


P r o g r a m :
Úvodní slovo prof. PhDr. Ing. Jana Royta, Ph.D., prorektora UK pro tvůrčí a ediční činnost

 Zdravice Dr. Johna M. Templetona, Jr., předsedy Templetonovy nadace
Zdravice Mgr. Daniela Hermana, ministra kultury České republiky

Projev prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc., rektora Univerzity Karlovy v Praze
Udělení zlaté pamětní medaile UK

Přednáška prof. Charlese Taylora, držitele Templetonovy ceny za rok 2007
Hudební vystoupení

Přednáška prof. PhDr. Tomáše Halíka, ThD., držitele Templetonovy ceny za rok 2014
Po skončení programu ve Velké aule jste srdečně zváni na slavnostní přípitek

do recepčních místností v přízemí Karolina a k prohlídce výstavy Templetonova cena.



UNIVERZITA  KARLOVA V PRAZE
a TEMPLETONOVA NADACE

si Vás dovolují srdečně pozvat na
slavnostní setkání s laureáty

TEMPLETONOVY CENY
v pondělí dne 8. prosince 2014 od 17.00 hodin

ve Velké aule historické budovy Karolina,
Ovocný trh 3, Praha 1.

Simultánní tlumočení do českého a anglického jazyka zajištěno.
Účast laskavě potvrďte na email: organiz@ruk.cuni.cz nebo tel.: 224 491 251. 



TEMPLTONOVA CENA – nazývaná též „Nobelova cena“ pro oblast spirituality – je oceněním žijící 
osobnosti, která výjimečným způsobem přispěla k prohloubení duchovní dimenze života svým myšlením, 
objevy nebo praktickou činností. Tato cena byla založena sirem Johnem Templetonem v roce 1972 a jejím 
posláním je, podle jeho slov, učinit známými iniciátory ducha – vynikající jedince, kteří zasvětili své nadání 
rozšíření našeho poznání smyslu lidství a nejzazší skutečnosti.

O udělení ceny rozhoduje na základě nominací z vědeckých a teologických institucí z celého světa porota 
sestávající z devíti významných osobností různého náboženského vyznání. Značný finanční obnos, převyšu-
jící podle pokynu zakladatele vždy obnos Nobelovy ceny, je určen pro osvětové účely podle volby laureáta.

První nositelkou této ceny v roce 1973 byla Matka Tereza z Kalkaty a následovalo významných světových 
osobností včetně indického prezidenta Rádhakrišnana, Alexandra Solženicyna či Carla Friedricha von 
Weizäckera; v posledních dvou letech byli touto cenou odměněni nositelé Nobelovy ceny míru Tändzin 
Gjamccho (14. tibetský dalajláma) a biskup Desmond Tutu. Tomáš Halík se stal 44. nositelem této ceny.


