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Milé kolegyně a kolegové,
vítejte u výročního desátého vydání našeho Bulletinu. V tomto týdnu
proběhne dlouho očekávaný fakultní ples a v úterý poté i slavnostní mše
v katedrále sv. Víta na Pražském hradě u příležitosti započetí druhého
funkčního období našeho pana děkana. Navíc již toto úterý proběhne
vernisáž třetího pokračování výstavy CRASH TEST. Na všechny tyto události
i mnohé další Vás zveme (nejen) prostřednictvím dnešního čísla.
Současně s tím Vám přejeme úspěšný vstup do letního semestru a těm, kdo
plánují letos absolvovat, i pevné nervy, hodně píle a málo prokrastinace.
Zachovejte nám přízeň i do další desítky!

Za SK AS KTF UK
Klára Nechvílová a Marie Benáková

Co se děje na fakultě
Slavnostní mše svatá při příležitosti znovuzvolení pana děkana
V pondělí 17. února 2014 začalo druhé volební období našeho pana děkana Prokopa Brože.
V duchu fakultní tradice jsou studenti zváni dne 3. 3. 2014 od 18.00 do katedrály sv. Víta,
Václava a Vojtěcha na Pražském hradě ke společné oslavě mše svaté.
Pozvánka na webu fakulty ZDE. FB událost.
Již tento týden nás čeká 8. reprezentační ples Katolické teologické teologické fakulty
v duchu Twisting Sixties! Vše podstatné již bylo řečeno v předchozích číslech, proto jen připomínáme: lístky je možno koupit v knihovně (CKK) popřípadě po mailové dohodě v Ovci.
Lenka Chýlová: lenous.chylova@seznam.cz;
Daniel Verner: dan.verner@email.cz;
Nina Weissová: WeissovaNina@seznam.cz;
Markéta Žáková: zakovam@centrum.cz
Všichni jsou moc srdečně zváni! Plakát ZDE.
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Co se děje na fakultě
CRASH TEST 3 : Jak? Jinak!
Přijďte na výstavu kramiky a porcelánu v GALERII CZECHDESIGN (Vojtěšská ulice 3, Praha 1),
kterou připravili studenti magisterského studia Dějin křesťanského umění pod vedením pana
doktora Milana Pecha.
Vystavují UMPRUM Praha, VŠVU Bratislava a české porcelánky Royal Dux Duchcov, Rudolf
Kampf, Český porcelán Dubí
Výstava potrvá od 26. února do 28. března 2014. Slavnostní vernisáž, na kterou jste všichni
srdečně zvání, se uskuteční v úterý 25. 2. 2014 od 18.00hod.

Přijímací zkoušky
POZOR! V pátek 28.2. je nejzazší termín pro podání přihlášek k jarnímu termínu přijímacích
zkoušek na bakalářské i magisterské obory KTF UK!
Podmínky přijímacího řízení ke studiu od akademického roku 2014/2015 ZDE.
Děkujeme za účast v evaluaci ZS 2013/2014. Na základě vnitřního nastavení podmínek
uveřejnění (u předmětu musí odpovědět více než 20% zapsaných a minimálně 3 lidé) byla
zveřejněna číselná data těch předmětů, které dané podmínky splňují.
Naleznete je ZDE, je třeba kliknout na oranžové tlačítko „Zobraz”.
Jak ukazuje první sloupeček, počet respondentů je stále velmi malý (celkově hodnotilo 144
studentů 350 předmětů). Proto prosíme, povzbuzujte své kolegy k evaluování. Evaluace
LS bude spuštěna v červnu tohoto roku.
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Co se děje na fakultě
Výsledky doplňujících voleb
Jak jsme Vás již dříve informovali, pan prof. Royt musel opustit své místo jak ve fakultním,
tak i v univerzitním akademickém senátě, protože se stal prorektorem v týmu nového rektora
univerzity prof. Zimy.
Ve dnech 19. a 20. února 2014 proběhly proto mezi akademickými pracovníky doplňovací
volby.
Novým členem AS UK za KTF UK se stává PhDr. Mgr. Milan Pech, Ph.D.
Protokol k nahlédnutí ZDE.
Novým členem AS KTF UK se stává PhDr. Josef Bartoň, Th.D.
Protokol k nahlédnutí ZDE.

Zaujalo nás
Staroegyptské manželství bylo rovnocenným svazkem, rozvody byly vcelku běžné
Celý článek ZDE.
Budou mít i památky své pedagogy, nebo zvítězí ziskovost provozování objektů?
Celý článek ZDE.
Nový obor naučí studenty pomáhat lidem se specifickými potřebami při sportu
Celý článek ZDE.
Středoevropští vědci studovali mýty, které se šířily městy za druhé světové války a po ní
Celý článek ZDE.
Rektoři nesouhlasí s aktuálním návrhem způsobu jmenování profesorů
Celý článek ZDE.

Pozvánky
* ERASMUS aneb Jak na to? (seminář)
25. 2. 2014 od 13.00, Zelená posluchárna 1. patro, č. dv. 141, Celetná 20, Praha 1
Detaily a registrace ZDE.
* Veršovaný žaltář Jiřího Strejce z roku 1587 (přednáška)
prosloví Mgr. Cyril Tomáš Matějec, Ph.D. (doktorand katedry biblických věd KTF UK)
ve středu 26. února 2014 ve 14.00 hodin v učebně P5 na KTF UK
(Akce je zařazena do volitelného předmětu „Kontexty teologie“.); Více ZDE.
* Slavnostní mše svatá u příležitosti znovuzvolení Prokopa Brože děkanem KTF UK
v pondělí 3. března 2014, v 18.00, katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě
Více ZDE. FB událost
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Pozvánky
* Veřejná prezentace publikace Apokalypsa nebo transformace?
Mileniální koncepce v minulosti i současnosti
úterý 4. března 2014 v 17.00, Knihovna AV ČR, Národní 3, Praha 1
Detaily ZDE.
Výstavy
* Pavel Matuška Usmívání / kresba – malba – řezba
19. 2. 2014 – 5. 4. 2014, Galerie Smečky (Ve Smečkách 24, 110 00 Praha 1)
Více ZDE.
* Rudolf Volráb 1933–1969 : Barevný neklid
24. 1. 2014 – 25. 5. 2014, NG Veletržní palác
Více ZDE.
Topičův Salon
* Svatopluk Slovenčík: Retrospektiva (výstava)
25. 2. 2014 – 17. 3. 2014, Klub
Více ZDE.
* Svatopluk Klimeš: Oheň do papíru nezabalíš
25. 2. 2014 – 21. 3. 2014, Salon
Více ZDE.
Společná vernisáž obou výstav proběhne 24. 2. 2014 od 18.00hod.
* Plakát v souboji ideologií 1914–2014
14. 2. – 19. 5. 2014, DOX
Více ZDE a TADY.

Tip na knihu
Výkladová část Internetové jazykové příručky (zde) vychází poprvé knižně.
Více informací ZDE.

Vydává Studentská komora AS KTF UK 			

Spolupracujeme s			

E-mail: sk.as.ktf.uk@gmail.com
FB: Studentská Komora Asktfuk
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