
ZÁPIS Z VII. VALNÉ HROMADY PRAŽSKÉHO RELIGIONISTICKÉHO SPOLKU:

Datum konání: 28.11.2012

Přítomní: Barbara Oudová Holcátová, Milan Kroulík, Evelyne Koubková, Jiří Dynda, 
Barbora Sojková, Markéta Svobodová, Matouš Preininger, Adéla Špínová, Barbora Ficková, 
Roman Galovič, Michal Čermák, Michaela Šebetovská, Markéta Jakešová, Radim Širl, 
Sebastian Janota, Tobiáš Kolmačka, Helena Exnerová, Zdeno Vozár, Kristýna Sára Zittová, 
Barbora Nováková, Tereza Andršová, Jiří Karban, Tomáš Hubálek

Program:

1) Vysvětlení myšlenky tematických maillistů a vybrání správců.
Vysvětlil se koncept tematických mailistů (podle náboženství a metodologií), které by 
studentům umožňovaly sdílet mezi sebou zajímavosti ze svých okruhů zájmu, a určili 
se správci pro jednotlivé okruhy. Jsou to následující: Helena Exnerová pro 
monoteismy, Jakub Kocurek pro dálnovýchodní náboženství a Indii, Evelyne 
Koubková pro předovýchodní náboženství, Jiří Dynda pro stará evropská náboženství, 
Roman Galovič pro antická náboženství a Milan Kroulík pro ostatní, zejména přírodní 
náboženství.

2) Zahraniční konference.
Byly představeny dvě možné zahraniční konference, kterých by se studenti 
religionistiky mohli účastnit: Research in Religious Studies Conference (4.-5.5.2013) 
a konference EASR (3.-6.9.2013).

3) Přednáška Attily Kováče.
Dohodli jsme se, že o přednášku na téma obrazové reprezentace náboženství máme 
zájem, raději obecně zaměřenou než specificky, a že jsme ochotni ji popřípadě i 
zaplatit z peněz PRSu.

4) Studentský seminář.
Jiří Dynda prezentoval plánované úpravy studentského semináře – větší prostor získají 
skutečně seminární setkání, při kterých budeme diskutovat nad odbornými články - a 
následně se dohodlo, že na jeden studentský seminář pozveme studenty brněnské 
religionistiky a pokusíme se o diskusi o metodě.

5) Obrazový sborník.
Barbora Sojková uvedla, že letošní sborník ze studentského semináře bude zaměřen na 
obrazové materiály, a vyzvala členstvo, aby dodali veškerá výtvarná díla související 
s náboženstvím, která mají doma v šuplíku, či případně vytvořili pro účely tohoto 
sborníku nová.

6) Počátky pražské religionistiky
Představila se vize zdokumentování počátků pražské religionistiky a členstvo bylo 
vyzváno, aby se zamyslelo, kdo by se na tomto projektu chtěl podílet.

7) Webové stránky PRSu
Sebastian informoval, že webové stránky jsou již kompletně naprogramované a zbývá 



pouze jejich nahrání na web a naplnění obsahem.

8) Trička PRSu.
Členstvo bylo vyzváno, aby kdo má zájem o trička s logem PRSu, napsal na PRSácký 
email svou velikost a požadovanou barvu (černá nebo bílá).

9) Oznámení.
Byly připomenuty některé blížící se akce, jako výlet, vánoční večírek 20.12., 
happening ke „konci světa“ 21.12.2012 či chystaný purimový karneval.

10) Připomenutí funkce výboru.
Připomnělo se, jakou funkci má plnit výbor (zajišťování běžného chodu spolku a 
pravidelných akcí), a zdůraznilo se, že iniciativě mimo jeho rámec se meze nekladou a 
je naopak vítána, a členové výboru nabízejí pomoc se studijními i jinými záležitostmi, 
v mezích jejich možností.

11) Zapojení studentů prvního ročníku.
Na základě zpětné vazby od přítomných prváků bylo rozhodnuto, že zástupci PRSu 
přijdou studenty prvního ročníku osobně pozvat na blížící se společenské akce.

12) Volba nového předsednictva.
Předsedkyní byla zvolena Evelyne Koubková, do výboru byli dále zvoleni Helena 
Exnerová, Barbara Oudová Holcátová, Barbora Sojková a Milan Kroulík.


