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Milí kolegové,
po Velikonoční pauze vás opět zdravíme a přinášíme přehled o dění na fakultě i univerzitě.
Především bychom vás rádi upozornili na nabitý týden po 20. dubnu, kdy se uskuteční v úterý běh
Cross Campus, ve středu ranní fakultní mše a v pátek pak dlouho očekávaná konference Vidět −
Slyšet − Číst – Rozumět, která vyvrcholí přednáškou světoznámého odborníka, prof. Thomase
DaCosty Kaufmanna nazvanou Co je německého v německé renesanci. V sobotu 25. 4. jste pak zváni
do Hájku u Prahy na připomínku barokní pouti.
Kromě obvyklé porce pozvánek upozorňujeme též na oslavy 667. výročí založení UK, při
jejichž příležitosti obdržela doc. Mireia Ryšková 7. dubna cenu Bedřicha Hrozného. Vaší
pozornosti by neměly uniknout ani univerzitní aktivity pořádané u příležitosti 600. výročí upálení
M. Jana Husa. Přejeme vám krásné jarní dny!
Klára Nechvílová, Marie Benáková, Eliška Bartoňová
Fakulta
Mimořádné zasedání AS KTF UK
Dne 15. dubna 2015 se od 15.00 uskuteční v učebně P10 mimořádné zasedání Akademického
senátu naší fakulty. Na pořadu projednávání bude rozprava a schválení návrhu rozpočtu
programu PRVOUK pro rok 2015 a plán rozvoje IT na KTF UK pro období let 2015 až 2017.
Zasedání AS KTF UK je veřejné a mohou se ho zúčastnit všichni zájemci z řad akademické obce.
Doxa
Přípravy nového čísla fakultního zpravodaje DOXA jsou v plném proudu a na hotové výtisky se
můžete těšit v první polovině května. Redakční tým pod vedením pana docenta Vojtěcha
Novotného pro vás připravil například články, které se snaží z pohledu různých oborů naší fakulty
reflektovat výzvy papeže Františka obsažené v jeho apoštolské exhortaci o hlásání evangelia
v současném světě – Evangelii gaudium. Rubrika Akademický život bude věnována vědeckým
projektům naší fakulty a například z pera prof. Kuthana se dozvíte více o dějinách ÚDKU.
Nejbližší akce na KTF UK
Cross Campus – Štafetový závod týmů v běhu kolem NTK již 21. dubna
Děkujeme všem studentům KTF, kteří se zavázali k účasti na běhu dejvickým kampusem!
Ostatním připomínáme, že se akce uskuteční již 21. dubna 2015, a prosíme, přijďte podpořit
a povzbudit své odvážné kolegy, kteří poměří síly s týmy dalších dejvických akademických
institucí.
Závod začíná v 15 hodin před NTK. Těšte se i na bohatý doprovodný program. Více informací ZDE.
Mše svatá pro studenty i pedagogy (s následnou snídaní)

Kaplan KTF UK vás srdečně zve ke společnému slavení mše svaté ve středu 22. dubna 2015 do
fakultní kaple. Mše začíná již v 7 hodin ráno. Po tomto duchovním občerstvení jste zváni na
společnou snídani. FB událost najdete ZDE.
Konference Vidět − Slyšet − Číst – Rozumět proběhne již 24. dubna 2015

Připomínáme, že se již velmi blíží den, kdy na KTF UK uskuteční mezinárodní konference
studentů doktorských studijních programů. Více se dozvíte ZDE. Aktualizovaný program najdete
v události na FB ZDE.
Na závěr konference se od 17 hodin můžete těšit na přednášku světoznámého odborníka,
Prof. Thomase DaCosty Kaufmanna, která nese název Co je německého v německé renesanci.
FB událost ZDE.
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Připomínka barokních Hájeckých poutí

