
Informace pro Kolegium děkana 16. 3. 2015 
info za PR a komunikaci (období 14. 1. 2015 – 11. 3. 2015) 

 
Podařilo se: 

� Nový leták v Aj pro General Medicine+Dentistry – skládačka, letošní info vložené, příští rok se 
jen dotiskne lístek s aktuálními termíny  

� Průvodce prváka v Aj (náklad 400 ks)  
� Průvodce absolventa – aktualizace 2015 
� Nová čísla časopisů Křižovatka a bulletinu Jednička 

� Propagační předměty  
ve výrobě jsou flashdisky, kravaty, mikiny  
 

� Web - inovace anglických stránek, spuštěna infografika v aj  
 

� Prezentace v médiích – Tiskové zprávy: zubní implantáty, Parkinsonova choroba, Cena 
Siemense pro prof. Štípka  
* Tisková konference Světový den ledvin 
* Tisková konference PragueOnco 
* Tisková konference Neuroonkologie 
* křest Glioma Cell Biology 

� Navázána užší spolupráce s MČ Praha 2 

Akce: 
� MEDialogy: Umírání v Čechách 10. 3. 2015 
� Gaudeamus Praha 2015 

� – Křesla pro Fausta 
– křty (Glioma Cell Biology, Chirurgická onkologie) 

Byl distribuován dodatek k opatření děkana o poskytování informací, zejm. o organizování 
tiskových konferencí 

Pracujeme na: 

� Klub absolventů 1. LF UK 
� Systematický sponzoring – externí Relationship manager, vznikne „katalog služeb“ (možnosti 

partnerství), záložka na webu pro partnery, snaha získat finance od firem i mimo 
farmabyznys a zdravotnictví 

� Výroční zpráva 2014 – probíhá sběr podkladů do konce března 
� redesign bulletinu Jednička 
� předběžná příprava Dne dětí 
� práce na update designu a propagace Akademického klubu 1. LF 
� Průvodce Erasmáka 
� Logomanuál 1. LF UK 
� další úpravy webu 

Připravované akce: 

� Účast na Muzejní noci (červen 2015 – Anat. muzeum+Stomat. muzeum+AK) 
� MEDialogy – Financování vědy v Čechách (16. červen 2015) 
� 21. koncert z cyklu Fakulta v srdci Karlova Pocta A. Dvořákovi 23. 4. 2015 u sv. Ignáce 
� Přednášky zahr. hostů – prof. Vreeland, Symposium G3 
� Tiskové konference (psychiatrie – poruchy příjmu potravy, III. interna, deprese, CRC, gyn-

por) 
� Křty (Deník prof. Charváta, Biofyzika) 
� Tiskové zprávy (melouchařící molekuly, sbírky anat. muzea, školení lékařů k odškodňování 

újem na zdraví),  
� Rektorský sportovní den 13. 5. 2015 


