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Vážení a milí kolegové,
ani se to nezdá, ale už to budou tři měsíce od doby, kdy jsme začaly připravovat
náš první Bulletin! Doufáme, že si už našel své pravidelné čtenáře a že
v něm nalézáte zajímavé a užitečné informace jak pro své studium, tak pro
soukromý život.
Naše 6. číslo vychází den po třetí adventní neděli, Vánoce se kvapem blíží,
a proto Vám chceme popřát v této požehnané době klidné svátky vánoční
a dobrý vstup do nového roku!
Předtím však si ještě projděte náš Bulletin! Přinášíme velmi zásadní informaci
o vzniku Studijní komise na KTF UK! Současně s tím již směřujeme zrak
na jaro 2014 a prosíme o pomoc s organizací fakultního plesu. A na závěr
nechybí ani obvyklá sada pozvánek, tentokrát hodně zaměřená na týden
od 16. do 20. prosince, proto doporučujeme – prohlédněte pozvánky včas!
Za SK AS KTF UK
Klára Nechvílová a Marie Benáková

Co se děje na fakultě
Mikulášská 2013 je za námi!
Rádi bychom tímto moc poděkovali Petru Tomanovi a jeho týmu za výbornou organizaci
(a dobré chlebíčky), stejně jako všem účinkujícím i divákům za skvělou atmosféru. Doufáme,
že ve stejně hojném počtu i v dobré náladě se sejdeme i příště!
Co se dělo, si můžete připomenout ve fotogalerii na FB ZDE. Kdyby někdo shledal, že má ještě
nějaké pamětihodné fotografie, které by chtěl sdílet na oficiální FB stránce fakulty, nechť se
ozve na mailovou adresu sk.as.ktf.uk@gmail.com.
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Co se děje na fakultě
Studijní komise
Na řádném zasedání Akademického senátu KTF UK, 4.12. 2013, byla zřízena Studijní komise.
Jedná se o jeden z kroků ke zlepšení informovanosti studentů a komise by také měla sloužit
k poskytování zpětné vazby Akademickému senátu a vedení fakulty vůbec.
Úkolem komise je tedy shromažďovat od studentů názory a připomínky k chodu fakulty a také
poskytovat studentům pomoc v řešení studijních problémů na úrovni student – student.
Kdybyste tedy měli nějaké podněty nebo potíže, neváhejte se obracet přímo na studentské členy
komise – Markétu Žákovou ze 2. roč. BDE, Kateřinu Volfovou ze 3. roč. BU, Jana Martínka
z 5. roč. KT a na Petra Megelu z dálkového studia KT. Pátým členem komise byl za pedagogy
zvolen pan doktor David Vopřada, fakultní kaplan.
Studijní komisi můžete kontaktovat i na mailu: studijni.komise.ktf@gmail.com.
Současně s tím se stále můžete o pomoc obracet i přímo na studentské senátory – Marii
Benákovou, Čestmíra Cimlera, Jana Lukeše a Kláru Nechvílovou (na nás!) buď osobně, nebo
na mailu sk.as.ktf.uk@gmail.com.
PLES KTF 2014 – Bude? Může to záležet i na Vás!
Milí kolegové, rádi bychom Vás oslovili s prosbou o pomoc s organizací fakultního plesu. Vůle
by byla, ale lidská síla chybí! Věc je ve stádiu zrodu, buďte u toho, abychom se už na jaře mohli
opět sejít na další akci fakulty.
V loňském akademickém roce se bohužel nepodařilo ples připravit! Změňte to ;)
Pokud máte zájem pomoci, kontaktujte, prosím, kolegyni Markétu Žákovou,
mail: zakovam@centrum.cz.

Praktické
Blíží se konec zimního semestru, a proto Vám přinášíme stručný výňatek z Harmonogramu
AR 2013/14, protože co je nejdůležitější na fakultním životě? Hlídání termínů!
•
•
•
•
•
•
•
•

23. prosince 2013 – 3. ledna 2014 jsou vánoční prázdniny
6. ledna 2014 se jde do školy
10. ledna 2014 končí výuka v zimním semestru
6. ledna až 10. ledna proběhne tedy tzv. „zápočtový týden“
13. ledna – 16. února 2014 probíhá zkouškové období ZS
1. února – 16. února 2014 zápis prostřednictvím internetu
17. února 2014 začíná výuka v letním semestru
28. února 2014 je nejzazší termín pro podání přihlášek ke studiu

Celý Harmonogram naleznete ZDE.
Kompletní podmínky k přijetí ke studiu pro AR 2014/15 najdete ZDE.
NEPŘEHLÉDNĚTE! Na webu KTF UK byly zveřejněny aktualizované nabídky témat bakalářských/diplomových prací pro tento akademický rok. Podrobnosti najdete ZDE.
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Zaujalo nás
Studenti UK vyhlásili vánoční sbírku dárků pro lidi bez domova. Více ZDE.
Jsou Opráski zneuctěním historie? Se stim smiř, tvrdí Zmikund Lucembruski. Více ZDE.