V sobotu 25. dubna 2015 se uskuteční pouť do Hájku u Prahy. Více ZDE.
Přibližný časový HARMONOGRAM:
10.00 začátek procesí od tvrze v Litovicích (Hostivice-Litovice) po staré poutní cestě (cca 3 km),
cestou barokní modlitby a zpěv
11.30 mše svatá v ambitech nebo mezi ambity podle počasí
12.30 přestávka na občerstvení
13.30 stručná historie poutního místa, ukázka z jednoho z hájeckých barokních kázání
14.00 duchovní procházení ambity s využitím textů z 18. století, připomínka původního vybavení
ambitů
14.15 čtení z hájeckých zázraků ze 17. a 18. století z děl J. J. Labeho a D. Marka, prohlídka studnic
a bývalé křížové cesty
14.45 přestávka na občerstvení, příprava divadelní scény
15.30 divadelní hra O Kristově zmrtvýchvstání i o jeho oslavení dle Klementinského sborníku
v zahradě poblíž bývalého letohrádku, v případě deště v ambitech cca
16.30 závěr pouti, rozžehnání s poutníky
Skvělá hudební nabídka pro studenty!
ČTVERO ROČNÍCH DOB PRO STUDENTY V ČESKÉ FILHARMONII

Česká filharmonie zve na mimořádný koncert pro studenty pořádaný již ve čtvrtek 16. dubna
v 10 hod. ve Dvořákově síni Rudolfina. Vystoupí houslistka Magdaléna Mašlaňová a zahraje
Vivaldiho slavný cyklus Čtvero ročních dob. Doprovodí ji Česká studentská filharmonie,
diriguje Marko Ivanović. Koncert je komentovaný.
Vstupenky v ceně 100 Kč lze po předložení studentské „identity“ zakoupit na pokladně České
filharmonie (každý všední den 10.00–18.00); podrobnější informace najdete ZDE.
Univerzita
doc. PhDr. Mireia Ryšková, Th.D. obdržela cenu Bedřicha Hrozného
Při příležitosti slavnostního shromáždění akademické obce k 667. výročí založení Univerzity
Karlovy předal rektor UK, Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, cenu Bedřicha Hrozného za tvůrčí
počin paní doc. M. Ryškové za průkopnické dílo české biblistické literatury Pavel z Tarsu a jeho
svět. Tato cena je udělována za významný a originální příspěvek, například odbornou
časopiseckou, nebo knižní publikaci, umělecké dílo či uspořádání výstavy, realizovaný patent
apod.
Více o knize Pavel z Tarsu a jeho svět, kterou vydalo nakladatelství Karolinum, se můžete
dozvědět ZDE. Profesní životopis paní doc. Ryškové si můžete přečíst na webu KTF UK ZDE.
Záznam ze slavnostního shromáždění u příležitosti 667. výročí založení naší univerzity najdete na
YouTube na kanálu Univerzity Karlovy ZDE.
Pravdu neupálíš – web k poctě Mistra Jana Husa
Univerzita vytvořila webové stránky k poctě Jana Husa, bývalého rektora UK, nazvané Pravdu
neupálíš. Najdete zde například harmonogram akcí pořádaných u příležitosti 600. výročí
kostnického upálení Jana Husa, a i další informace o připravovaných projektech. Nenechte si ujít!
Web PRAVDU NEUPÁLÍŠ najdete ZDE.
Pokud Vás zajímají i další akce s touto tematikou, navštivte web Jan Hus 600 ZDE.
Nová expozice o historii UK se otevřela v Karolinu
U příležitosti 667. výročí založení UK byla ve sklepních prostorách Karolina znovu otevřena
expozice o historii naší alma mater. Výstava je přístupná vždy o víkendech a výše vstupného je
dobrovolná.
Více informací o expozici a fotogalerii najdete ZDE a video na univerzitním kanálu YouTube ZDE.
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Proběhl Den CŽV a Festival absolventů UK
V sobotu 11. dubna se v Karolinu uskutečnila velká akce představující fakulty i celou
univerzitu z trochu jiného úhlu, a to z pohledu celoživotního vzdělávání. KTF UK zde měla také
svůj stánek a my bychom rádi touto cestou poděkovali kolegům Kateřině Volfové a Janu
Martínkovi za skvělou reprezentaci fakulty!
Další informace o proběhlém Dnu CŽV a videozáznamy přednášek, které v rámci dne proběhly,
najdete ve videích na kanálu YouTube ZDE.
iForum
Před padesáti lety Allen Ginsberg, kdo to bude letos? Přijďte se podívat na Studentský Majáles
Celý článek ZDE.
Program předmajálesového dění najdete ZDE.
Fenomén folk. Nešlo jenom o hudbu, lidi přitahovala atmosféra spojená s žánrem
Celý článek ZDE.
UK se poklonila památce obětí teroristického útoku na keňskou univerzitu
Celý článek ZDE.

