Informační bulletin
Studentské komory AS KTF UK
Číslo 4
18. listopadu 2013

Vítáme Vás u čtvrtého čísla našeho Bulletinu!
To se ponese hlavně v duchu informací z Akademického senátu KTF
UK týkajících se chodu fakulty, ale nebudou chybět ani pozvánky
a třešnička na závěr.
V tomto týdnu také proběhnou již dlouho očekávané a mnohokrát
avizované oslavy 10. výročí založení Ústavu dějin křesťanského
umění na KTF UK, na které jste všichni zváni! Uvidíme se ve středu
20. listopadu 2013 ve 14.00 v Karolinu.
Za SK AS KTF UK
Klára Nechvílová a Marie Benáková

Co se děje na fakultě
Oslavy 10. Výročí založení Ústavu dějin křesťanského umění na KTF UK jsou zde!
• Ve středu 20. listopadu jsou všichni srdečně zváni do Karolina, kde od 14.00 proběhne
slavnostní ceremoniál udělení čestného doktorátu panu profesoru Peteru Kurmannovi;
následovat bude recepce.
• Místa v sále Karolina je třeba zaujmout nejpozději ve 13.50 hod.
• Aby se studenti mohli této významné události zúčastnit, vyhlásil pan děkan Prokop Brož ve
středu od 14.00 hod. děkanské volno.
U příležitosti oslav napsal pan prof. Jiří Kuthan článek pro univerzitní časopis iForum, v němž
shrnuje uplynulou dekádu existence Ústavu. Článek ZDE.
(Pozn. redakce pod čarou: Aula Karolina je opravdu veliká a bylo by velmi špatnou vizitkou fakulty, pokud by
nedokázala aulu naplnit, proto pan děkan prosí, aby se studenti neostýchali a opravdu přišli. #akademický
duch!)
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Ze zasedání AS KTF UK
Erasmus
• Informace ke studiu v zahraničí, které nabízí KTF UK, naleznete ZDE. Kdybyste měli pocit,
že jste zde nenašli vše, co hledáte, neváhejte se obrátit přímo na paní doktorku Sylvu Ondrejičkovou na mailu: relations@ktf.cuni.cz.
• Paní proděkanka pro vnější vztahy doc. Ryšková vybízí studenty, aby se neobávali a o prestižní možnost studia v zahraničí se zajímali a hlásili se! Zároveň ale doporučuje, aby studenti
určitě nepodceňovali jazykovou přípravu!
Informace o změně na vědeckém a zahraničním oddělení
• Od 1. listopadu 2013 převzal agendu vědeckého oddělení Mgr. Jiří Novotný.
• Paní doktorka Sylva Ondrejičková přechází na agendu zahraničního oddělení. Nyní probíhá
„přechodné období” předávání agendy, od 1. ledna 2014 by měla být změna definitivní.
Studijní oddělení
• V průběhu listopadu 2013 by měl být před dveřmi Studijního oddělení nainstalován počítač.
Měl by sloužit studentům, kteří při návštěvě SO zjistí, že musí něco rychle dořešit v systému.
Vedení fakulty věří, že tato možnost přístupu do systému přímo na místě pomůže zrychlit
a zefektivnit spolupráci SO a studentů.

Připojte se k organizaci fakultních aktivit!
• Fakultní PLES: V loňském roce se ples bohužel nekonal. Paní tajemnice fakulty,
Mgr. Benešová, vyzývá studenty, jestliže chtějí v letošním akademickém roce ples uspořádat,
aby nejpozději do poloviny prosince oznámili děkanátu zamýšlený termín a domluvili se
na konkrétních krocích!
• Mikulášská 2013: Datum na 100% potvrdíme v tomto týdnu, děkujeme za pochopení!
TAK JAKO KAŽDÝ ROK I LETOS SE USKUTEČNÍ

Mikulášská besídka
A SICE

10. 12. 2013

UVÍTÁME KAŽDOU RUKU K DÍLU PŘIDANOU, NEB ŽÁDNÁ VĚC OD SEBE SAMA NEVZNIKÁ,
ČEHO JE TŘEBA?

