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Je v právu prostor pro superhrdiny? Noc
fakulty láká na netradiční přednášky
 listopadu 06, 2019



Boj o přerovské odpadky vyhrála navzdory obavám a kritice krajská akciovka
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Československá Mona
Lisa v Obecním domě:
„Ztracený" obraz Zrzavého
vystavují 500 let po smrti
Leonarda da Vinciho
listopadu 06, 2019

DOMÁCÍ

PRAHA V pořadí již třetí ročník studentského festivalu Noc fakulty, pořádanı od podzimu
2017 studenty Právnické fakulty Univerzity Karlovy, se bude konat přesně za tıden, ve
středu 13. listopadu. Zahájení akce se koná ve 19:30 a program, kterı bude zahrnovat
mimo jiné velké množství paralelně běžících přednášek, potrvá až do jedné hodiny ranní.

listopadu 06, 2019
MAGAZIN

Festival nabízí prostor pro neformální vzdělávání, přátelská setkání i diskuzi nad závažnımi
tématy. Stejně jako na loňské ročníky i na ten letošní dorazí vıznamné osobnosti nejen z
právnickıch kruhů.

Boj o přerovské
odpadky vyhrála
navzdory obavám a
kritice krajská akciovka
Trápíte se s dětským
spánkem? Psycholožka
odpoví na vaše otázky
online

listopadu 07, 2019
AUTO

Prodeje ojetin rostou.
Na bohatém okraji
Prahy otevřel nový
bazar

Svá vystoupení přislíbili rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima, vrchní státní zástupkyně
Lenka Bradáčová či evoluční biolog Marek Vácha. Součástí programu je diskuze emeritních

listopadu 06, 2019
SPORT

rektorů Univerzity Karlovy o stavu českého školství, ve které vystoupí Karel Malı, Ivan
Wilhelm a Václav Hampl. Mezi dalšími vıznamnımi hosty budou například Zdeněk Kühn,
Tomáš Richter, Kateřina Šimáčková, Milena Králíčková nebo Zdeněk Kučera. Nebudou
chybět ani praktické kurzy Masterclass pořádané partnery akce.

NBA je největší show!
Satoranský o
LeBronovi, Jordanovi i
špatném startu

listopadu 06, 2019
MAGAZIN

Jsem úspěšná na
Instagramu, protože je
mi přes čtyřicet, říká
blogerka

listopadu 06, 2019
EKONOMIKA

Výhry nad milion se
mají nově danit. Podraží
zápis do katastru
nemovitostí

listopadu 06, 2019
SVĚT

Rakouská policie
zasahovala kvůli
podezřelému zavazadlu.
Nestačila se divit, co v

něm bylo

Profesor 3. lékařské fakulty Michal Anděl (vlevo) a advokát a přednášející občanského

Může zastínit Vémolu?
Karel nedělá atraktivní
zápasy, tvrdí Pešta

práva Petr Šustek.

listopadu 06, 2019

SPORT
listopadu
06, 2019

Program je určen široké veřejnosti a má formu populárně naučnıch přednášek a diskuzí,

SPORT

takže i návštěvnici bez právního vzdělání se rychle vpraví do tématu. Akci navštěvují
převážně studenti a absolventi právnickıch oborů, ale nabídka témat je natolik široká, že si
vybrat může skutečně každı. I proto organizátoři letošní počet návštěvníků odhadují na
více než 2000.

Rozhodčí nás okradl,
byli jsme jasně lepší.
Ajax měl na Chelsea
vyhrát, rozčiluje se jeho

kapitán
DOMÁCÍ
listopadu
06, 2019

Při zásahu u požáru na
Karvinsku zemřel
profesionální hasič,
propadla se pod ním

střecha
DOMÁCÍ
listopadu
06, 2019

Za obchod s lidmi ve
Velké Británii dostal šéf
gangu osmnáct let
vězení

listopadu 06, 2019

Mezi nejzajímavější a nejvíc očekávané patří přednáška na téma Právo a superhrdinové

SPORT

Petra Aghy či Proč je tanec lepší než právo?, již povede Jana Plaňavová-Latanowicz z
varšavské univerzity. Na své si přijdou i zájemci o aktuální dění – jako součást programu
jsou zařazena témata jako Odvodňování krajiny (Karolína Žákovská) či Vládnou nám ti,
které si zasloužíme (ústavní právník Jan Kysela a psychiatr Radkin Honzák).

Horko v Neapoli! Za
rebelii hráčů hrozí
vyhazov trenérovi
Ancelottimu

listopadu 06, 2019
DOMÁCÍ

Opava - Sparta 0:1,
jásal Vindheim, o třetí
výhru v řadě se hosté
báli

listopadu 06, 2019
EKONOMIKA

PŘEHLEDNĚ: Dražší líh
i tabák, zdanění výher.
Co přináší daňový
balíček

listopadu 06, 2019
SPORT

Házenkářky Mostu se
naladily na Ligu mistryň
vysokou výhrou nad
Prešovem

listopadu 06, 2019
VIDEO

Studenti si mohli dát během Noci fakulty i pivo.
Festival se věnuje i tématům společenské odpovědnosti a nabízí například přednášky o
bezdomovectví, prostituci, duševním zdraví či o bytové situaci v Praze.

listopadu 07, 2019

Tata Motors writes off
Rs 230 crore in Q2 on
cars no longer
profitable

Černá kočka doběhla
pro touchdown: Giants
přinesla smůlu
Basketbalistky KP Brno
listopadu 06, 2019
mají první výhru v
Evropském poháru

Kdo bude nasycen odbornım programem nebo se bude chtít odreagovat, může si zahrát
přímo v prostorách fakulty laser game, zatančit si v hlavní dvoraně za zvuků hudebního
doprovodu, zúčastnit se komentované prohlídky fakulty, uniknout z programu v rámci

SPORT

únikové hry nebo se u stánku studentů 3. lékařské fakulty UK vzdělat v první pomoci.

listopadu 06, 2019

Čas postavit Írán do
latě? Z USA zní
zlověstná varovná
slova

SVĚT

listopadu 07, 2019

Partnery festivalu jsou již tradičně advokátní kancelář White & Case, advokátní kancelář
Mališ Nevrkla Legal, advokátní kancelář Kinstellar a advokátní kancelář Weinhold Legal.
Festival v letošním roce současně představuje zahájení oslav Sametové revoluce pod
názvem Svobodnı listopad. Veškerı program je volně přístupnı pro širokou veřejnost.
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