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TISKOVÁ ZPRÁVA

Praha 15. června 2015 – Novou kavárnu dnes v centru Prahy otevřela Univerzita Karlova. Kavárnu U Rotlevů návštěvníci
najdou v Kamzíkově ulici č. 4 na Praze 1 v těsné blízkosti Staroměstského náměstí.  
Kavárna nabízí studentům, zaměstnancům Univerzity Karlovy i široké veřejnosti nabídku jídel a nápojů. Návštěvníci
budou moci ochutnat několik druhů kávy a čaje, nealkoholické nápoje, pivo, kvalitní víno, sekty, aperitivy, likéry, lihoviny,
whisky či cognac. V nabídce bude i čerstvé pečivo ke kávě, Panini, dezerty, saláty či obložené chlebíčky.
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Návštěvníci si k jídlu či pití mohou vypůjčit knihu. Kavárna nabízí jak vnitřní posezení (34 míst), tak  venkovní terasu
(22 míst). Otevřeno je: pondělí – pátek od 10 do 18 hod.
Univerzita Karlova vybudovala kavárnu v historickém domě, který je v dobových pramenech připomínán jako dům „U
bílého kamzíka“ či „U tří panen“ a jeho historie sahá až do 13. století. V 16. století byl dům renesančně přestavěn, k
dalším úpravám došlo ve století osmnáctém. V první polovině 19. století prošel dům zásadní klasicistní přestavbou.  Z
této etapy byly do současnosti zachovány v interiéru kavárny dva kanelované dórské sloupy.
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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,
vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení
a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např.
hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S více než půl milionem bodů, podle aktuálně platné
státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7
800 zaměstnanců, z toho téměř 4 300 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 52 000 studentů,
což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s
661 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje téměř 20 000 studentů, v magisterských téměř 25
000 studentů a v doktorských 8 000 studentů. Téměř 7 500 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9
000 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kursy celoživotního
vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s prestižními
vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela více než čtyři stovky bilaterálních smluv a 187 mezinárodních
partnerských smluv se zahraničními univerzitami.