Besídka se skládá z vtipných skečů a scének, pěveckých a jiných vystoupení,
jakýkoliv příspěvek v této oblasti je vítaný (ba nutný).
Součástí programu je též tombola, jejímž hlavním obsahem je losování „věcí“.
Vítáme tak jakýkoli hmotný statek, jejž můžete pro tyto účely postrádat.
Neurazí však ani peněžní příspěvek libovolné
hodnoty pro nákup a přípravu pokrmů dozajista chutných.
S radostí také očekáváme vaši fyzickou pomoc
zejména ve vrcholné fázi příprav (výzdoba fakulty, příprava občerstvení apod.).

Kontakt: petrjjtoman@seznam.cz; telefon: 774 544 124
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Zaujalo nás
Nádvoří národů
Časopis iForum založil novou rubriku, prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc. k tomu píše: „…na stránkách univerzitního časopisu iForum se otevírá diskuzní rubrika „Nádvoří národů“, která vznikla z podnětu papeže Benedikta XVI. při jeho návštěvě Prahy a po jeho setkání s akademickou
obcí pražských vysokých škol.“ čtěte dále ZDE.
Nádvoří národů – prostor pro dialog
„Svět sekulární racionality a svět náboženské víry se navzájem potřebují a neměly by se obávat
vstoupit do hlubokého a vytrvalého dialogu pro dobro naší civilizace.“ Z projevu Benedikta XVI.
Výzva otevřít v „předsálí“ církve prostor pro hledající, prostor připomínající „nádvoří národů“
v jeruzalémském chrámu, je plodem pozdního období pontifikátu Benedikta XVI. Není zřejmě
náhodou, že ji poprvé formuloval právě na cestě do České republiky. Více ZDE.
Pokud se do roku 2020 nezmění podmínky financování,
může pražská věda přestat existovat, varují rektoři
Pražské vysoké školy trápí nedostatek financí na výzkum a vývoj, shodli se dnes na tiskové konferenci rektoři ČZU, ČVUT, UK, VŠE a VŠCHT Praha. Přísun peněz ze státního rozpočtu se
nezvýšil už od roku 2011 a s navýšením se nepočítá ani pro léta 2014 až 2016. Má-li zůstat český
výzkum na evropské úrovni, je nezbytné navýšit jak objem prostředků ze státního rozpočtu,
tak objem prostředků plynoucích ze soukromé sféry, zdůraznili rektoři. Více ZDE.
Studenti psychologie zahájili činnost experimentální laboratoře.
Zn. účastníci experimentů vítáni
Nová laboratoř se jmenuje PLESS, což je zkratka pro Prague Laboratory for Experimental Social Sciences, a charakterizují ji přídavná jména studentská a mezioborová. Za její existencí
stojí studenti katedry psychologie Filozofické fakulty UK; iForum vyzpovídalo jednoho z nich,
Bc. Mgr. Marka Vranku. ZDE.

