a evangelizace v současnosti. 
Název konference bude upřesněn na únorovém zasedání předsednictva ČSKT.

• Co se týče propagace, budou přednostně oslovení členové ČSKT a pozváni k účasti na 
konferenci. Strategie další propagace celého podniku (plakát, medializace atd.) bude 
upřesněna na dalším setkání předsednictva ČSKT, které proběhne v rámci valného 
shromáždění 20. 2. 2012.

• Zejména  při  propagaci,  ale  pak  i  při  realizaci  konference  je  potřeba  počítat  
s kapacitou cca 70 účastníků.

• Primární cílovou skupinou konference budou studenti teologie a příbuzných oborů, 
kněží, pastorační pracovníci, vyučující náboženství a katecheté.

• M. Ryšková a M. Kaplánek budou uvažovat o možnostech ubytování a stravování pro 
účastníky konference v Praze. Ke spolupráci na organizaci konference bude přizvána 
též  členka  ČSKT  sestra  Edita  Mendelová,  která  má  s prací  v ČSKT  dlouholeté 
zkušenosti.

• Formát  konference  bude  následující:  6-7  klíčových  příspěvků,  6-7  workshopů 
kopírujících témata klíčových příspěvků, závěrečná panelová diskuse. Panelisté budou 
autoři klíčových příspěvků.

• Bude třeba zvolit  moderátory workshopů. Mohou to být i  studenti (doktorand) či  
mladí vyučující.

• Předsednictvo  se  usneslo,  že  autory  klíčových  příspěvků  vybere  samo. 
Místopředsedové byli  pověřeni, aby předjednali  účast s některými kolegy na svých 
institucích, kteří by mohli mít zájem na konferenci vystoupit. Předseda zjistí rovněž 
návrhy prof. Schlemmera. Byl rovněž vysloven požadavek zahraničního přispěvatele 
z evangelikálních kruhů (např. z univerzity v Banské Bystrici). 

Zapsal: František Štěch


