
Už ne kasino, odteď UK Point
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Přestřižením pásky se rukou společnou Tomáš Zima, rektor Univerzity Karlovy, a Alena Schillerová, ministryně
financí ČR, přičinili o slavnostní zahájení provozu Millesimovského paláce v Celetné 13. Od 1. října je tato
kulturní památka, zrekonstruovaná podle architekta Tomáše Šantavého, sídlem UK Pointu a Pedagogické či
Filozofické fakulty.

Millesimovský palác je nejstarším prostorem, který univerzita vlastní. Historie domu sahá až do 12. století. Od té doby
palác prošel celou řadou proměn, od gotiky po baroko. Tou poslední byla rekonstrukce trvající šestnáct měsíců a
dokončená v září 2019 v celkové hodnotě zhruba 180 milionů korun. Architekt Tomáš Šantavý má velkou zásluhu na
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tom, že citlivé navržení a provedení rekonstrukce dalo vyniknout řadě impozantních stěn, nik, zákoutí a detailů. Budova
se navíc stala zcela bezbariérovou.

Historie objektu je mimo jiné spojena s šlechtickým kasinem a luxusním restaurantem, od roku 1990 pak prostory vlastní
Univerzita Karlova. Ovšem od 1. října 2019 zde na gamblery a floutky rozhodně nenarazíte. Sídlí zde totiž kanceláře
fakultních ústavů a učebny: Pedagogická fakulta zde má katedru angličtiny, germanistiky, rusistiky a lingvodidaktiky nebo
knihovnu. Filozofická fakulta do objektu umístila Ústav teoretické a komputační lingvistiky.

V paláci nově rovněž sídlí Centrum Carolina zabývající se péčí o studenty se speciálními potřebami a dále UK Point
(bývalé Informační, poradenské a sociální centrum UK). V UK Pointu jsou poskytovány veškeré informační služby pro
studenty včetně těch zahraničních, pro uchazeče o studium i zaměstnance.

„Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kdo se na rekonstrukci podíleli. Děkuji i těm, kteří po dobu stavebních
prací museli vzít zavděk ne zcela dobrými pracovními podmínkami. Věřím, že výsledek za to stojí. Získali jsme místo
radostnější a optimističtější pro různá pracovní setkání. Přeji nám v něm vše dobré,“ uvedl u příležitosti slavnostního
otevření Millesimovského paláce rektor Zima.

Ministryně financí Schillerová se od prvních kroků v nově zrekonstruované budově usmívala. Jak posléze přiznala, bylo
to proto, že jedna z prvních informací, kterou dostala, byla o kasinové historii paláce. Ona sama je totiž tvrdou odpůrkyní
hazardních her. „Je důležité vytvářet školám nejen finanční podmínky, ale i možnost působit v důstojných podmínkách.
Tyto reprezentativní prostory jsou toho jasným důkazem. Ať se vám v nich daří,“ popřála mimo jiné ministryně.
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