ZÁPIS Z XVII. VALNÉ HROMADY PRAŽSKÉHO RELIGIONISTICKÉHO SPOLKU
Datum konání: 8.11.2017
Přítomní: František Válek, Roman Galovič, Tereza Kolmačková, Karolína Hrušková,
Josefína Nováková, Matouš Mokrý, Jarmila Grimmová, Barbara Oudová Holcátová, Hynek
Bečka, Milan Horňák, Tobiáš Kolmačka, Kateřina Hlaváčová, Jan Pospíšil, Aleš Slapnička,
Ladislav Nový, Magdalena Seidlová, Marie Paclíková, Jan Kozák, Táňa Válková, Johana
Honzáková, Ondřej Doležal, Ludovít Kuruc

Program:
1. Termíny nadcházejících akcí
Domlouvali jsme vhodné termíny nejbližších akcí a připomněli již stanovené. Šlo o
fakultní religionistický večírek, vánoční večírek, zimní výlet, Anthestérie, a SVK.
Fakultní večírek byl stanoven na pondělí 13. listopadu. Výlet tentokrát spojíme
s návštěvou katolické mše kostele sv. Markéty v Břevnovském klášteře, pročež se bude konat
v neděli, 3. prosince. Vánoční večírek v Týnské literární kavárně bude jako vždy poslední
středu před Vánoci, což je 20. prosince. Anthestérie jsme stanovili na víkend 13. - 15. dubna
2018. Rovněž jsme informovali přítomné studenty prvního ročníku o náplni víkendu.

2. Studentská vědecká konference
Letos máme na starost organizaci konference my. Ideální termín jsme stanovili na víkend
25. - 27. května 2018 a to v želivském klášteře, o němž jsme usoudili, že se minule osvědčil. Je
ovšem možné, že ještě dojde ke změně termínu, pokud tento nebude volný. Opět jsme
přítomné studenty prvního ročníku informovali o průběhu akce. Poprosili jsme za Jiřího
Dyndu o pomoc s organizací, přihlásili se František Válek a Kateřina Hlaváčová. Okolo
přelomu roku dojde k první schůzce, ale krom zajištění prostoru a data je na vše ještě víc než
dost času.

3. Studentský seminář a cestovatelské přenášky
Vyzvali jsme přítomné, aby se zapojili do studentských seminářů a neměli od sebe příliš
velké nároky na jejich úroveň, neboť má jít hlavně o pomocný nástroj pro nás samé. Předběžný
zájem o prezentaci své diplomové práce projevila Tereza Kolmačková.
František Válek pokračuje v organizaci cestovatelských přednášek, které jsou naopak
určeny pro veřejnost a o jejichž prezentující není nouze. Připravují se i kolektivní přednášky
od více lidí, kteří navštívili stejná místa. Rozvrh bude dodáván průběžně.

3. Hybernská
Jan Bičovský nám prostřednictvím Jiřího Dyndy nabídl prostory v nové fakultní budově
v Hybernské ulici. Shodli jsme se, že před určením případného využití bude vhodné si
prostory prohlédnout, čehož se ujme nový výbor.

4. Filmový klub
Jelikož dosavadní organizátor filmového klubu přerušil studium, filmový klub se
v tomto semestru konat nebude. Vyzvali jsme studenty k převzetí organizace a upozornili, že
není nutné věnovat mu tak velkou péči, jako tomu bylo v předchozích letech, jelikož je
možné promítat i reprízy již uvedených filmů. Budeme apelovat na doc. Chlupa, aby promítl
alespoň jednorázově tradičního Wickermana. Předběžně s tím na seznamovací chatě
souhlasil.

5. Seznamovací víkend
Upozornili jsme přítomné studenty prvního ročníku na to, že je zvykem, aby druhý
ročník organizoval víkend pro nově přijatý první ročník, což je bude čekat za necelý rok.
Zároveň spolu všichni dosavadní organizátoři sestaví manuál již osvědčených kroků a
učiněných chyb, kterých je dobré se vyvarovat. Uvedli jsme, že v případě potřeby starší
ročníky rozhodně s organizací pomohou a je možné následovat zaběhnutý vzorec, avšak
zároveň se nebudeme bránit případné iniciativě při vymýšlení programu. Iniciace však
zůstává v rukou výboru.

6. Seznam potenciálně religionisticky zajímavých předmětů
Zjišťovali jsme, zda je vytváření seznamu vůbec žádoucí a zda ho někdo využívá, na což
jsme obdrželi kladnou odpověď. Dohodli jsme se (hlavně s přítomnými zástupci HTF), že
bude dobré pro příště zdůraznit, které přednášky nebo přednášející jsou již osvědčeni a
doporučování studenty, kteří je v minulosti navštěvovali. V případě kurzů z HTF máme
možnost tyto informace získat nejsnáze. I jinak jsme se shodli na užší budoucí spolupráci
s husitskou religionistikou.

7. Podněty
Vyzvali jsme studenty, aby určitě přišli s nápady na nějaké další akce, které bychom
mohli pořádat, mají-li nějaké.

8. Nomádva
Johana Honzáková všechny přítomné z pozice členky redakční rady časopisu Nomádva
vyzvala k zaslání příspěvků. Časopis je v současnosti převážně filosofický, ale uvítal by i
religionistické texty, a to jak odborné, tak autorské.

9. Rituální laboratoř
Jan Kozák nás seznámil s průběhem semináře rituální laboratoře konaného v dávné
minulosti. Podíleli se na něm i studenti a pedagogové z DAMU společně s doc. Chlupem a
dalšími. Vyjádřili jsme kolektivní nadšení a zájem o jeho další konání, k čemuž by se nám
mohl výtečně hodit prostor v Hybernské. Výbor se ujme prozkoumání možností získání
tohoto nebo jiného prostoru, což je klíčová podmínka konání.

10. Volba nového výboru
Do funkce nové předsedkyně byla zvolena Jarmila Grimmová, za členy nového
výboru František Válek, Josefína Nováková, Hynek Bečka a Kateřina Hlaváčová. Ať žijí!

