ZÁPIS Z XXII. VALNÉ HROMADY PRAŽSKÉHO RELIGIONISTICKÉHO SPOLKU
Datum konání: 14. října 2020
(Virtuálně) přítomní: Klára Frýdová, Jan Havelka, Jarmila Grimmová, Milan Horňák, Tereza
Pelikánová, Johana Honzáková, Kamila Schewczuková, Jan Kozák, Markéta Jakešová
Program:
1 Adaptace na aktuální situaci
Shodli jsme se na tom, že v tuto chvíli nemá smysl příliš pevně stanovovat termíny akcí, ale
zároveň je možné pořádat akce online, přičemž některé jsou k tomu vhodnější než jiné.
2 Filmový klub
Právě filmový klub lze poměrně úspěšně pořádat i distančně. Jeho organizaci má dále na starost
Tereza Pelikánová a den zůstává (po předchozím hlasování) pondělí. Řešili jsme hlavně technické
možnosti společného sledování při video hovoru.
3 Studentské přednášky
Byl vznesen návrh, aby studenti se zkušeností se zahraničními akademickými pracovišti o této
zkušenosti pověděli ostatním. Cestování do zahraničí, ať už na jeden semestr či déle, je cennou
zkušeností a reference se mohou mnohým hodit. A tak jako tak jsou zajímavé.
4 Seznamovací chata a Anthestérie
Vymýšleli jsme, kdy by byl nejsmysluplnější termín pro případnou posunutou seznamovací chatu.
Aktuálně máme zarezervovaný stále stejný prostor na druhý víkend v dubnu. Dospěli jsme
k rozhodnutí, že je lepší případný seznamovák pořádat na začátku letního semestru a termín si
můžeme ponechat pro Anthestérie. Vše samozřejmě s otazníkem v závislosti na vývoji všeho
ostatního.
5 SVK
Otázka Studentské vědecké konference je nám v tuto chvíli velkou záhadou, avšak byla
připomenuta její existence. Není nám ani známo, kdo by měl být letošním pořadatelem, pokud
proběhne.
6 Výlety
Další momentálně poměrně dobře organizovatelnou činností jsou výlety. Tento návrh vyvolal
všeobecně pozitivní odezvu s tím, že účast ani nebývá tak vysoká, aby překračovala pravidla.
7 Volba
Na závěr proběhla část volby nového výboru, tedy nominace. Jelikož bychom sice z přítomných
mohli sestavit plný výbor, ale nešlo by o volbu, rozhodli jsme se nominovat i nepřítomné, zjistit,
zda nominaci přijímají a teprve poté provést distanční hlasování.
Bradavkou jsme již v prvním kole zvolili Kamilu Schewczukovou, její nový výbor sestává
z Terezy Pelikánové, Jana Havelky, Johany Honzákové, Alžběty Fišerové a Zory Hrabákové.

