Milí příznivci Bulletinu,
vítejte u prvního čísla v novém akademickém roce 2014/2015.
Ve středu 1. října začíná výuka, my bychom Vás však chtěli pozvat už na odpoledne 30. září,
kdy se v prostorách školy uskuteční malá oslava zahájení akademického roku. V pátek 3. října
pak proběhne tradiční mše Veni Sancte v Týnském chrámu. Oslavme spolu nový akademický
rok, ať je alespoň tak úspěšný jako ten loňský!
Bulletin dále jako už tradičně přináší i sadu článků z časopisu iForum. Tentokrát zde najdete
dokonce dva rozhovory s našimi velmi významnými vyučujícími, panem děkanem Brožem
a panem prorektorem Roytem.
Nechybí ani bohatá sada pozvánek na zajímavé akce, proto čtěte a šiřte!
Přejeme Vám krásný start do nového semestru!
Za SK AS KTF UK a spolek Theodorik
Klára Nechvílová a Marie Benáková

STUDENTSKÝ SPOLEK THEODORIK KONEČNĚ ZAHAJUJE SVOU ČINNOST !
Nově přijatí studenti prvních ročníků se s členy spolku již setkali – trochou kávy a něčím
k zakousnutí jim zpříjemnili čekání na zápis do studia. Fotografie z akce můžete vidět na FB
spolku ZDE a ZDE.
Cílem spolku je pokračovat v tradičních fakultních akcích, ale také oživit tradice
pozapomenuté a zavést několik nových. V ZS 2014 nás tedy čeká Burza knih a Mikulášská
besídka. V plánu jsou však i další věci! Těšte se! :)
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Zajímá Vás, co se děje na fakultě? Chcete poznat nové lidi, získat zkušenosti a zažít spoustu
zábavy? Připojte se k Theodorikovi (tedy k nám)!
Spolek můžete kontaktovat:
 na FB: ZDE
 mailem na adrese: spolek.ktf@gmail.com
 osobně přes kontaktní členy spolku: Klára Nechvílová (BU), Nina Weissová (BDE),
Kateřina Volfová (MU)
STUDENTI
Na KTF UK se mezi studenty pohybuje mnoho zajímavých osobností. V této rubrice bychom
Vám chtěli představovat jak jejich činnost, tak i je samotné. Tentokrát Vám přinášíme
pozvánku na jednu velice výjimečnou akci.
Ve středu 1. října od 19.00 budete mít unikátní možnost navštívit výstavu dvou našich kolegů
– Milana Galii a Daniela Vernera, která nese název Dual-individual. Výstava probíhá v běžně
nepřístupných prostorách Cool Wine Clubu v Bubenči (Praha 7 – Bubeneč, U Studánky
212/21). Autoři budou přítomni k rozpravě nad uměním.
Jindy než v tento den a tuto hodinu nebude možné výstavu zhlédnout,
proto NEPROPÁSNĚTE! FB událost ZDE.
FAKULTA
Tradiční zahájení akademického roku nás čeká 3. října od 9.00 v chrámu Matky Boží před
Týnem, kde proběhne slavnostní mše svatá Veni Sancte, kdy budeme prosit o seslání Ducha
svatého pro nadcházející akademický rok.
Událost na FB ZDE. Letáček ZDE.
Ještě předtím, tedy už v úterý 30. září, proběhne oslava v prostorách školy – Vítání zimního
semestru a nastupujících prváků . Neformální akce bude přímo následovat po Soustředění pro
první ročníky a přesný začátek oslavy se proto bude odvíjet od ukončení soustředění. Na
oslavu jsou zváni jak pedagogové, tak studenti.
Přijďte proto v úterý 30. září 2014 od 17.00 do P3! Událost na FB ZDE.

OHLASY PŘEDEŠLÝCH UDÁLOSTÍ NA FAKULTĚ
V polovině května 2014 se na KTF UK konalo mezinárodní kolokvium na téma Jaká krása
spasí svět? V rámci tohoto projektu vznikl diskusní pořad o kráse s účastníky tohoto kolokvia.
Diskusní pořad ke zhlédnutí na YouTube ZDE. Fotogalerie z kolokvia ZDE.
Zpráva v časopise iForum ZDE.
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CENTRUM TEOLOGIE A UMĚNÍ
„Centrum teologie a umění při Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze je
mezioborová platforma pro současné umění, kulturu a náboženství.“ Více o CTU ZDE.
BÍLÁ HORA 2014: Co nás rozdělilo, může dnes spojovat? (7. září – 8. listopadu 2014)

Program celého cyklu ZDE.
Nejbližší akce:
Hexameron: dílo šesti v klášteře na Bílé Hoře

(Scénický koncert u příležitosti umělecké intervence na Bílé hoře)

středa 8. října 2014 ve 20.00, areál Panny Marie Vítězné na Bílé Hoře, více ZDE
TECHNICKÉ
Začíná nový akademický rok, a proto přichází čas na evergreen zvaný HLÍDÁNÍ TERMÍNŮ,
ruku v ruce doprovázený HLÍDÁNÍM PLNĚNÍ STUDIJNÍCH POVINNOSTÍ ve jménu
třetího evergreenu, kterým je PŘEDCHÁZENÍ KOMPLIKACÍM VE STUDIU.
Zde přinášíme ty nejzákladnější odkazy:
Karolinka pro AR 2014/2015 ZDE.

