Praha, U stepního vlka, 26. Dubna 2012

Zápis ze druhé schůze občanského sdružení Člověk a tradice
Popis činnosti ze stanov:
Sdružení je občanské sdružení založené podle zákona č. 83/1990 Sb., v němž se sdružují zájemci o tradici,
kulturu, výchovu a tradiční vědy. Sdružení se zaměřuje na osvětovou, výchovnou, výzkumnou a publikační
činnost v oblasti tradic i tradičních nauk a zkoumá jejich minulé i současné projevy a odezvy v kulturněspolečenské oblasti.
Hlavním formou dosahování cílů sdružení je zveřejňování badatelské činnosti v revue „Člověk tradice“ a
v dalších publikacích, pořádání konferencí, přednášek, kulturních akcí a kulturně vzdělávacích a poznávacích
kurzů, seminářů a kroužků pro rodiče a děti, zaměřených na alternativní přístupy k pedagogice.
Předsedou byl zvolen na první zakládající schůzi Jakub Hlaváček.

Na 2. schůzi byli přítomni: Jakub Hlaváček, Vratislav Keprt, David Lipovský, Jiří Krtička, Ivan Štampach, Jan
Richter, Ondřej Ivanek, Jan Ziebiker, Matouš Jaluška, Petr Kalač
Probírané body:
1. Členství se stvrzuje zaplacením minimálního příspěvku 700 Kč na kalendářní rok na číslo účtu: Fio
banka 2500248925/2010
Z toho plynoucí členské výhody jsou: revue Člověk tradice zdarma a vstup na přednášky Člověka
tradice U stepního vlka (Polská 58) zdarma.
2. Příští schůze bude ve čtvrtek 26. července v 18.00! U Stepního vlka.
3. Příprava grantů na cyklus přednášek 2013 (a příprava samotného cyklu 2012/13):
MK: Náboženství a kultura (uzávěrka bývá září-říjen, podklady je třeba vytvořit v srpnu);
Praha 2 (uzávěrka bývá v lednu) a magistrát hl.m. (??)
koordinace Jakub H. a Ivan Š., ideálně by to chtělo ještě jednoho člověka
4. Web: hledáme hlavního editora, stránky na www.clovektradice.cz připraví zatím Vratislav K. měl by
tam být i přehled všech akcí (po sekcích???) obdobného ražení, proto je prosím posílejte zatím na
malvern@malvern.cz , časem budou jednoduše editovatelné…
5. Knihovna: sdílení e-knih a pdf bude zatím přes drop box, do týdne rozešleme členům… do budoucna
připravíme i soupis i fyzických knih členů k možnému sdílení…
6. Možnosti zahraniční spolupráce:
Esoterica; viz http://www.esoteric.msu.edu/
Asociation for the Study of Esotericism [ASE]
ESSWE: European Society for the Study of Western Esotericism
Zvážit zda se začlenit do evropských struktur pro výzkum esoteriky, rozhodně navázat spolupráci,
možnost vydávání překladů oběma směry… Zatím si bere Jakub H., v koordinaci s Martinem Žemlou?

7. Příští téma Člověk tradice: Tarot a imaginace; shromažďujeme příspěvky, pomoc s překlady též vítána…
8. Edice: Níže v příloze následuje seznam titulů, jež na nejbližší 2 roky připravuje nakladatelství Malvern,
a které by mohly vyjít ve spolupráci s Člověkem tradice. Vítána je jakákoli pomoc, nejen finanční, ale i
recenzní a jakákoli jiná osvětová či „maieutická“.
9. K debatě: Možnosti vzájemné podpory dílčích cílů s preferencí „tradičního“ postoje konveniencespolupráce čili souzvuku jednotlivých hlasů: čili vytváření prostoru pro větší „resonanci“…
Dlouhodobé cíle:
10. příprava studijního cyklu zaměřeného na hermetismus či esoteriku: nejspíše v rámci religionistiky
(možná spolupráce evangelické a husitské fakulty, FF??, začít přípravu v září ).
11. Příprava konference
12. Větší granty a hledání sponzorů či zaštiťovatelů...
Příloha Edice Malvernu a ČT:
Christopher Bamford: Nekončící stezky Sofie: vášnivé sledování Moudrosti na Západě
Gershom Scholem: Židovská gnóze, mystika merkavy a talmudická tradice
Eugène Canseliet: Alchymie vysvětlená na svých tradičních textech
Annick de Souzenelle, Pierre Yves Albrecht: Na cestách s anděly
Tomasso Campanella: Kompendium fyziologie
Jacob Needleman: Co je Bůh?
Pico della Mirandola: Heptaplus
Pico della Mirandola: O důstojnosti člověka
Pico della Mirandola: Apologie
Jacob Böhme: Cesta ke Kristu
Otakar Zachar: Paběrky z chemických rukopisů českých
Odkaz bratrstva zlatého a růžového kříže: Příspěvek k dějinám rosenkruciánství v 17. a 18. Století
A. Kaplan: Bible a meditace
Gilbert Durand: Věda o člověku a tradice anebo nový duch antropologie
Gilbert Durand: Symbolická imaginace
Henry Corbin: Alchymie jako hieratické umění
Titus Burckhardt: Zrcadlo moudrosti
Francis A. Yatesová: Umění paměti
Cavat ha-Rivaš: Testament rabiho Jisraela Baal Šem Tova

