
Informace za PR a komunikaci pro Kolegium děkana 30. 4. 2018 
(období 17. 1. – 26. 4. 2018) 

  
Uskutečnilo se: 

 Interaktivní workshopy pro SŠ – se společností Veolia dojednána podpora ve výši  
100 000 Kč; o akce je velký zájem – dosud se uskutečnily 4 kurzy (gymnázia Č. Třebová, 
Prachatice, Louny, Teplice), dalších 5 kurzů domluveno do půlky června (gymnázia 
Prachatice, Polička, Č. Budějovice, Praha, Kadaň); pozitivní reakce účastníků 

 Web – otestován prototyp webu v aj, probíhá zapracování připomínek 
 Logo + web Asociace děkanů LFs – návrh a správa webu z 1. LF 
 Logo První lékařské tělovýchovné jednoty – nově ustavený spolek spadající pod 1. LF 
 Pamětní odznaky pro absolventy – určeno pro aj paralelku (zdarma); možnost 

zakoupení pro čj paralelku; k dispozici 500 kusů stříbrných odznaků s možností ražby 
roku promoce (cena 934 Kč/kus i s dárkovou krabičkou) 

 Nové propagační předměty – tužky, bločky, náplasti určené pro rozdávání 
 Nová tvář klubu Alumni 1. LF UK – MUDr. Pavel Chrz, bývalý prezident ČSK, pomůže 

s propagací klubu mezi stomatology 
 MEDialogy (27. 3.) – Nedostatek učitelů medicíny v Čechách, hosté: prof. Šedo, prof. 

Smetana, prof. Bareš (děkan LF MU), MUDr. Lacina (AÚ, Dermatovenerologická klinika) 
 Zlatá promoce (21. 4.) – zúčastnilo se okolo 40 absolventů 1. LF; velmi pozitivní ohlasy 
 Ostatní akce – Gaudeamus Praha (23.–25. 1.); Veletrh pražských veřejných VŠ (1. 2.); 

Týden mozku (13. 3., interaktivní výstava 1. LF); koncert Fakulta v srdci Karlova (26. 4.); 
TK k zahájení činnosti Asociace děkanů LF (27. 2.); TK ke změnám tzv. protikuřáckého 
zákona (9. 4.); TZ k benefičnímu kalendář pro Cestu domů (1. 2.); TZ k léčbě lymfedému 
(20. 2.); TZ k objevení genu zadní polymorfní dystrofie (22. 2.); TZ k interaktivní výstavě 
Mozek na Jedničku (9. 3.); TZ k 20. výročí hluboké mozkové stimulace (10. 4.); TZ k akci 
Ve zdravé Praze zdravý zub (17. 4.); Křesla aj. 

Pracujeme na: 
 Jednička – příprava makety nové podoby tištěné verze časopisu (rozšíření rubrik) 
 Výroční zpráva v čj – KD předložena první verze  
 SVK – příprava sborníku; podařilo se získat dar 100 000 Kč od společnosti Sanofi (využití 

na ceny pro studenty, tisk sborníku, catering), věcné dary od několika vydavatelství a 
kantýny Fair Food Club 

 Web – finální úpravy mobilní verze 
 Benefiční diář a kalendář – fotografie Mgr. Sýkory, benefice ve prospěch organizace 

Život 90 (tísňové tlačítko pro seniory); předpokládá se vytvoření 300 kusů diářů (200 pro 
benefiční prodej, 100 kusů do e-shopu); a 500 kusů kalendářů (pouze dobrovolný 
příspěvek); cílová částka 50 000 Kč 

 Aktualizace Průvodce prváka 
 Kniha o fakultě v aj – reprezentační a propagační dárek pro zahraniční spolupracovníky 

