
ZÁPIS Z XIII. VALNÉ HROMADY PRAŽSKÉHO RELIGIONISTICKÉHO SPOLKU: 

Datum konání: 25.11.2015 

Přítomní: Petra Loulová, Barbara Oudová Holcátová, Jan Kozák, Evžen Šíma, František 
Válek, Petr Horáček, Markéta Jakešová, Michal Čermák, Tobiáš Kolmačka, Roman Galovič, 
Tereza Andršová, Milan Kroulík, Karolína Hrušková, Zuzana Drewsová, Jakub Haubert, 
Jarmila Grimmová, Jakub Otčenášek, Barbora Sojková 

Program: 

1. Nadcházející akce: 
Byly připomenuty nejbližší religionistické akce, a to výlet v neděli 29.11. a vánoční večírek ve 
středu 16.12. v Literární kavárně v Týnské. 
 
2. Anthestérie: 
Termín Anthesterií se stanovil na 22.-24.4. (Vzhledem k tomu, že zatím ale neznáme termín 
SVK, může se případně termín Anthesterií posunout, pokud by SVK mělo být k Anthestériím 
příliš blízko.) Pokusíme se najít chatu s polopenzí, ale není to podmínka, možnost vlastního 
vaření byla přijata vcelku pozitivně. 
 
3. SVK: 
Byla krátce představena Studentská vědecká konference, kterou bude pořádat Bratislava na 
jaře 2016. (Datum nám zatím není známé.) Studenti byli seznámeni s možností psát práce a 
mít na konferenci příspěvek a informováni, že strany pražské religionistiky vyšla výzva, aby 
konference nebyla nadále soutěžní. 
 
4. Studentský seminář: 
Byl připomenut probíhající cyklus v rámci studentského semináře na téma pojetí textu 
v jednotlivých tradicích, který by měl doběhnout v březnu. Bylo dohodnuto, že další cyklus 
by případně začal až od příštího akademického roku, ovšem byl by i ponechán prostor pro 
vlastní nápady a přednášky mimo případný cyklus. Honza navrhl zahrnout do studentského 
semináře téma hledání témat pro vlastní práce, seminář by pak mohl probíhat formou 
panelové diskuze. Návrh byl přijat pozitivně. 
 
5. Návštěva chrámů/rituálů: 
Opět byl vznesen návrh navštěvovat rituály různých náboženství. Milan už je v kontaktu 
s thajskými mnichy v Praze, kteří ovšem teď na několik měsíců odjíždí. Návštěva jejich 
chrámu se uskuteční, až se opět vrátí. Bylo dohodnutu, že tuto „religionistikou turistiku“ 
začneme návštěvou římsko-katolické mše, která je naplánovaná na některou lednovou neděli. 
 
6. Filmový klub: 
Milan připomněl filmový klub, který se koná přibližně každé druhé pondělí. Také 
připomenul, že pokud by někdo rád uvedl film s religionistikou tématikou, je to možné. 
Dotyčný si k filmu musí připravit úvod a naspat text na plakát. 
 
7. Recenzní databáze: 
Přítomní bakaláři byli vyzváni, aby recenzovali předměty, které navštěvují mimo ÚFaR. 
Recenze je možné zasílat na e-mail PRSu. 
 
8 Studentské hnutí za solidaritu: 
Byla představena nově vzniklá studentská iniciativa Studentské hnutí za solidaritu, které 
založili studenti především FF UK jako reakci na uprchlickou krizi. Religionisté v rámci hnutí 



budou pořádat přednášky a diskuze. V lednu se chystá přednáškový den pro veřejnost na 
téma islámu. 
 
9.Aakademická sekce PRS: 
Milan informoval o nově založené akademické sekci PRS, jejímiž členy jsou zatím Milan 
Kroulík, Barbara Oudová Holcátová a Roman Galovič. Budou mít na starosti více odborné a 
akademické záležitosti, zejména působení na veřejnost. 
 
10. Víkend na hradě: 
Mohl by se uskutečnit religionistický víkend na hradě Pirkenštejn. Náplní víkendu by byl 
pohybově rituální seminář. 
 
11. Vaření sumerského piva: 
František představil svůj projekt vaření piva podle sumerských textů. Jednalo by se o vaření a 
následné ochutnávání piva a uvedení do kontextu ohledně role piva na starověkém předním 
východě. 
 
12. Tváře migrace: 
Religionisté byli osloveni, zda by se nechtěli podílet nějakou přednáškou na projektu Tváře 
migrace. Návrh byl přijat pozitivně, úkolu se ujme akademická sekce PRS. 
 
13. Tradice Vánoc pro Český rozhlas: 
Honza informoval o tom, že byl osloven, aby v rámci pořadu Českého rozhlasu představil 
tradice Vánoc. Hledá někoho, kdo by mohl v rámci pořadu mluvit o křesťanských zvycích a 
tradicích. 
 
12. Volba nového výboru: 
Jako předseda byl zvolen Roman Galovič. Do výboru byli dále zvoleni Tereza Andršová, 
Jarmila Grimmová, Jakub Haubert a František Válek. 

 


