Zápis z VIII. Valné hromady Pražského religionistického spolku
Přítomní členové spolku: Radim Širl, Matúš Skríba, Tobiáš Kolmačka, Michal Čermák, Jiří Dynda,
Barbora Sojková, Barbara Oudová Holcátová, Markéta Jakešová, Milan Kroulík, Zdenko Vozár,
Helena Exnerová, Barbora Ficková, Evelyne Koubková, Robert Spytihněv Michalič, Jarmila
Grimmová, Tereza Andršová, Roman Galovič
1) Obnovili jsme výběr poplatků za členství ve spolku (50 Kč na osobu ročně). Na místě jsme
vybrali od přítomných členů, od ostatních budeme poplatek vyžadovat – je možné ho předat
osobně Milanovi Kroulíkovi nebo poslat na účet PRSu (číslo účtu je 1200278677/2310,
nezapomeňte prosím uvést své jméno).
2) Referovali jsme o stavu, v němž se nachází web. Stále není tak funkční, jak bychom si
představovali (především je omezené vkládání dokumentů), ale udržujeme na něm aktuální
informace. Je žádoucí, aby se ho lidé naučili používat.
3) Barbara shrnula, jak bude vypadat výlet na Tetín 7.4. Okruh povede z Berouna přes
Koněpruské jeskyně (do kterých se také podíváme, pokud se na tom dohodneme) a Tetín
zase zpátky do Berouna, odkud se budeme vracet do Prahy. Celý výlet bude mít zhruba 17
km. Vyrazíme v 9:15 vlakem z Hlavního nádraží, sraz je v 9:00 u centrálních pokladen.
Návrat předpokládáme kolem sedmé.
4) Dále Barbara mluvila o jarní chatě, tradičně spojené s rekonstrukcí řeckého svátku
anthestérie. Bude se konat 26.-28.4. v penzionu Eva v Bedřichově. V okolí není žádná
zásadní pamětihodnost, ale můžeme se procházet krásnou přírodou Jizerských hor. Zatím
nemáme přesnou finanční představu, ale pobyt by měl být poměrně dostupný.
5) Evelyne zvala k účasti na česko-slovenské Studentské vědecké konferenci, která proběhne
24.-26.5. ve Štúrově na Slovensku. Předběžný zájem o pasivní účast projevila většina
přítomných, k aktivní účasti se však nikdo nepřihlásil. Díky Martinu Pehalovi by měli mít
účastníci od fakulty hrazené jízdné.
6) Studentský seminář se nově přesunul do hlavní fakultní budovy. Koná se každou středu od
19:10 v m.č. 218 a tento semestr už máme kromě jednoho volného termínu plno, což je
výborný úspěch. Pokud by měl někdo zájem obsadit zbývající termín 10.4. nebo přednášet či
vést seminář v zimním semestru příštího roku, nechť se přihlásí Jiřímu Dyndovi. Vystoupení
na semináři se dá samozřejmě doporučit jako předstupeň k potenciální účasti na SVK.
Shrnuli jsme program plánovaných přednášek a zdůraznili jsme přednášku brněnského
studenta Vojtěcha Kašeho o kognitivní religionistice 3.4. Články k přípravě na debatu vážící
se k přednášce pošleme zájemcům e-mailem.
7) Barbora Sojková pracuje na přípravě sborníku výtvarných prací. Příští rok dáme dohromady
sborník letošních příspěvků ze studentského semináře.
8) Barbora je členkou redakční rady brněnského studentského časopisu Sacra, čímž se našim
studentům otevírá možnost v Sacra publikovat. Sacra má i ISSN, takže se počítá jako
plnohodnotná publikace, a nově se bude zařazovat i do elektronických databází. Barbora
mluvila o tom, že projít si recenzním řízením svého článku do časopisu je velmi užitečná
zkušenost.
9) Zvali jsme k účasti na filmovém klubu, který se koná každé pondělí od 19:10, nyní nově na
velkém plátně v aule (m.č. 131).
10) Jiří Dynda a Barbora Sojková lákali na připravovaný workshop výroby mobilů,
reprezentujících strukturu mýtu, podle Lévi-Strausse. Proběhne v zimním semestru příštího
roku pod záštitou docenta Chlupa.
