ZÁPIS Z XXI. VALNÉ HROMADY PRAŽSKÉHO RELIGIONISTICKÉHO SPOLKU

Datum konání: 26. 11. 2019
Přítomní: Jarmila Grimmová, Kamila Schewxzuková, Klára Frýdová, Ladislav Nový,
Barbara Oudová-Holcátová, Tereza Kolmačková, Matouš Mokrý, Marie Paclíková, Táňa
Válková, Milan Horňák, Ondřej Doležal, Jan Havelka, František Válek, Johana Honzáková,
Tereza Pelikánová
Program:
1. Termíny akcí
Byly stanoveny termíny následujících akcí: Vánoční večírek, jenž se bude konat ve
středu 18. 12. v Literární kavárně Týnská; rekonstrukce řeckého svátku Anthestérií
spojený s pobytem na chatě byl odsouhlasen na víkend 17.-19. 4. 2020.
Dále bylo avizováno uskutečnění zimního výletu, konat by se měl po Vánocích a mezi
návrhy, kam se vydat, vyhrála prozatím Závist.
2. Přednášky
Všichni přítomní byli pozváni na přednášku Jany Kadlecové nesoucí název Bodyhacking
a křesťanská teologie, jež se na půdě FFUK uskutečnila pod organizací PRSu ve čtvrtek
28. 11. 2019. Dále byli všichni pozváni na přednášku Paula O´Conera který bude 12.
12. 2019 mluvit o skateboardingu jakožto lifestylovém náboženství a který zároveň
povede v příštím semestru na ÚFARu seminář zaměřený na náboženské poutě.
3. Filmový klub
Byla připomenuta stále probíhající promítání ve fakultní aule pod vedením Nového
Ladislava. Tento rok se konalo již dvakrát, příští na pořadí je snímek Danza de la realidad
od Jodorowského, který byl vybrán panem docentem Chlupem ve spojitosti se
seminářem Léčebné rituály a na plátně poběží od půl sedmé 2. 12. 2019. Po tomto
promítání se z organizačních důvodů přesune filmový klub z každého druhého pondělí
na každé druhé úterý, následující film tedy bude promítán 17. 12. 2019 a bude jím
snímek Dogma.
4. 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.

5.

Studentská vědecká konference
V návaznosti na nabídku studentských seminářů byla připomenuta také SVK a všichni
byli vyzváni k účasti, ač zatím bez konkrétních informací týkající se místa či času konání
či informace, která fakulta tento rok studentskou vědeckou konferenci organizuje.

6. Sdílené hodnocení mimofakultních přednášek/seminářů a poznámek
Z řad účastníků valné hromady byl vyjádřen zájem o obnovu, respektive pokračování
v hodnocení mimofakultních seminářů a obnovení Mythrandiru, který sloužil pro
sdílení poznámek. Tereza K. neznalým vysvětlila, v čem přesně tato dvě rozhraní
spočívala a jak by měla fungovat.
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 byla
zvolena Jarmila Grimmová, za jeho nové členy poté Janek Havelka, Hynek Bečka,
Ladislav Nový a Klára Frýdová.

