Milí příznivci Bulletinu,
právě vychází nové číslo. Chceme se tímto omluvit za jeho mírné zpoždění, velmi jsme si však
přáli, abychom Vám už s jistotou mohli přinést informaci o akci, která proběhne 4. listopadu na
KTF UK, čtěte proto a dozvíte se víc!
Za SK AS KTF UK a spolek Theodorik
Klára Nechvílová a Marie Benáková

UNIVERZITA
V soboru 11. října 2014 proběhl Den celoživotního vzdělávání na UK – zjistěte více v článku
časopisu iForum: Během Dne celoživotního vzdělávání se lidé na UK setkali i s Karlem IV. ZDE.
V úterý 14. října 2014 se pak uskutečnil Jarmark v Karolinu – Ohlas v časopise iForum v
článku Na studentském Jarmarku se čistily zuby, hrál LARP i tančila salsa najdete ZDE, reportáž na
YouTube ZDE.

FAKULTNÍ KAPLAN
Informativní setkání pro zájemce o křest a/nebo biřmování se uskuteční ve středu
22. října 2014 v 10 hodin v kabinetu K15c. Letáček s podrobnostmi ZDE.
Duchovní cvičení pro studenty KTF UK (KVAR012 a KVAR120) se uskuteční na Svaté
Hoře od 28. 6. 2015 do 2. 7. 2015. Přihlašování ZDE.
Na kaplanských stránkách také naleznete rozpis plánovaných akcí. ZDE.
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FAKULTA
Volby do AS KTF UK a AS UK
Letos čeká naši fakultu supervolební listopad. Nejen, že končí funkční období Akademickému
senátu fakulty, také se budou volit naši zástupci do velkého senátu, tedy Akademického senátu
Univerzity Karlovy.
Důležité informace:
 volby proběhnou ve třech dnech, a to v sobotu 8. listopadu (termín určený pro studenty
dálkového studia) a poté v pondělí 10. a v úterý 11. listopadu 2014
 do AS KTF UK volí studenti 4 své zástupce z řad studentů (ve volbách má tedy každý
volič možnost dát hlas až čtyřem svým kandidátům)
 do AS UK (velký senát) volí studenti 2 zástupce z řad studentů
Kandidatura:
 hlasy svých kolegů se může ucházet kterýkoli student KTF UK
 podmínkou je podání platného kandidátního lístku ve stanoveném termínu, tedy
do 24. 10. 2014, do 24.00 hod. a předání platného kandidátního lístku (opatřeného
podpisem kandidáta i navrhovatele) předsedkyni volební komise, paní Mladě
Mikulicové, Ph.D., a to buď do vlastních rukou, nebo do schránky na dveřích
pracovny 1095.
 Případným kandidátům je výrazně doporučováno prostudovat si Volební a jednací řád
AS UK a předpisy, jimiž se univerzita řídí.
Všechny důležité podrobnosti - včetně vzorů kandidátních lístků – naleznete na webu fakulty
ZDE.
Fakultní pouť na Makovou horu
25. října 2014 se uskuteční fakultní pouť (resp. výlet) na Makovou
horu. V kostele sv. Jana Křtitele a Panny Marie Karmelské bude
slavena mše svatá a následně proběhne kunsthistorický výklad.
Bližší info ZDE. Letáček ZDE. FB událost ZDE.
Případné dotazy směřujte na fakultního kaplana, dr. Davida Vopřadu,
popřípadě kolegyni Elišku Vrbovou.
Exkurze – Slezsko jako součást zemí Koruny české
aneb Putování přes slezská města, kláštery a vesnice až k bájné hoře Ślęźe
 Třídenní exkurze studentů kulturněhistorických oborů KTF a bohemistiky Pedagogické
fakulty UK
 Termín: 7.–9. listopadu 2014 (pátek–neděle)
 Exkurzi připravili: Petra Oulíková, Miloš Sládek, Jan Linka
Bližší informace a program najdete na FB skupině Ústavu dějin křesťanského umění ZDE.
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NEPŘEHLÉDNĚTE!
CO SE (NA NÁS) CHYSTÁ?
Zákon o vysokých školách je pro univerzitní obec vždy velice zásadním tématem. V současné
době je v připomínkovém řízení novela tohoto zákona. Co o ní víme, co o ní nevíme a jaké
reálné důsledky může novela přinést? Přijďte debatovat na KTF!
Studentská komora AS KTF UK a spolek Theodorik Vás zvou na debatní setkání nad
novelou vysokoškolského zákona. Akce se uskuteční v úterý 4. listopadu 2014 od 17.00
v prostorách KTF.
Pozvání přijali pan prorektor UK, prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc., a pan kancléř UK,
RNDr. Tomáš Jelínek.
SPOLEK THEODORIK
Jako už tradičně plánujeme uspořádat Knižní burzu – předpokládané datum konání je
18. listopadu 2014. Pokud máte knihy, které byste rádi vrátili do oběhu a třeba na tom
i něco vydělali, neváhejte nás kontaktovat na mailu: spolek.ktf@gmail.com
V prosinci nás pak čeká Mikulášská besídka – datum bylo předběžně stanoveno
na 9. prosince 2014. Touto cestou prosíme všechny nadšené a kreativní duše na KTF, aby
se zamyslely, zda by nechtěly přispět k programu. Předem mnohokrát děkujeme!
Pro bližší informace nás buď kontaktujte osobně (Klára Nechvílová, Nina Weissová,
Kateřina Volfová na chodbách, či na FB), nebo na mailu spolku spolek.ktf@gmail.com
IFORUM
Čeští reformátoři vrátili lidem kalich před 600 lety. Výročí připomene řada akcí
Celý článek ZDE.
Nepropásněte říjnové slevy v Nakladatelství Karolinum
Celý článek ZDE.
Experiment prokázal, že slovní popis zhoršuje vizuální vzpomínky
Celý článek ZDE.
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POZVÁNKY
Evropská architektura a Čechy v době Rudolfa II.
přednáška
a Albrechta z Valdštejna
přednese Ing. arch. Petr Uličný
pondělí 20. října od 17.00 v Akademickém konferenčním centru (Husova 4a, Praha 1)
Pozvánka ZDE.
Možnosti studia v zemích Asie, Afriky a Latinské Ameriky
úterý 21. října 2014 od 13.00, Zelená posluchárna 1. patro, č. dv. 141, Celetná 20, Praha 1
Podrobnosti a registrace ZDE.
Pořádá IPSC UK.
Týden otevřeného přístupu/ Open Access Week 2014
Mezinárodní propagační akce na podporu otevřeného přístupu k výsledkům vědeckého výzkumu.

