Zápis1
z II. valné hromady Pražského religionistického spolku, 7. 1. 2011
Účastnili se: A. Bouchalová, M. Čermák, J. Dynda, B. Ficková, J. Grimmová, V. Hájek, P. Janda, S.
Janota, M. Kroulík, B. Oudová-Holcátová, M. Portychová, B. Sojková, I. Šišáková, A. Špínová, Z. Vozár,
S. Žaludková
Projednalo se následující:
1. Bylo přijato 10 nových členů.
2. Schválení vstupu Pražského religionistického spolku pod záštitu Studentské rady FF UK. Návrh
byl přijat jednohlasně.
3. Soutěž o logo PRS – byly představeny 4 návrhy; jejich konkrétní grafická podoba a hlasování o
vítězném návrhu byly odsunuty na začátek LS 2010/2011. Stále je ještě prostor pro nové
návrhy.
4. Příprava nadcházejícího střetnutí s pedagogy religionistické sekce ÚFaR FF UK. Pedagogům
bude prezentována povaha a cíle Pražského religionistického spolku a bude jim nabídnuta
spolupráce. Projedná se s nimi také možnost přednášek pod záštitou PRS a bude jim
přednesena žádost o poskytnutí prostoru pro činnost PRS na fakultě.
5. Otázka přijímání členů mimo ÚFaR: Na základě diskuze bylo rozhodnuto, že PRS se nebude
snažit být nijak exkluzivistický. Byl přijat návrh, aby byli noví členové přijímáni na základě
obecného konsensu stávajících členů PRS a aby byli uvedeni iniciačním rituálem (v zatím
nespecifikované podobě). Následně se určila prioritní snaha o organizaci dění prozatím čistě
v rámci domovského ÚFaRu; mezifakultní činnost a studentské konference se určily zatím
výhledově.
6. Projednávaly se konkrétní návrhy akcí, které proběhnou pod záštitou PRS:
A. Studentský seminář: Návrh na uskutečnění neformálního semináře, kde by se studentům
nabízela možnost prezentovat objekty svého akademického zájmu formou krátkých
přednášek. Detaily budou upřesněny do konce zimního zkouškového období. Organizují:
J. Dynda a B. Sojková; na ně se také obracejí zájemci o aktivní i pasivní účast na semináři.
B. Svátky a tradice: Po úspěchu chanukového večírku byl podán návrh na další obdobné
akce. S návrhy je možno se obracet na kohokoliv z výboru PRSu.
C. Religionistická kapela: Již probíhá snaha o vytvoření stálejšího repertoáru, který by bylo
možné hrát na religionistických akcích. Organizují: S. Janota a J. Dynda.
D. Filmový klub: Organizuje promítání religionistických filmů na „hluché“ pondělky
filmového klubu doc. Chlupa, případně převezme záštitu nad Religionistickým filmovým
klubem zcela. Organizují: J. Jirkovský a M. Kroulík.
E. Jarní chata: Datum uskutečnění na přelomu dubna a května (výhledově zatím víkend 15.17. dubna 2011, cena do 1000 CZ, místo zatím neurčeno – otevřeno návrhům).
7. Byl pozitivně projednán pravidelný členský příspěvek 50,- Kč na semestr, nehlasováno.
8. Další valná hromada proběhne (pravděpodobně) 20. 5. 2011.
1 Vyhotovil J. Dynda, revize Z. Vozár .