Pozvánky
Historik Josef Kalousek a česká společnost 2. poloviny 19. století / přednáška
přednese Bohumil Jiroušek (JČU, České Budějovice)
pondělí 13. dubna 2015 od 16 hod. v zasedací místnosti Ústavu pro českou literaturu AV ČR
(Na Florenci 3, vchod C, 3. patro)
Pražská asanace. Historie a mýty / přednáška
pondělí 13. dubna 2015 od 18 hod., Juditina věž, Mostecká 1, Praha 1
Pořádá Klub Za starou Prahu. Více ZDE.
Duchovní večer
pondělí 13. dubna, 19.00, Studentské centrum, Sabinova 4, Praha 3 – Žižkov
Více ZDE.
Evropské orloje – výpověď o světě pozdního středověku (I. část) – Hynek Krátký
pondělí 13. dubna, 20.00, Pastorační středisko AP, Kolejní 4, Praha 6
Pořádá Česká křesťanská akademie. Více ZDE.
1. ročník fotbalové bitvy pražských univerzit
úterý 14. dubna 2015 v 14.30, Atletický stadion Slavia Praha, Vladivostocká 1460, Praha 10
Vstupné: v předprodeji 120 Kč, na místě 160 Kč
Vstupenky je možné objednávat na adrese ukacko.tv@ukmedia.cz. Vice ZDE.
Schizofrenie očima lékaře a pacienta / přednáška z cyklu „Medicína jako věda“
středa 15. dubna 2015 v 17.00, 3. LF, Syllabova posluchárna, Ruská 87, Praha 10
Je třeba rezervovat si místo. Více v události na FB ZDE.
Balther ze Säckingen – putující učenec, spisovatel, skladatel a biskup / přednáška
Přednese prof. Dr. David Hiley, emeritní prof. univerzity v Řezně (Regensburg), jeden z největších
současných odborníků na gregoriánský chorál a středověkou hudbu.
středa 15. dubna od 17.30, hlavní budova FF UK (nám. Jana Palacha 2), místnost č. 405; Více ZDE.
Náš osudový Madagaskar / přednáška
středa 15. dubna 2015 v 18.00, Velká zoologická posluchárna na Přírodovědecké fakultě UK,
Viničná 7, Praha 2; Více ZDE.
Bible nečekaně aktuální – Petr Pokorný
středa 15. dubna, 19.00, Modlitebna CČE, Korunní 60, Praha 2
Pořádá Česká křesťanská akademie. Více ZDE.
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František blázen – Jan Horák / autorská one man show
čtvrtek 16. dubna, 19.30, barokní refektář, Jilská 7a, Praha 1
Vstupné dobrovolné. Více ZDE.
„Žít s tajemstvím“ – Sekularizace jako šance / teologická konference (čj/nj)
čtvrtek 16. – sobota 18. dubna 2015, barokní refektář, Jilská 7a, Praha 1 a akademický kostel
Nejsv. Salvátora, Křižovnické nám., Praha 1. Program konference najdete ZDE.
Heidegger and the Retrieval of Thinking in Greek Philosophy / přednáška
přednese prof. Kenneth Maly, University of Wisconsin – La Crosse
pátek 17. dubna 2015 v 11.00, Areál UK, U Kříže 8, Praha 5, budova B, 6. podlaží, místnost 6004
Program najdete ZDE.
Rozjímání nad osobností Charlese Péguyho – host Matěj Široký
pátek 17. dubna, 19.30, barokní refektář, Jilská 7a, Praha 1
Pořádá Spolek Přátel filosofie a Dominikánská 8. Více ZDE.
Pašijové hry
sobota 18. dubna, 14.30, před kostelem sv. Jakuba Staršího, Zbraslav
Pořádá o. s. Zbraslavské pašije, vstupné dobrovolné
Více ZDE a pozvánka ZDE.
Louče otcovství / divadelní premiéra Teatro Colorato Bratislava (sk)
neděle 19. dubna, refektář Emauzského opatství, Vyšehradská 49, Praha 2
Vstupné: v předprodeji 230 Kč (knihkupectví Paulínky), na místě 250 Kč, možnost rezervace.
Více ZDE.
Alena Kučerová: Postup / vernisáž
pondělí 20. dubna, 18.00, Topičův salon, Národní 9 (1. patro), 110 00 Praha
Více ZDE.
PoVyK
