Zápisnica1

Zakladajúcej schôdze Pražského religionistického spolku
17. 11. 2010
Na tejto schôdzi2 sa dojednalo nasledovné:
1. Ustavenie spolku, ako voľnej a neformálnej študentskej iniciatívy, zameranej na podporu
akademického i spoločenského života na našom Ústave i mimo neho.
2. Spolok je otvorený účastníkom z ostatných Pražských religionistických pracovísk (ETF,
HTF), a aj študentom iných oborov, ktorí prejavia záujem.
3. Právne krytie spolku zatiaľ zaštiťuje „Studentská rada“, v rámci ktorej bude tvoriť
autonómny celok.
4. Spolok, ako korporátne teleso bude reprezentovaný Výborom spolku, ktorého členmi sú
predseda a štyria miestopredsedovia, ktorých úlohou sa bude aktívne a transparentne
podieľať na cieľoch spolku a v prvom rade uľahčovať komunikáciu v rámci neho i navonok.
Ich funkčné obdobie bolo ustanovené na jeden akademický rok, teda do prvej valnej
hromady spolku v nasledujúcom a. r.
5. Hlasovalo sa o funkciách, pričom do orgánov spolku bol prijatý za miestopredsedov Barbara
Kateřina Oudová Holcátová, Jan Jirkovský, Sebastián Janota a Milan Kroulík a za predsedu
Zdenko Vozár.
6. Hlasovaním o názve spolku bol tesne nadpolovičnou väčšinou prijatý „Pražský
religionistický spolek“ s neformálnym akronymom.
7. Za aktuálne ciele spolku sa prijali:
1. Pod záštitou Jana Jirkovskeho počas „hluchých“ pondelkov v religionistickom filmovom
klube, premietanie Monty Pythonov: 22.11.2010 - Monty Python a Svatý Grál
6.12. - Monty Python a Život Briana.
2. Chanukový večierok 1.12. 2010 – bohoslužba neortodoxného žida, prednáška, košer
víno, jedlo (môže byť mastné typu bramborák, chipsy, iné – pripomenutie zázraku s
olejom) , organizujú: Barbara Kateřina a Klára Popová.
3. Vianočné koledy a posedenie pri víne, pravdepodobne 15. 12. 2010, organizujú:
Sebastián Janota a Matúš Preininger.
4. Pozkúškový večierok, 25. 2. 2011.
5. Príprava Jarnej chaty – miesto, čas a zvyšok sa priblíži po Vianociach.
6. „Letní čtecí seminář“, jeho podoba sa ešte upresní + čítanie v pramenných jazykoch / J.
Dynda, Šimon Grimnich, Z. Vozár a kol.
7. Religionistické okienko na Letní škole historie.
8. Ďalšie stretnutie Valnej hromady spolku bude 7. 1. 2011.
1 Vyhotovené dľa podkladov Sylvie a doplnené podľa pamäti, ak niekto/čo chýba ospravedlňujem sa, doplním.
2 Prezentovali sa: J. Dynda, B. Ficková, Š. Grimmich, V. Hájek, B. K. Oudová Holcátová, S. Janota, J. Jirkovský, M.
Karel, M. Kroulík, R. Michalič, M. Preininger, M. Šebetovská, E. Šikulová, Z. Vozár, S. Žaludková.

