
ZÁPIS Z XI. VALNÉ HROMADY PRAŽSKÉHO RELIGIONISTICKÉHO SPOLKU: 
 

Datum konání: 22.10.2014 
 

Přítomní: Milan Kroulík, Tobiáš Kolmačka, Tereza Andršová, Radim Širl, Michal Čermák, Roman 

Galovič, Robert Michalič, Adéla Špínová, František Válek, Markéta Jakešová, Barbara Oudová 

Holcátová, Milan Horňák, Barbora Ficková, Jan Kozák, Jarmila Grimová, Kristýna Sána Zittová, 

Evelyne Koubková, Barbora Sojková, Lucia Molčányiová, Ondřej Doležal, Jiří Dynda 

 

Program: 
 

1. Tematické skupiny 

Byl připomenut starý projekt tematicky zaměřených podskupin PRSu, který nebyl nikdy 

zcela uveden v provoz, a navržena možnost vytvoření těchto skupin na Facebooku. 

Všeobecným konsenzem se prosadil názor, že skupina se na FB založí jedna, obecně 

religionistická, která bude sloužit k diskusi nad sdílenými zajímavými články ze všech 

oborů. Protože to je ale trochu něco jiného než zmiňované zájmové celky, slíbili jsme 

zároveň, že se dohodneme s Martinem Pehalem, že na konci akademického roku zjistí od 

prváků jejich zaměření a zkusí je kontaktovat se staršími studenty se stejnou specializací, 

aby mohlo toto sdružování podle zaměření fungovat alespoň na neoficiální bázi, s tím, že 

pokud by skupina na FB začala bohatě a dobře fungovat, dají se později vytvořit tematické 

podskupiny. 

 

2. Studentský seminář 

Byl připomenut studentský seminář a loňský Milanům návrh, že by se udělal tematický 

cyklus na vnímání textů v jednotlivých náboženských tradicích. Ten byl odsouhlasen, a svou 

aktivní účast přislíbili Milan (Japonsko), Michal K. (Egypt), Milan H. (zoroastrismus), 

Radim (judaismus), Bára S. (Indie – téma ještě specifikuje), Barbara (islám), Bára F. 

(křesťanství), Jirka (slovani), Robert (Řecko), Honza (germáni), a Evelyne s otazníkem 

(Mezopotámie) 

 

3. Termíny akcí 

Termín Anthesthérií byl odsouhlasen jako 10.-12.4.2015, termín vánočního večírku jako 

17.12.2014. 

 

4. Přednášky externích odborníků 

Milan K. přislíbil, že se pokusí domluvit pozvání Milana Fujdy z brněnské religionistiky. 

 

5. Recenzní databáze 

Přítomní byli vyzváni, aby důsledně recenzovali předměty mimo ÚFAR, které navštěvují. 

 

6. SVK 

Přítomní byli informováni o průběhu organizace SVK, a byla oznámena dvě možná data 

konání, mezi kterými se rozhoduje (7.-9.5.2015 nebo 15.-17.5.2015). 

 

7. Volby nového výboru 

Na místo předsedkyně byla zvolena Tereza Andršová. Do výboru byli dále zvoleni Tobiáš 

Kolmačka, Milan Kroulík, František Válek a Roman Galovič. 

 