POZVÁNKY
* Přednáška o islámském milenialismu
18. listopadu 2013 od 15.00, Husitská teologická fakulta UK
Prosloví PhDr. Bronislav Ostřanský, Ph.D., hovořit bude na téma Islámský milenialismus včera a dnes. Čím je současný muslimský apokalyptický boom jedinečný a čím nikoliv? ZDE.
* Rektor UK udělí dva čestné doktoráty
20. listopadu 2013 ve 14.00 ve Velké aule Karolina (podrobnosti viz výše!)
Na návrh univerzitní Vědecké rady udělí čestné tituly doctor honoris causa Anthonymu Fredericku Georgu Dixonovi, emeritnímu profesorovi University of East Anglia a emeritnímu
profesorovi Univerzity ve Fribourgu Peteru Kurmannovi (z podnětu KTF UK). ZDE.
Děkan KTF UK vyzývá studenty, aby se dostavili v hojném počtu!
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Pozvánky
* Křesťan v politice (z cyklu Křesťan a společnost)
čtvrtek 21. listopadu 2013 v 19.30 hod., barokní refektář (vstup Jilská 7a)
Hosté: Petr Gazdík a Ondřej Liška
„Po úvodním večeru, věnovaném obecnějším úvahám o pojetí společnosti a politiky, se tentokrát
chceme konkrétněji zamyslet nad místem křesťanů a církve ve společenském a politickém životě.
Klíčová otázka druhé debaty tedy zní: Co definuje křesťana v politice? Jaký je vztah mezi vírou
a politickou angažovaností?“ Více ZDE.
* Skleníky Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty slaví Vánoce (vánoční výstava)
22. listopadu 2013 až 2. ledna 2014 v Botanické zahradě Přírodovědecké fakulty UK v Praze
Na Slupi. Detaily ZDE.
* Informační den Univerzity Karlovy
23. listopadu 2013, 10.00 – 16.30hod. v areálu Albertov, Praha
Informační den je jedinečnou příležitostí setkat se na jednom místě se zástupci všech 17 fakult Univerzity Karlovy! V průběhu celé akce na místě probíhají zajímavé prezentace a každá
fakulta zde má svůj vlastní stánek. U něj se dozvíte podrobnosti týkající se přijímacího řízení
pro následující akademický rok, podmínek studia, možností ubytování a množství dalších
informací důležitých při rozhodování o podání přihlášky na vysokou školu. Více ZDE.
* Patrik Hábl: Vytržené obrazy (výstava)
1. listopadu 2013 – 2. února 2014
Národní galerie v Praze, klášter sv. Anežky České; expozice Středověké umění v Čechách
a Střední Evropě. Více ZDE.
* Daniel Hanzlík: Zdroje signálu (výstava)
8.11.2013 – 9. 2. 2014
Galerie hl. m. Prahy – Colloredo-Mansfeldský palác, Karlova 189/2, Praha 1
Další info ZDE. Článek ZDE.
* Stanislav Podhrázský: Neklidná krása (výstava)
25. 10. 2013 – 23. 2. 2014
Dům U Kamenného zvonu, Staroměstské náměstí 13, Praha 1
Otevřeno: út–ne 10.00–20.00
Článek ZDE.
* Zdroj jednoty: Eucharistie (z cyklu Rozpravy u dominikánů)
čtvrtek 28. listopadu 2013 v 19.30 hod., barokní refektář (vstup Jilská 7a)
„Slavení eucharistie má mocnou sílu sjednocovat jak během světových setkání mládeže, tak
v malém farním společenství. Snad největší shromáždění lidí, jaká se kdy v dějinách lidstva udála, tu stojí vedle shromáždění několika jedinců. Obojí se stejně stávají součástí universální církve
ne kvůli počtu, ale právě díky eucharistii. Křesťané izolovaní kvůli pronásledování „unikají“
svým tyranům do jednoty celé církve také díky eucharistii. Na druhou stranu spory o způsob
slavení mše jsou v základu současných napětí v církvi a vážně narušují její jednotu.“ Více ZDE.
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Pozvánky
* Literární cena Vladimíra Vokolka 2013
Cílem je objevovat nové básnické talenty
Kritéria soutěže v roce 2013:
Soutěž je zaměřena na poezii a je určena mladým lidem, kteří trvale žijí v ČR.
Soutěž se uskuteční ve třech věkových kategoriích:
---- autoři od 15 do 18 let včetně,
---- autoři od 19 do 24 let včetně,
---- autoři od 25 do 35 let včetně.
Literární příspěvky zasílejte nejpozději do 3. prosince 2013
Bližší info ZDE.

M I M O
Chcete se stát archeologem? Zahrajte si interaktivní hru ;)
(a procvičíte si němčinu)
Odkaz ZDE.
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