pondělí 20. dubna, 19.00, Studentské centrum, Sabinova 4, Praha 3 – Žižkov
Více ZDE.
Evropské orloje – výpověď o světě pozdního středověku (II. část) – Zdislav Šíma
pondělí 20. dubna, 20.00, Pastorační středisko AP, Kolejní 4, Praha 6
Pořádá Česká křesťanská akademie. Více ZDE.
Jarní burza knih z darů a přebytků pracovníků Historického ústavu AV ČR
úterý 21. dubna 2015 ve studovně Historického ústavu od 9–19 hod., Prosecká 809/76, 190 00
Praha 9–Prosek. Více informací ZDE.
Varhanní nešpory Maltézských rytířů
úterý 21. dubna, 17.00, kostel P. M. pod Řetězem, Lázeňská, Praha 1; Více ZDE.
Jan Hus – svědek křesťanské víry – Ctirad Pospíšil / Prokopská zastavení
úterý 21. dubna, 18.30. Komunitní centrum sv. Prokopa, V Hůrkách 1292/8, Praha 13
Více ZDE.
Obrazy z kulturních dějin ruské religiozity – M. C. Putna / debata nad knihou
středa 22. dubna, krypta kostela sv. Bartoloměje, Bartolomějská 9a, Praha 1
Více ZDE a později ZDE.
Projekt religionistické reinterpretace počátků křesťanství v dialogu s novozákonním
bádáním / přednáška – obhajoba dizertační práce
čtvrtek 23. dubna 2015 v 10.00, Místnost č. 204, ETF UK, Černá 9, Praha 1; Více ZDE.
Proměny péče o mrtvé v České republice / přednáška – obhajoba dizertační práce
čtvrtek 23. dubna 2015 v 15.00, Místnost č. 212, ETF UK, Černá 9, Praha 1; Více ZDE.
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Pocta Antonínu Dvořákovi / 21. koncert z cyklu Fakulta v srdci Karlova
čtvrtek 23. dubna 2015 v 19.00, kostel sv. Ignáce na Karlově náměstí; Více ZDE.
Až na věky věků – církev a věčnost – Jaroslav Brož, Jan Sokol / Rozpravy o církvi
čtvrtek 23. dubna, 19.30, barokní refektář, Jilská 7a, Praha 1; Více ZDE.
Olšanské hřbitovy I. / architektonická procházka
pátek 24. dubna 2015 v 17.00 hod, Vinohradská 153 (vstupní brána na Olšanské hřbitovy)
Více ve FB události ZDE.
Aramejská epigrafika a Starý zákon / veřejná habilitační přednáška
pátek 24. dubna 2015 v 9.30, Evangelická teologická fakulta UK, malá posluchárna (1. patro),
Černá 9, Praha 1; Více ZDE.
Pouť ke sv. Jiří
pátek 24. dubna, 18.00, kostel sv. Jiří, Pražský hrad
Pořádá Junák – český skaut z. s. Více ZDE a ZDE.
Duchovní večer
pondělí 27. dubna, 19.00, Studentské centrum, Sabinova 4, Praha 3 – Žižkov; Více ZDE.
Jan Kaplický výkresy / výstava
11. 4. 2015 – 16. 6. 2015, NG Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, Praha 7; Více ZDE.
Po stopách inspektora. Josef Karel Burde (1779–1848) / výstava
7. 4. 2015 – 5. 7. 2015, NG Salmovský palác, Hradčanské náměstí 2, Praha 1; Více ZDE.
Něco navíc
Dubnové kurzy nabízené IPSC UK nás přiměly k úvahám nad vlastním seberozvíjením a růstem.
Proto Vám přinášíme odkaz na dva zajímavé články časopisu Forbes
Pozor na řeč těla. 14 postojů a gest, kterým byste se měli vyhnout. Celý článek ZDE.
7 způsobů, jak myšlenkové mapy donutí váš mozek k větší kreativitě. Celý článek ZDE.
Obrazem…

Video ze slavnostního shromáždění
akademické obce k 667. výročí
založení Univerzity Karlovy ZDE.

doc. Mirei Ryšková
Zdroj obrázku: http://www.paulinky.cz/_d/07-Prezentace-DUHA_20130426103829_1.jpg
Vydává Studentský spolek KTF UK – THEODORIK a Studentská komora AS KTF UK
E-mail: sk.as.ktf.uk@gmail.com
Spolupracujeme s iFORUM – časopis Univerzity Karlovy – WEB.
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