Nejbližší připravované akce: 
 Křesla pro Fausta – 31. 5. V. Suchánek, 21. nebo 28. 6. A. Vojtěch (?) 
 TK ke kouření (10. 5.) – ve spolupráci s Adiktologickou klinikou 
 Dětská pouť (1. 6. od 14.00, Kateřinská zahrada) 
 Jednička na zkoušku (7. 6.) – uchazeči nově obesláni e-letterem s pozvánkou na akci 

včetně pozvání do Dobronic 
 Muzejní noc (9. 6.) + přednáškové odpoledne na AÚ (J. Bartoníček, O. Naňka, K. Černý) 
 Rock for People (4.–6. 7., Hradec Králové) 
 Festival První republika (15. 9. od 10.00, Vyšehrad) – anotace + program v příloze; akce 

financovaná UK (náklady na zajištění 460 000 Kč, personální náklady 270 000 Kč)  
 Jednička na startu (5. 10., porodnice U Apolináře) – setkání studentů, učitelů a 

zaměstnanců na začátku akademického roku, představení benefičního kalendáře/diáře 



PŘÍLOHA – FESTIVAL PRVNÍ REPUBLIKA 

Termín: 15. září 2018 od 10.00 do 22.00 

Místo konání: Vyšehrad – Letní scéna, Královská a knížecí akropole, Staré purkrabství 

Anotace: 

Vezměte děti, rodiče, prarodiče, kamarády, známé i neznámé nebo třeba domácí mazlíčky a pomozte 
nám uspořádat skvělou narozeninovou oslavu! V parku na Vyšehradě na vás čeká nejen nádherný 
výhled, ale i spousta zábavy k oslavě 100. výročí založení republiky. Dopolední a odpolední program 
se ponese v historickém duchu, nebudou chybět staré automobily, polní nemocnice připravená ve 
spolupráci s Vojenským historickým ústavem a Ústřední vojenskou nemocnicí Praha, legionáři, 
sokolové, tanečníci, divadelníci a hudebníci, ale také fotokoutek s dobovými rekvizitami, připravený 
ve spolupráci s Českou televizí, nebo dílny pro nejmenší, kde si děti budou moci vyrobit třeba prak, 
létajícího draka, různé šperky nebo dřevěnou píšťalku a naučit se krasopisu. K dispozici budou rovněž 
stánky s občerstvením a pivní stezka. Večerní část bude patřit koncertům kapel The Tap Tap, Support 
Lesbiens a Zakázaný ovoce, scénickému čtení nebo prvorepublikové tančírně. Po celý den bude pro 
zájemce připravena vědomostní soutěž s otázkami z historie a se slosováním o ceny. V bazilice 
svatého Petra a Pavla proběhne také krátká modlitba za naši zemi. 

Vstup pro všechny bez rozdílu věku zdarma :) Těšíme se na vás! 

 

Předběžný harmonogram: 

Main stage 

10.00 zahájení moderátorkou 
10.15–10.45 ZŠ zpěv 
10.45–11.00 soutěž pro děti 
11.00–11.30 přehlídka Sokol 
11.30–12.00 ZŠ zpěv 
12.00–12.30 vystoupení Jedličkův ústav 
12.30–13.30 pauza 
14.00 oficiální zahájení vedením UK, 1. LF UK atp. 
14.15–15.15 první studentská kapela 
15.30–16.30 druhá studentská kapela 
17.30–18.30 koncert Zakázané ovoce 
19.30–20.30 koncert The Tap Tap 
21.00–22.00 koncert Support Lesbiens 
 
Letní scéna 

11.30–12.30 divadlo pro děti (Pražské pověsti, Ilegumova divadelní společnost) 
13.30–14.00 přehlídka legionáři 
14.30–15.30 tančírna s minilekcemi 
16.30–18.00 divadlo pro dospělé (Divadlo Na Fidlovačce) 
18.30-19.30 tančírna s minilekcemi 
 
Ostatní 

16.30–17.00 modlitba za naši zemi (bazilika svatého Petra a Pavla) 
17.00 – 17.30 komentovaná přehlídka veteránů 
 