Harmonogram akademického roku 2014/2015 ZDE.

TIP – PRAKTICKÉ
Říjnové slevy v knihkupectví Karolinum: ZDE.
IFORUM
V budově FSV UK na Smetanově nábřeží vznikl nový společenský prostor. Ve středu 1. října
2014 od 17.00 proběhne slavnostní otevření s bohatým programem (výstava, vystoupení
několika hudebních uskupení). Událost a program ZDE.
Článek iFora – Univerzita Karlova má nový společenský prostor, na jehož vzniku se podíleli sami studenti –
ZDE.
Ohlas akce z cyklu Bílá hora 2014, kterou pořádá Centrum teologie a umění při KTF UK:
Umělecká intervence na Bílé hoře upozorňuje na dnešní souvislosti bitvy. Celý článek ZDE.
Rozhovor s panem děkanem Brožem a panem prorektorem Roytem – poznejte své vyučující
z jiné stránky:
Naučit se cizí jazyk je jako otevřít bránu k dalším lidským duším, říká děkan KTF UK. Celý článek ZDE.
Prorektor Royt: Angličtí profesoři jezdí na kole i v talárech. Já se občas projedu v obleku. Celý článek ZDE.
Rektor UK, prof. Zima, k novému vysokoškolskému zákonu:
Rektor UK: Věřím, že možnost odebrat titul bude mít především preventivní charakter. Celý článek ZDE.
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POZVÁNKY
Suzanne Renaud
úterý 30. září 2014 v 19.30, barokní refektář (vstup Jilská 7a)
Více informací a rezervace ZDE.

z cyklu Literární večery

Vítání zimního semestru a nastupujících prváků
úterý 30. září 2014, od 17.00, učeba P3 na KTF
Událost na FB ZDE.
Konference Královská cesta na scestí
středa 1. října 2014, od 10.00 v posluchárně 138 v Celetné 20, Praha 1
FB událost ZDE.
Program ZDE.
Dual-individual
středa 1. října 2014, od 19.00, U studánky 212, Praha 7
FB událost ZDE.

výstava

Poprvé Na Hollaru – společenský večer
výstava a hudební vystoupení
středa 1. října 2014, od 17.00, Na Hollaru, Smetanovo nábřeží 995/6, Praha 1
Událost a podrobný program ZDE.
Veni Sancte k zahájení akademického roku
pátek 3. října 2014, od 9.00 v Týnském chrámu na Staroměstském náměstí, Praha 1
Událost na FB ZDE.
Letáček ZDE.
Veni Creator Spiritus – mše sv. k zahájení akademického roku
7. října 2014, 19.00, kostel Nejsvětějšího Salvátora na Křižovnickém náměstí, Praha 1
Slavnostní bohoslužbě předsedá Mons. Tomáš Halík, zpěvem doprovodí salvátorská schola.
Následuje slavnostní pohoštění v sakristii.
Více informací ZDE.

Pořádá Akademická farnost Salvator.

Vittorio Francesco Viola: Zde jsme. Liturgie
svěcení a kněžská spiritualita

z cyklu Knižní salón Krystalu OP

středa 8. října 2014, 19.30, čítárna kláštera (vstup Jilská 7a)

Více informací a rezervace ZDE.
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scénický koncert u příležitosti umělecké
intervence na Bílé hoře
středa 8. října 2014 ve 20.00, Areál Panny Marie Vítězné na Bílé Hoře
Více informací ZDE.
Hexameron: dílo šesti v klášteře na Bílé Hoře

Hudba v katedrále II.
čtvrtek 9. října 2014
konference v Mladotově domě na Pražském hradě – 13:00 hodin
slavnostní nešpory v katedrále sv. Víta – 18:00 hodin
Více informací ZDE.
Andreas Müller-Pohle: Koincidence.
Výběrová retrospektiva

výstava

Dům fotografie, Revoluční 5, Praha 1
22. 7. 2014 – 26. 10. 2014

Více informací ZDE.

Tanec v ruinách. Nálezy Jiřího Koláře.
Výstava ke 100. výročí narození
Galerie Smečky, Ve Smečkách 24, 110 00 Praha 1
24. 9. 2014 – 22. 11. 2014
Více informací ZDE.

výstava

Milena Dopitová: Miluji a přijímám
Městská knihovna, 2. patro, Mariánské náměstí 1, Praha 1
03. 9. 2014 – 30. 11. 2014
Více informací ZDE.

výstava

Josef Váchal: Magie hledání
Dům U Kamenného zvonu, Staroměstské náměstí 13, Praha 1
17. 9. 2014 – 4. 1. 2015
Více informací ZDE.

výstava
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