
ZÁPIS Z XXIV. VALNÉ HROMADY PRAŽSKÉHO RELIGIONISTICKÉHO SPOLKU 

Datum konání: 25. 5. 2022, 17:40 

Přítomní: Tereza Pelikánová, Tereza Malá, Zora Hrabáková, Matyáš Lednický, 
Aneta Vyškovská, František Válek, Hana Ratimcová, Veronika Wollnerová, Leona Kraleva, 
Petr Novák, Roman Galovič, Milan Horňák  

Program: 

1. Po zahájení valné hromady předsedkyně uvedla program: ohlédnutí za minulým 
obdobím, stanovy, seznamovací víkend.  
Přítomní členové bez námitek schválili body programu. 
 

2. Shrnutí aktivit za uplynulé období od poslední valné hromady:  
a. Vánoční večírek se kvůli covidu nekonal 
b. obnovení filmového klubu (13 promítání) 
c. 2 výlety: procházka po židovském městě, výlet do synagogy v Plzni 
d. Anthestérie 
e. Pozkouškové pivo a oznámení dalšího pozkouškového piva po LS v červnu 

a prváckého piva v říjnu 
f. Obnovení recenzní databáze a oznámení studentům, jak do databáze 

přispívat skrze formulář na stránkách spolku 
g. Seznam předmětů z jiných fakult 
h. Obnovení zasílání oznamovacích emailů (PRSdigest), který bude pokračovat 

jednou měsíčně, ale přes prázdniny bude pauza 
i. Plány: logo spolku, úprava zpěvníku, nová filmová databáze 

 
3. Nadcházející akce: iniciace (30. května), pozkouškové pivo před prázdninami (30. 

června) a na podzim, prvácké pivo, seznamovák (7.–9. října), podzimní večírek 
 

4. Schválení stanov PRSu: Tereza Malá představila nové stanovy PRSu. Přednesla 
a vysvětlila jednotlivé články stanov. Přítomní vznesli dotazy ohledně zaštítění 
spolku pod Studentskou radou FF a ke kárnému řízení. Tereza Malá zodpověděla 
dotazy. 
 
František Válek vznesl námitku ohledně předání informací mezi starým a novým 
výborem a ohledně bankovního účtu spolku. 



 
František Válek a Roman Galovič vznesli návrh doplňku stanov týkající se možné 
kandidatury doktorandů do výboru. Proběhla debata na téma kandidování 
doktorandů do výboru, následně pro návrh hlasovalo 9 přítomných. 
 
Roman Galovič připomenul dosavadní „nepsané pravidlo“ týkající se zákazu účasti 
vyučujících i vyučujících doktorandů na valných hromadách spolku. Proběhla debata 
na toto téma. Valná hromada se usnesla na odložení bodu na další valnou hromadu. 
 
Po provedených úpravách dokumentu (odstranění chyb, úprava formulací, doplnění 
výše uvedených návrhů) všichni přítomní členové odsouhlasili stanovy. 
 

5. Seznamovací víkend: Tereza Pelikánová předala přítomným prvákům informace 
k nadcházející seznamovací chatě 7.–9. 10. 2022 (info k organizaci, podmínky výběru 
téma seznamováku, info k iniciaci, zajištění ubytování a financování, rozpočet, 
obeznámení s průběhem seznamováku). Organizujícím ročníkům bude zaslán 
manuál a bude vytvořena FB skupina pro snazší domluvu. 


