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Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36
  http://www.cuni.cz

Tisková zpráva

12. dubna 2011

* * *

Univerzita Karlova se v tomto roce stala hlavním patronem běžeckého závodu s názvem Univerzitní maraton. Závod,
který získal podtitul BĚH O POHÁR REKTORA UNIVERZITY KARLOVY, se uskuteční v rámci velkého maratonského
víkendu v neděli 8. května 2011.

Univerzitní maraton je určen všem studentům českých i zahraničních vysokých škol ve věku od 18 do 26 let. Studenti
se přihlašují ve formě štafety, která musí být složena ze 4 běžců. Díky týmové strategii tak každý člen štafety zdolává
trať dlouhou asi 10 km.
Na slavnostním vyhlášení vítězný tým obdrží pohár přímo z rukou rektora UK prof. Václava Hampla.
Návrh pozvánky na akci naleznete níže, v případě zájmu o rozhovor se studenty Univerzity Karlovy, kteří se závodu
letos zúčastní, nás kontaktujte na e-mailu:   pr@cuni.cz .

POZVÁNKA:
Univerzitní maraton – závod studentů všech vysokých škol!
Uvažujete, že se zúčastníte velkého pražského maratonu, ale bojíte se, že na přípravu už není čas? Dejte dohromady
tým 4 lidí a poběžte onu jedinečnou vzdálenost 42 kilometrů ve formě štafety (každý člen štafety tak zdolává trať dlouhou
asi 10 km). Štafetový závod s názvem Univerzitní maraton se koná v rámci velkého maratonského víkendu v neděli 8.
května 2011. Univerzita Karlova se stala hlavním patronem tohoto závodu a maraton získal podtitul Běh o pohár rektora
Univerzity Karlovy.
Univerzitní maraton je určen všem studentům českých i zahraničních vysokých škol ve věku od 18 do 26 let. Registrace
do závodu probíhá on-line na webu, více informací najdete   zde .

Za správnost
Mgr. Václav Hájek
Tiskový mluvčí UK
Odbor vnějších vztahů
Univerzita Karlova v Praze
tel: +420 224 491 248
e-mail:   pr@cuni.cz

Univerzita Karlova
Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v
Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou
a vývojovou nebo další tvůrčí činnost nebo pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a
rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita má přes 7 800 zaměstnanců, z toho více než 4 000 akademických
a vědeckých pracovníků. Na UK studuje téměř 53 000 studentů (což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR),
kteří studují ve více než 400 akreditovaných studijních programech se 750 studijními obory. V bakalářských studijních
programech studuje přes 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských téměř 8 000 studentů.
Více než 7 000 studentů jsou cizinci. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků.
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Zásadní důraz klade univerzita na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK
uzavřela celkem 450 bilaterálních smluv a 186 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.


