
ZÁPIS Z V. VALNÉ HROMADY PRAŽSKÉHO RELIGIONISTICKÉHO SPOLKU: 

 

Datum konání: 4.1.2012 

 

Přítomní: Barbara Oudová Holcátová, Milan Kroulík, Evelyne Koubková, Jiří Dynda, 

Barbora Sojková, Markéta Svobodová, Matouš Preininger, Adéla Špínová, Ivana Šišáková, 

Jan Jirkovský, Barbora Ficková, Roman Galovič, Josef Blažejovský, Bohumír Teichmann, 

Petr Horáček, Zdeno Vozár, Alena Bouchalová, Adam Hron a Martin Pehal 

 

Program: 

 

1) Co se stipendiem v hodnotě 10 000 Kč, které PRS obdržel od fakulty prostřednictvím 

Studentské rady? 

Padlo několik návrhů, mezi jinými uspořádat za ně finančně náročný rituál, využít je 

na jarní religionistickou chatu či na seznamovací kurz pro budoucí studenty prvního 

ročníku, ale nakonec převážil názor prozatím ponechat peníze v rezervě, a ne 

zmiňované akce jich popřípadě využít část. 

 

2) Má se PRS po právní stránce osamostatnit, tj. založit se jako občanské sdružení? 

Prozatím padlo rozhodnutí ponechat věci tak, jak jsou, a zůstat součástí SR. 

 

3) Problém malého počtu členů z řad studentů prvního ročníku. 

Dohodli jsme se, že se pokusíme na studenty prvního ročníku ještě apelovat za začátku 

letního semestru. 

 

4) Pořádání Studentské vědecké konference 

Evelyne popsala, jak daleko jsme s přípravou konference, a apelovala na účast co 

největšího počtu studentů jak aktivně, tak pasivně; Zdeno popsal, v čem bude spočívat 

nová část konference – studentská disputace. 

 

5) Jarní religionistická chata 

Dohodlo se, že tématem zůstanou stejně jako loni Anthesthérie, a termín konání bude 

20.-22.4.2012. 

 

6) Konference 

Členové PRSu projevili celkem silný zájem o možnost návštěvy zahraničních 

konferencí, a výbor slíbil, že se na tuto možnost podívá podrobněji jak po stránce 

možného financování, tak po stránce toho, které konference by bylo možné navštívit. 

 

7) Možnosti grantů pro studenty 

Martin Pehal upozornil, že studenti mají možnost čerpat ve vnitřních grantech FF UK 

až 40 000 na napsání článku a až 25 000 na odborné cesty. 

 

8) Členství studentů ne-religionistických oborů 

V souladu s Konstitucí PRSu jsme se dohodli, že se členy PRSu mohou stávat i 

studenti jiných oborů, než je religionistika. 

 

9) Jiné 

Jako dvě budoucí možné aktivity PRSu byly navrženy exkurze po židovských 

památkách v Praze, a zjištění možností budoucího uplatnění a stáží studentů 

religionistiky. 


