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Přijďte si společně s námi užít sváteční čas!
Jaké akce můžete navštívit na Univerzitě Karlově v době adventu?

1. LF 5. 12. ?  Mikulášská nadílka
Dárečkovou akci pro hospitalizované
děti pořádá Spolek mediků českých.

2. LF 5. 12. ?  Mikulášská nadílka
Darování hraček od studentů/
zaměstnaců malým pacientům ve FN
Motol

LFP 5. 12. ?  Vánoční zpívání
Vánoční písně s kapelou LFP. Setkání
se zpěvem, spojené se sbírkou pro
Dětské centurm Plzeň. Vzhledem k
datu přijdou i Mikuláš, anděl a čert.

3. LF 6. 12. ?  Mikulášská
Mikulášská párty, pořádá Trimed od
19.00 h. Večerem provede DJ KUZMA,
klasické trio Mikuláš-Čert-Anděl a
dočkáte se i půlnočního překvapení.
Lístky si můžete koupit online za 120
Kč nebo přímo na místě za 150 Kč.

PF 6. 12. ?  Mikulášská nadílka
Akce pro děti zaměstnanců

PřF UK 7. 12. ?Vánoční koncert PřF UK
Tradiční předvánoční akce PřF UK
spojená s předáváním Cen děkana
nejlepším absolventům a mladým
vědeckým pracovníkům a předávání
ocenění fakultní výtvarné soutěže
Věda je krásná.

HTF | ETF
KTF

8. 12. ?  Adventní ekumenická bohoslužba
Společenství studentů teologických
fakult UK zve k tradiční adventní
ekumenické bohoslužbě, tentokrát v
kostele sv. Václava na Zderaze. 8. 12.
od 18.00 h.

PedF 8. 12. ?  Adventní koncert 2022
Adventní koncert Pedagogická fakulta
pořádá ve Velké aule Karolina 8. 12.
2022 v 19 hodin. Součástí večera
bude udělení pamětních medailí
osobnostem, které se zapsaly do
pedagogického a vědeckého života

https://www.facebook.com/events/521499679538499
https://www.facebook.com/events/5333187233476118/?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/IFMSACZPlzen/photos/6249629335081926
https://www.facebook.com/events/1792165381140536?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/pravnickafakultauk/posts/pfbid0mSXTRsECxeP9eN5ZTTZJgksYPkFku2koPnwY5rfA9RfMvGh3utR683Zd6twgNfyzl
https://m.facebook.com/StudentiPrazskychTeologickychFakult?_rdr
https://pedf.cuni.cz/PEDF-61.html?event=24952&lang=cz
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fakulty a které přispěly k šíření jejího
dobrého jména.

Kampus Hybernská 8. 12. ?   Vánoční obýváček & swap
Okoukala se vám vaše vánoční
výzdoba? Nebaví vás už svetr se
sobem? Dejte jim další šanci na našem
čistě vánočním swapu a třeba si zas
odneste jiné parády!

2. LF 12. 12. ?  Předvánoční bazárek
Prodej drobností darovaných od
studentů a zaměstnanců - výtěžek
jde aktivity Centra následné péče FN
Motol

LF HK 13. 12. ?  Vánoční koncert mediků
Vánoční koncert (nejen) studentů LF
HK bude večer plný hudby všeho
druhu, každý si najde to svoje, je na co
se těšit.

PF 13. 12. ?  Vánoční koncert PF UK
Tradiční koncert PF UK s číší vína

HTF 14. 12. ?Vánoční večírek
Studentský spolek zve na
tradiční každoroční vánoční večírek.
Návštěvníci se mohou těšit na svařák,
další pití, gril a tombolu.

Kampus Hybernská 14. 12. ?   Rohlíčky, punč a prezident
Letošní čas vánoční bude kromě
skořice a hřebíčku okořeněný
prezidentskou kampaní. Jak si
mladí představují ideální hlavu státu
a má vůbec prezidentský úřad
jako specifická součást našeho
institucionálního uspořádání smysl?

1. LF 15. 12 ?Charitativní pečení

FaF 15. 12. ? Vánoční koncert
Tradiční vánoční koncert v Městské
hudební síni v Hradci Králové od 19
hodin.

3. LF 19. 12. ?  Předvánoční koncert

PF 21. 12. ?Vánoční setkání

HTF 23. 12. ?  Vánoční besídka
Předvánoční modlitební setkání ve
fakultní kapli

HTF 2. 12.
6. 12.
9. 12.
13. 12.
16. 12.
20. 12.

?  Adventní bohoslužby ve fakultní
kapli
Pravidelné polední bohoslužby v čase
adventu ve fakultní kaplli HTF.

HTF 24. 12.
25. 12.
26. 12.
31. 12.
1. 1. 2023
8. 1. 2023

?Vánoční bohoslužby ve
Studentském kostele HTF
Vánoční bohoslužby ve fakultním
studentském kostele, ve vánočním
čase. Podrobnosti o časech
jednotlivých bohoslužeb naleznete   na
stránkách vinohradského kostela.

https://fb.me/e/1Xlb9U4QX
https://www.facebook.com/events/5333187233476118/?ref=newsfeedd
https://fb.me/e/39RVmtRiU
https://www.facebook.com/pravnickafakultauk/posts/pfbid02QuUm6MBxjGz5o2AQHxPSZxc2v64zPPzB1sY9frieVfe7c7VmSdboLjXXSoPXA8iXl
https://fb.me/e/2ccHvTqO3
https://www.lf3.cuni.cz/3LF-104.html?event=24936&amp;amp;lang=cz
https://www.facebook.com/events/1089239185289701/1089239255289694/
https://www.facebook.com/events/1089239185289701/1089239255289694/
https://www.facebook.com/events/1089239185289701/1089239255289694/
http://www.hs-vinohrady.cz/
http://www.hs-vinohrady.cz/
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HTF 7. 12.
14. 12.
21. 12.

?  Adventní studentské bohoslužby
Pravidelné studentské bohoslužby v
čase adventu, vždy od 19.00 h.

Adventní kalendář UK
Zpříjemněte si s námi adventní čas a odpočítávejme společně dny do Vánoc. Připravili jsme pro vás soutěž na našem
Facebooku, kde můžete každý den otevřít jedno okénko kalendáře a soutěžit o ceny od Univerzity Karlovy.
? Soutěžte s námi   na Facebooku .
? Kompletní pravidla soutěže Adventní kalendář UK   najdete zde.

  

  

http://www.facebook.com/events/1247445935839837/1247445942506503/
https://www.facebook.com/UniverzitaKarlova
https://docs.google.com/document/d/1OTIAdz6mkPmCj0qYPtdYvpi_2ArTgduvqgDqPzJmEA0/edit?usp=sharing

