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Vážené kolegyně a kolegové,
vítejte u jedenáctého vydání Bulletinu SK AS KTF UK, který vychází v prvním
týdnu postního období.
Toto vydání je věnováno především ohlasům proběhlých událostí, nabízíme
Vám však také řádku zajímavých pozvánek a článků našeho spřáteleného časopisu iForum, které by rozhodně neměly uniknout Vaši pozornosti. Současně
přinášíme i novou sérii pozvání na kurzy Informačně-poradenského centra UK
– pokud Vás něco zaujme, neotálejte a zaregistrujte se, počet míst je omezen!
Přejeme všem hodně slunce, a nejen v duši!
za SK AS KTF UK
Klára Nechvílová a Marie Benáková

A hned na úvod jedno veliké poděkování za přípravu fakultního plesu!
Rády bychom za Studentskou komoru AS KTF UK oficiálně poděkovaly kolegyni Markétě
Žákové a jejímu týmu, konkrétně kol. Nině Weissové, Marcele Bubelové a Danielu Vernerovi,
za pilnou a precizní práci při přípravě a organizaci fakultního plesu.
Chtěly bychom vyjádřit poděkování i moderátorům večera, Veronice Hándlové a Kristiánu
Těmínovi, za skvělé provázení večerem. Děkujeme také všem šatnářům (Elišce Bartoňové, Kateřině Benešovské, Lucii Novákové, Kateřině Václavíkové, Andree Zborníkové, Barboře Novákové, Alžbětě Juřičkové, Jakubu Karafiátovi a dalším) za obětavost. Ocenit si dále zaslouží kolegyně, které se ujaly organizace tomboly – Lenka Chýlová a Jana Povolná. Děkujeme též dobrým
duším, které se podílely na přípravě občerstvení – Alžbětě Juřičkové, Adrianě Hladké a Janě
Povolné. Dále bychom chtěly poděkovat fotografovi Pavlu Mikeskovi za pořízení krásných fotografií (odkaz naleznete níže) a vůbec všem, kteří dobrovolně přiložili ruku k dílu a zasloužili
se o to, aby se tento velice příjemný večer vydařil!
Srdečné díky také všem hostům, kteří ples navštívili, a doufáme, že se dobře bavili!
Nakonec je třeba vyslovit veliké poděkování za podporu, kterou celé organizaci plesu poskytlo
vedení naší fakulty, zvláště pak tajemnice, paní Mgr. Jana Benešová.
Za SK AS KTF UK KNech a MBen
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Co se dělo na fakultě
Ohlas Crash Testu
V úterý 25. 2. 2014 proběhla vernisáž výstavy Crash Test: Jak? Jinak! v galerii CZECHDESIGN.
V univerzitním časopise iForum vyšel o této události článek Dělají to studenti jinak? Odpověď
najdete na výstavě keramiky a porcelánu. Text paní Heleny Zdráhalové si můžete přečíst ZDE.
Další fotografie z vernisáže si můžete prohlédnout ve fotogalerii na FB galerie CZD ZDE.
Ohlas fakultního plesu
Děkujeme kolegovi Pavlu Mikeskovi za výborné fotografie z našeho 8. reprezentačního plesu
KTF UK, který proběhl 28. února 2014 v Arcibiskupském paláci na Hradčanech. Obrázky si
můžete projít ve fotogalerii na FB ZDE.
Ohlas inaugurační mše
V pondělí 3. března 2014 proběhla v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě
slavnostní mše svatá, při níž přijal pan děkan Prokop Brož z rukou rektora univerzity, prof.
Zimy, děkanský řetěz. Událost si můžete připomenout ve fotogalerii na FB ZDE.
V souvislosti s výše uvedenou událostí bychom Vás rádi upozornili na zajímavý fotografický
projekt Člověk a víra: ZDE.

Napsali o KTF
* Studenti si zkoušejí práci památkářů. V Praze pátrají po vzácných stavbách.
Článek o projektu Studentská mise, na kterém se mimo jiné podílejí i studenti KTF pod vedením pana PhDr. Vladimíra Czumala, CSc. ZDE.