20. – 26. října 2014
Podrobnosti a další informace ZDE.
Komunální volby: Kam směřuje nový pražský magistrát?
středa 22. října 2014 od 17.00, FSV Jinonice
Více v události na FB ZDE.
Pořádá Politologický klub FSV UK.
Přednáška profesora Royta na téma Panna Maria Vítězná v Praze a v Římě
středa 22. října 2014 od 19.00, Chrám Panny Marie Vítězné na Malé Straně – Pražské Jezulátko
FB událost ZDE. Více informací ZDE.
Pořádá CTU při KTF UK.
Život v gulagu
moderovaný večer
čtvrtek 23. října 2014 od 19.00, Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 110 00
Pozvání přijal Jan Plovajko, vězeň ruského gulagu, a rusista Štěpán Černoušek.
Událost na FB ZDE.
Židovská Praha pozdní renesance a její reflexe: nové pohledy
3. výroční konference Pražského centra židovských studií FF UK
I. Sympozium: 23. října 2014, Clam-Gallasův palác, Husova 20, Praha 1
II. Kolokvium: 6. listopadu 2014; 10.00–16.00 hod.
Program ZDE a ZDE.
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Technika mluveného projevu
seminář
čtvrtek 23. října 2014 od 09.00, Zelená posluchárna 1. patro, č. dv. 141, Celetná 20, Praha 1
Podrobnosti a registrace ZDE.
Pořádá IPSC UK.
Populární kultura ve střední a východní
Evropě před první světovou válkou

workshop

pátek 24. října od 8.45 ve Šporkově paláci (Hybernská 3), místnost č. 303
Více o projektu ZDE.
Climax or Beginning? Modernity, Culture,
Central Europe and the Great War
24. a 25. října v hlavní budově FF UK (nám. Jana Palacha 2), místnost č. 104
Podrobnosti ZDE.

konference

Debatní setkání na téma Bílá hora a česká identita
čtvrtek 30. října 2014 od 19.30, barokní refektář – Dominikánská 8, Jilská 7a, Praha 1
Více ZDE.
Pořádá CTU při KTF UK.
Rodina a společnost
pořádá Akademická obec Salvator
vždy ve středu 19.00 – 20.30
22.10. Žena a muž v rodině
29.10. Odcházení – Vyhoštěná smrt
05.11. Agresivita – Menšiny, třeste se!
Více ZDE.

debatní cyklus

PRO TY, KDO DOČETLI AŽ SEM – MALÁ LAHŮDKA NA ZÁVĚR
Projděte se ve 3D po zrekonstruované hrobce v Amfipoli: ZDE. Pěkný týden!
Vydává Studentský spolek KTF UK – THEODORIK a Studentská komora AS KTF UK
E-mail: sk.as.ktf.uk@gmail.com
Spolupracujeme s
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