ZÁPIS Z XVIII. VALNÉ HROMADY PRAŽSKÉHO RELIGIONISTICKÉHO SPOLKU
Datum konání: 9. 5. 2018
Přítomní: František Válek, Hynek Bečka, Kateřina Hlaváčová, Jarmila Grimmová, Barbara
Oudová Holcátová, Marek Vinklát, Táňa Válková, Roman Galovič, Milan Kroulík, Štěpán Kabeš,
Matouš Mokrý, Magdalena Seidlová, Aleš Slapnička, Ladislav Nový, Marie Paclíková, Jan
Kozák
Program:
1. Iniciace
Připomněli jsme blížící se iniciaci studentů prvního ročníku a její průběh v obvyklém čase a
na obvyklém místě, přičemž jsme přítomné zasvětili do klíče k tomuto rituálnímu určení. Jako
obvykle se v pondělí 21. května posléze přesuneme do Literární kavárny v Týnské.
2. Promítání dokumentu a filmový klub
Nejbližší následující akce bude promítání dokumentu „Be' Jam Be et cela n'aura pas de fin“,
které pod hlavičkou PRSu organizuje Milan Kroulík a kampus Hybernská, kde také promítání
proběhne. Bude to ve středu 30. května od 19 hodin. Půjde letos o jedinou akci blížící se
dřívějšímu religionistickému filmovému klubu.
Zároveň nás všechny nesmírně potěšila zpráva, že Ladislav Nový z prvního ročníku se
uvolil pro příští rok organizace filmového klubu ujmout. Podoba obnoveného filmového klubu
se může změnit, ale zda k tomu dojde a jak bude záležet především na Ladislavovi.
3. SVK
Jedním z dominantních témat letní valné hromady byla opět Studentská vědecká
konference. Organizaci provádí Jiří Dynda, František Válek, Helena Exnerová a Kateřina
Hlaváčová, František nám předal aktuálnější informace. Oproti původnímu plánu se posunul
termín o jeden víkend později, tedy na 1. – 3. června v klášteru ve Štěkni, jelikož původní
kýžené místo (klášter Želiv, dějiště předchozí SVK v naší režii) nebylo k dispozici. Také se
tentokrát přidají zástupci Pardubic a Českých Budějovic. Získali jsme opět příspěvek od fakulty,
takže poplatek za účast, ubytování a stravu je velmi příznivý. Představili jsme přítomným
studentům prvního ročníku celý koncept a pobídli je k účasti doufajíce, že i cena bude dobrou
motivací. Konference opět nebude soutěžní.
4. Svatojánská noc
Hynek Bečka přednesl svůj nápad na další společnou rituální činnost a to slavení sv. Jana,
potažmo podobných svátků. Jeli bychom na sklonku června na výlet, na jehož konci bychom
přespali v lese. Ústředním bodem večerní slavnosti by byl oheň a nějaká míra přestrojení či
maskování. Většina přítomných byla myšlenkou nadšena. Dohodli jsme se, že masky můžeme
vyrábět společně na neformálním workshopu.

5. Pozkouškové pivo
V závislosti na míře zájmu religionistů o účast na oslavě svatojánské noci bychom
uspořádali či neuspořádali také obvyklé pozkouškové setkání nad pivem či jinými nápoji. Část
účastníků valné hromady se kloní ke konání a účasti na obou akcích.
6. Seznamovací chata
Upozornili jsme přítomné studenty prvního ročníku na skutečnost, že je zvykem, aby
seznamovací chatu organizovali pro čerstvé studenty právě oni. S potěšením jsme zjistili, že již
vybírají a zamlouvají místo a předběžně zvolili téma víkendu. Datum jsme stanovili na 5. – 7.
října, tedy první semestrální víkend. Požádali jsme je o vytvoření krátkého zvacího textu, který
vložíme do dopisů s rozhodnutím o přijetí.
Dohodli jsme se na vybrání jednoho či dvou hlavních zástupců organizátorů a starších
studentů, kteří budou hlavním komunikačním kanálem mezi oběma skupinami.
7. Zvaní studentů HTF
U příležitosti probírání seznamovacího víkendu vznesl Marek Vinklát otázku, které akce
jsou internějšího a které veřejnějšího charakteru a které tedy propagovat i na Husitské teologické
fakultě. Usnesli jsme se, že jedním možným hlediskem je, zdali jde o víkend s přespáním.
Nicméně to neplatí o SVK. Zároveň přítomní studenti ÚFaRu projevili zájem studenty z HTF
více poznat a potkat a lítost nad tím, že se nám to příliš nedaří. Nepadlo jednoznačné
stanovisko, nicméně pro příště budeme pozvánky pro HTF vysílat skrze Kateřinu Hlaváčovou.
8. Studentský seminář a cestovatelské přednášky
Znovu jsme představili koncepty studentského semináře a cestovatelských přednášek
(určených pro nejširší veřejnost) a požádali přítomné, aby se nám v případě zájmu o vystoupení
na jednom či druhém ozvali. Stejně tak pokud vědí o někom jiném, kdo by mohl a chtěl
vystoupit. Pro nepříliš velký zájem v posledním roce jsme upustili od vytváření pevnějších
rozvrhů a vyzvali všechny o případné propagační tipy. Jeden z nich byl v případě
cestovatelských přednášek využít kontaktů protřelých cestovatelů jako je Michaela Šebetovská.
Pro studentský seminář nepovažujeme za nutné držet jednotnou formu, což se ani
v minulosti nedělo.
9. Hostující přednášející
Vyzvali jsme přítomné, aby se na nás obrátili, pokud vědí o někom z jiných
akademických institucí či veřejného prostoru, kdo by mohl pronést přednášku na religionisticky
relevantní téma. Nutno podotknout, že není v našich silách takovým přednášejícím nabízet
hmotné odměny.
10. Výlety
Minulý výlet sklidil úspěch a budeme pokračovat v jejich pořádání. Padl návrh na
uspořádání polo-formální vycházky během léta. Její případné konání bude záviset na množství
zájemců.