Univerzita
Inaugurace nového rektora UK
Dne 4. března 2014 složil nový rektor Univerzity Karlovy, pan prof. Tomáš Zima, inaugurační
slib ve velké aule Karolina.
Článek časopisu iForum Nový rektor profesor Tomáš Zima složil inaugurační slib, který Vám
přiblíží průběh celé události najdete ZDE.
Jmenování profesorů
Prezident republiky Miloš Zeman jmenoval v pátek dne 21. února 2014 na návrh vědeckých
a uměleckých rad vysokých škol osmdesát pět nových profesorů vysokých škol s účinností od
1. března 2014. Seznam všech nových profesorů najdete ZDE.
Z historie UK
„Přesně před 360 lety bylo v Týnském chrámu slavnostně vyhlášeno sloučení Karolina s jezuitskou
kolejí. (...)“ Článek časopisu iForum Vznik Karlo-Ferdinandovy univerzity vyřešil vleklou krizi
pražských vysokých škol Vám přiblíží ve stručnosti historii posledních staletí naší alma mater.
Celý článek najdete ZDE.
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Zaujalo nás
Český protestantismus je středem zájmu původem nizozemského badatele
Celý článek ZDE.
Víra a my. Kurz otevřený široké veřejnosti se zaměří na roli náboženství ve společnosti
Celý článek ZDE.
Profesor Pánek obdržel na Filozofické fakultě UK titul emeritní profesor
Celý článek ZDE.
Čeští egyptologové opět vyrážejí mezi pyramidy. Můžeme se těšit na nové objevy?
S detaily výsledků úspěšného bádání a plány na novou sezonu se iForu svěřil prof. Mgr. Miroslav
Bárta, Dr., ředitel Českého egyptologického ústavu FF UK. Celý článek ZDE.
Výstavní prostory Karolina ožily. Studenti bojují uměním proti totalitě.
Celý článek ZDE.
Více o mezinárodním projektu proti totalitě Mene Tekel na oficiálním webu ZDE.

Informačně-poradenské centrum UK
Informačně-poradenské centrum UK nabízí pro následující období tyto semináře:
* Možnosti studia ve Francii
11. 3. 2014 od 13.00, Zelená posluchárna 1. patro, č. dv. 141, Celetná 20, Praha 1
Podrobnosti a registrace ZDE.
* Možnosti zahraničních stáží pro doktorandy
18. 3. 2014 od 10.00, Zelená posluchárna 1. patro, č. dv. 141, Celetná 20, Praha 1
Podrobnosti a registrace ZDE.
* Transfer výsledků vědy do praxe
19. 3. 2014 od 14.00, Zelená posluchárna 1. patro, č. dv. 141, Celetná 20, Praha 1
Podrobnosti a registrace ZDE.
* Boj s prokrastinací, aneb co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek
20. 3. 2014 od 14.00, Zelená posluchárna 1. patro, č. dv. 141, Celetná 20, Praha 1
Podrobnosti a registrace ZDE.
Přehled dalších akcí Informačně-poradenského centra UK najdete ZDE.

Pozvánky
* Sbor a Orchestr Univerzity Karlovy a sbor „Pro Musica“ Univerzity ve Vilniusu (Litva):
Stabat Mater
10. března 2014 od 19.30hod., České muzeum hudby, Karmelitská 2/4, Praha 1
Vstupné dobrovolné
Podrobnosti ZDE a ZDE.

3

Pozvánky
* Sedm posledních slov (z cyklu: Dominikánský literární salón)
středa 12. března 2014 v 19.30 hod., čítárna kláštera (vstup Jilská 7a)
Moderuje fr. Jindřich Poláček OP; Podrobnosti a rezervace ZDE.
* Jiří Sopko – Jiří Středa (výstava)
do 14. března 2014
Atrium na Žižkově, koncertní a výstavní síň, Čajkovského 12, Praha 3; Více ZDE.
* Studentská mše svatá u příležitosti svátku sv. Josefa
ve středu 19. března ve 12 hodin v kapli u sv. Vojtěcha
Bližší info ZDE. FB událost ZDE.
* Zasedání Akademického senátu KTF UK
19. března 2014, 19.00 hod., budova KTF UK, učebna P9
Zasedání je otevřeno všem členům akademické obce.
* Jan Kotik: Bez názvu / Untitled (výstava)
do 22. března, 2014
Jiri Svestka Prague, Biskupský dvůr 6, 110 00 Prague 1; Detaily ZDE.
* Jaromír Novotný: Introdukce (výstava)
5. března 2014 – 20. dubna 2014, Akademický kostel Nejsvětějšího Salvátora, Křižovnické
náměstí 2, Praha 1. Více ZDE.
* Od filmového plakátu k poštovní známce – legendy užité grafiky… (výstava)
25. 2. 2014 – 4. 5. 2014, Poštovní muzeum, Nové mlýny 2, 110 00 Praha 1; Více ZDE.

AKTUÁLNě
V noci z 2. na 3. března 2014 došlo na Pustevnách k rozsáhlému
požáru historické chaty Libušín od architekta Dušana Jurkoviče.
Více informací o architektovi a objektu napířklad ZDE.
Valašské muzeum v přírodě vyhlásilo
SBÍRKU NA OBNOVU OBJEKTU. Detaily můžete najít ZDE.
Virtuální prohlídku Valašského muzea (i zničené chaty Libušín)
naleznete ZDE.

Vydává Studentská komora AS KTF UK 			
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