Univerzitní aktivity
SBOR & ORCHESTR Univerzity Karlovy v Praze, oficiální stránky ZDE.

Na dlouhé zimní večery...
NG v Praze: Národní galerie má nový web, podívejte se! ZDE.
Roční vstupenka do Národní galerie – Dobrý nápad na dárek. Více ZDE.
UK: Univerzita Karlova v Praze zpřístupnila první českou virtuální sbírku glóbů! Osmdesát
tři unikátních exponátů si prohlédněte na ZDE.
Salvátor: Akademická obec Salvátor vydává časopis Salvatore – nejnovější číslo si můžete
prohlédnout ZDE.
UHS: Právě vyšlo nejnovější číslo Bulletinu UHS. Pročíst si ho můžete ZDE.
Archiv starších čísel ZDE.
AVU: Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny vydává VVP AVU – archiv některých starších
čísel tohoto periodika si můžete prohlédnout ZDE.

Pozvánky
* Wu Yi: Pražské léto (výstava)
28. 11. 2013 – 5. 1. 2014, Galerie Václava Špály, Národní 30, Praha 1.
Další info ZDE či ZDE.
* Ludvík Kuba – Poslední impresionista (výstava)
29. listopadu 2013 – 6. dubna 2014, Salmovský palác, Národní galerie v Praze, Sbírka umění
19. století.
Podrobnosti ZDE.
* Julie Winterová-Mezerová: Potřetí (výstava)
10. 12. 2013 – 10. 1. 2014, Topičův salon.
Více ZDE.

3

Pozvánky
* Slovenská nová vlna 80. léta (výstava fotografií)
17. 12. 2013 – 16. 3. 2014, Dům fotografie, Revoluční 1006/5 Praha 1.
Více ZDE nebo ZDE.
* Budoucnost Egypta a islámských zemí v globální perspektivě (přednáška)
16. prosince 2013 v 17.00, Areál UK v Jinonicích, místnost 1037, U Kříže 8, Praha 5
přednese Dr. Mohamed Mosaad Abdelaziz Mohamed,
pořádá: Katedra obecné antropologie FHS UK ve spolupráci s Multikulturním centrem Praha.
Více ZDE.
* Adventní zamyšlení s farářem Jaroslavem Křivánkem,
farářem Církve československé husitské v Olomouci
úterý 17. prosince 2013 od 11.55, Hudební místnost L306 v budově Husitské teologické fakulty
UK, Pacovská 4, Praha 4.
Více ZDE.
* „Rasnal phersul zal sive Etrusci obscuri II“

(Rasnal phersul zal aneb Záhadní Etruskové II) (Premiéra divadelní hry)

středa 18. prosince 2013 od 19.00 na Ústavu řeckých a latinských studií FF UK v Praze (Celetná
20)
pořádá: Divadelní společnost LVPA – Ludi Variantur Plausus Augetur
Více ZDE.
* Předvánoční benefiční koncert Orchestru a sboru Univerzity Karlovy v Praze
středa 18. prosince 2013 od 19.30 v kostele Nejsv. Salvátora (Křižovnické nám. 2, Praha 1),
podrobnosti ZDE.
* Vánoční koncert Univerzity Karlovy
čtvrtek 19. prosince 2013 od 19.00 hodin, Velká aula Karolina, Vysokoškolský umělecký soubor UK a Komorní orchestr Camerata Carolina řídí Jakub Zicha. Více ZDE.
* Václav Havel: Problematický politický odkaz (cyklus Křesťan a společnost)
čtvrtek 19. prosince 2013 v 19.30 hod., barokní refektář (vstup Jilská 7a)
Hosté: Bohumil Doležal, Jiří Suk a další, více ZDE.
Udělejte si výlet do Plzně!
* Fantastický realismus 1960 – 1966: Vladivoj Kotyza – Jan Jedlička – Mikuláš Rachlík (výstava)
14. listopadu 2013 – 30. ledna 2014, Galerie města Plzně, nám. Republiky 40. Více ZDE.
* Obrazy krásy a spásy: Gotika v jihozápadních Čechách (výstava)
27. listopadu 2013 – 9. března 2014, Výstavní síň Masné krámy, Západočeská galerie v Plzni
Autoři: Petr Jindra, Michaela Ottová, Jan Royt. Podrobnosti ZDE.
+ něco navíc:
…jednu historicko-naučně-komiksovou pohádku na dobrou noc za odměnu jen pro ty, kdo
dočetli až sem :) najdete ZDE!
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Krásné a požehnané Vánoce
a všechno nejlepší do nového roku přeje
SK AS KTF UK!

Obrázek převzat odtud.

Vydává Studentská komora AS KTF UK 			
E-mail: sk.as.ktf.uk@gmail.com
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