ZÁPIS Z XV. VALNÉ HROMADY PRAŽSKÉHO RELIGIONISTICKÉHO SPOLKU
Datum konání: 9.11.2016
Přítomní: Jarmila Grimmová, Roman Galovič, František Válek, Evžen Šíma, Barbara
Oudová Holcátová, Martin Kubát, Tereza Andršová, Tobiáš Kolmačka, Milan Horňák,
Ľudovít Kuruc, Matouš Mokrý, Barbora Ficková, Johana Honzáková

Program:
1. Termíny akcí
Byli dohodnuty následující termíny religionistických akcí: V sobotu 10.12. se uskuteční
výlet na Svatou Horu u Příbrami. Ve středu 21.12. se bude konat vánoční večírek. Termín jarní
chaty spojené s rekonstrukcí řeckého svátku Anthesterií byl stanoven na 24.-26.3.

2. SVK
Byla představena Studentská vědecká konference, kterou letos bude pořádat brněnská
religionistika. SVK se bude nejspíš konat opět v Telči, ermín zatím není známý, ale
předpokládáme, že bude tradičně v květnu.

3. Studentský seminář
Tento rok jsou naplánované dva paralelní cykly studentského semináře. První se bude
zaměřovat na prezentaci písemných prací, zejména bakalářští studenti tedy byli vyzváni, aby
se nebáli své práce prezentovat. Tento cyklus otevře Evžen Šíma přednáškou „Zatmění měsíce
v mezopotámské astromancii“ v úterý 15.11.
Druhý cyklus se pak týká cestovatelských přednášek o zajímavých místech, které někdo
navštívil. Zahájí ho Jirka Dynda ve středu 23.11. přednáškou „Göbekli Tepe - pupeční šňůra
náboženství“. Dále se pak našli zájemci na přednášky o Indii, Rujáně, Nepálu a Tádžikistánu.

4. Seznam předmětů
Přítomní byli dotázáni, zda využívají seznam religionisticky zajímavých předmětů na
jiných pracovištích. Odpověď byla pozitivní, shodli jsme se proto, že seznam bude PRS nadále
uveřejňovat, jen v nepatrně zjednodušené podobě.

5. Recenzní databáze
Byla připomenuta recenzní databáze, kde lze najít recenze na předměty a vyučující mimo
náš ústav.

6. Religionistická turistika
Znovu byl přednesen návrh navštěvovat společně rituály různých náboženství, jako
první bychom navštívili katolickou mši. Protože Barbara Oudová Holcátová bude v letním

semestru vyučovat kurz k rituální praxi v křesťanství, bylo by dobré spojit návštěvu mše
s tímto kurzem a odložit ji proto na začátek letního semestru.

7. Prezentace na středních školách
Protože v posledních letech máme málo uchazečů o studiu, vzešel ze stran vyučujících
návrh, aby studenti prezentovali religionistiku na středních školách. Zvláště prváci, ale i
všichni, kteří mají stále kontakt na svou střední školu, byli proto požádáni, aby zkusili
kontaktovat své střední školy a domluvit tam prezentaci oboru. Starší studenti by jim s touto
prezentací měli pomoci.

8. Volba výboru
Předsedkyní byla zvolena Tereza Andršová. Do výboru byli dále zvoleni František Válek,
Roman Galovič, Evžen Šíma a Jarmila Grimmová.