11) Zástupci výboru zajdou za prvním ročníkem. Požádají někoho z prváků, aby pomohli
aktualizovat průvodce pro budoucí první ročník. Vyberou osobu, která bude zodpovědná za
organizaci podzimní seznamovací chaty pro budoucí první ročník. Také prváky pozvou na
nadcházející akce.
12) Vytváříme seznam knih, které má kdo u sebe k dispozici a je ochoten je kolegům na
vyžádání poskytnout. Tato databáze bude umístěna někde na internetu a bude průběžně
doplňována.

13) Rozhodli jsme se naskenovat knihy, které jsou k dispozici pouze prezenčně, přestože jsou k
některým zkouškám součástí povinné literatury. Jarmila Grimmová se nabídla pomoci nám
se skenováním, jakýkoli další pomocník je vítán. Tyto knihy budou poté umístěny na
moodle.
14) Byl vznesen návrh adoptovat v pražské zoo orlosupa. Michal Čermák pronesl obšírný referát
o úžasných charakteristikách tohoto tvora, který by se mohl stát naším emblémem. Za
3000kč bychom ho mohli adoptovat a potom ho chodit kolektivně navštěvovat. Nepadlo
však jednoznačné rozhodnutí, zda je možné pro tento účel použít peníze z účtu PRSu (což
by předpokládalo obecný konsensus spolku) nebo zda zvládneme tuto částku vybrat mimo.
Problém orlosupa se tedy prozatím posouvá do budoucna, Michal se ovšem zřejmě nehodlá
plánu vzdát.
15) Matúš Skríba a Tobiáš Kolmačka se ujmuli organizace prezentace religionistů na letošním
majálesu (myšleno ne na komerčním majálesu, ale na nově založené nekomerční akci,
podporované fakultou). Bude vytvořen obří kašírovaný falus, který poneseme v průvodu.
16) Proběhla debata o tematických mailing listech. Roman Galovič se ujal správcovství maillistu
Přírodních náboženství, Michal Čermák Antiky a Barbora Sojková si vezme na starost nově
založený metodologický mailing list. Mluvili jsme o užitečnosti a potenciálu maillistů a o
optimální formě, jakou je vést. Později dorazil pan docent Chlup, který vyjádřil podporu
činnosti spolku a především pak tematickým maillistům, které by mohly pomoct propojit
studenty navazujícího magisterského studia, kteří se často běžně nepotkávají navzdory
společným specializacím. Nakonec jsme se dohodli, že pan docent Chlup pro naše účely
zkusí zprovoznit nepoužívané fórum na webových stránkách ÚFaRu.
17) Pan docent Chlup mluvil o recenzní databázi, kam by měli pokud možno všichni studenti
(nejen navazující magistři, kteří to mají povinně) vkládat informace o předmětech, se
kterými mají zkušenost na jiných oborech. Důležité je evidovat informace nejen o těch
předmětech, které absolvujeme, ale i o těch, které nám nepřišly dostatečně přínosné na to,
abychom je dochodili. Recenzní databáze je pod heslem umístěna na stránkách ÚFaRu.
Pokud chce někdo vložit informace o předmětu, nechť je pošle na e-mail Kláře Popovové
(klarapopov@gmail.com). Funkční databázi poté bude možné využít i při přípravě seznamu
zajímavých předmětů z jiných oborů, který vytváří PRS na začátku každého semestru.
18) Na závěr pan docent Chlup vyslovil podnět ke spolupráci s našemi bývalými gymnázii.
Skrze naše osobní kontakty můžeme nejlépe oslovit vhodné osoby na gymnáziích a přijít si s
mladšími studenty, budoucími potenciálními religionisty, popovídat na besedě nebo jim
udělat přednášku. Jedna podobná akce může mít velký dopad na lidi, kteří by se jinak o
religionistice možná vůbec nedozvěděli nebo by nevěděli, co si pod tím pojmem představit.
Zároveň padl návrh tuto snahu propojit s nápadem Kláry Popovové dát k dispozici
profesorům středních škol seznam studentů religionistiky ochotných pomoct studentům
gymnázií s psaním seminárních prací na témata týkající se náboženství. Barbara zapsala
seznam takových ochotných studentů, kteří byli přítomni. Jejich seznam bude moct
distribuovat Klára Popovová při své spolupráci s gymnázii, kam dochází kvůli svému
výzkumu.

