
 
 

 

      ZÁPIS Z XIX. VALNÉ HROMADY PRAŽSKÉHO RELIGIONISTICKÉHO SPOLKU 
 
      Datum konání: 21. 11. 2018 
 
       Přítomní: Jarmila Grimmová, Hynek Bečka, Kateřina Hlaváčová, Barbara Oudová-
Holcátová, Roman Galovič, Matouš Mokrý, Karolína Hrušková, Magdalena Seidlová, Marie 
Paclíková, Zuzana Tréglová, Aleš Slapnička, Ladislav Nový, Kamila Schewczuková, Klára 
Frýdová, Zora Hrabáková, Marek Vinklát, Táňa Válková, Milan Horňák, Ondřej Doležal, 
Ondřej Neužil, Lenka Šnebergerová  
 
         Program:  

1. Termíny akcí 
 

Byly stanoveny termíny následujících akcí: Vánoční večírek, jenž se bude konat ve 
středu 19. 12.; rekonstrukce řeckého svátku Anthestérií spojený s pobytem na chatě byl 
poté odsouhlasen na víkend 12.-14. 4. 2019.  
Dále bylo avizováno uskutečnění zimního výletu, leč prozatím bez konkrétního data.  

 
2. Přednáška Milana Petráka 

 
Všichni přítomní byli pozváni na přednášku Milana Petráka s názvem Dav uvnitř člověka, 
jež se na půdě FFUK uskuteční pod organizací PRSu ve středu 5. 12. 

 
3. Filmový klub 

 
Po roce nečinnosti se obnovila aktivita filmového klubu, nově pod vedením Nového 
Ladislava. Ten všechny přítomné zval na veškerá nadcházející promítání, jež se budou 
konat ve fakultní aule každé druhé pondělí, se začátkem vždy kolkolem 19:15. 
Promítání tradičního Wickermana již proběhlo, a sice v pondělí 19. 11., další se tedy 
uskuteční 3. 12. a na plátně tentokrát poběží korejský film Jaro, léto, podzim, zima a jaro. 
Zároveň byli všichni přítomní vybídnuti, aby neváhali a dle libosti navrhovali filmy, 
které by jim připadalo záhodno v rámci filmového klubu promítat. 

 
4. Studentská vědecká konference 

 
SVK 2019 bude pořádána pražskou HTF a na její organizaci se bude podílet i Kateřina 
Hlaváčová, která všechny přítomné vybízela k účasti a zároveň o průběhu této akci 
podala základní informace. Termín ani místo konání však zatím jisté nejsou. 

 
5. Religionistická turistika 

 
Všem přítomným byla nabídnuta možnost účastnit se tzv. „religionistické turistiky“, 
která spočívá v navštěvování nejrůznějších v Praze aktivních náboženských skupin. 
Zájemci nechť se obrátí na Karolínu Hruškovou, která turistiku organizuje.  
 

6. Cestovatelské přednášky a studentský seminář 
 
Dále byly připomenuty dříve organizované cestovatelské přednášky a přítomným byla 
nabídnuta možnost obrátit se na PRS kdykoli, měl-li by kdo zájem některou ze svých 
cest formou přednášky představit.  



 
 

Obdobně byli všichni (především ovšem studenti bakalářského studia) vyzváni, aby se 
neostýchali využít možnosti studentského semináře, v rámci něhož mohou (před čistě 
studentským osazenstvem) představit jakoukoli ze svých s religionistikou souvisejících 
prací.  

 
7. Nové podněty 

 
Všichni přítomní byli v neposlední řadě vyzváni, aby neotáleli i v čas mimo valnou 
hromadu kontaktovat PRS s jakýmkoli návrhem na aktivitu, jež by mohla být v rámci 
tohoto spolku či za jeho pomoci organizována.  

 
8. Volba nového výboru 

 
Posledním bodem programu byla volba nového výboru, přičemž do jeho vedení byl 
zvolen Hynek Bečka, za jeho nové členy poté Jarmila Grimmová, Kamila 
Schewczuková, Ladislav Nový a Klára Frýdová.  

 
 
 
   

 
 


