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POZVÁNKA NA TISKOVOU KONFERENCI 

TEL MOCA – STAROVĚKÝ CHRÁM V IZRAELI, O KTERÉM SE NEVĚDĚLO  

Vážení a milí přátelé, 

dovolujeme si Vás srdečně pozvat na tiskovou konferenci, na které Evangelická teologická fakulta 

UK  představí výsledky společné činnosti s Univerzitou Tel Aviv, které jsou mimořádné v řadě 

ohledů a dobře dokladují dlouhodobou vynikající interdisciplinární spolupráci s kolegy z Izraele. 

 

 Jde o víceletý mezinárodní výzkum v rámci Tel Moza Expedition Project (2019-2023), který klade 

prst na tep současnému bádání v oblasti archeologie, biblické vědy a dějin jižní Levanty.  

 

Díky nálezům v odkrývané lokalitě lze nově rozumět nejen geopolitickým souvislostem raných 

územních útvarů v  regionu, dalekosáhlému přenosu architektonických tradic, ale také kontinuitě a 

transformaci náboženských zvyklostí v oblasti kultu.    

Tiskové konference se zúčastní: 

• prof. Tomáš Zima, rektor Univerzity Karlovy 

• doc. Filip Čapek, Ph.D., vedoucí českého týmu, ETF UK a CBS AV ČR a UK 

• prof. Martin Prudký, člen expedice, vedoucí katedry Starého zákona, ETF UK  

• doc. Petr Sláma, Ph.D., člen expedice, ETF UK 

• David Rafael Moulis, Ph.D., fotograf a člen expedice, ETF UK 

Tisková konference se uskuteční ve čtvrtek 16. prosince 2021 v 10,00 hodin v Karolinu (Ovocný 

trh 3, Praha 1) – v Malé aule Karolina (1.patro) prostřednictvím on-line nástroje MICROSOFT 

TEAMS.  

 

Schůzka Microsoft Teams 

Připojit se přes počítač nebo mobilní aplikaci 

Kliknutím sem se připojíte ke schůzce. 

Připojit se pomocí videokonferenčního zařízení 

475631015@t.plcm.vc 

ID videokonference: 124 330 697 5 

Alternativní instrukce pro vytáčení VTC 

Další informace | Možnosti schůzky 

http://www.cuni.cz/
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmQ1NTE4YzQtYmNhNS00YWRjLTgyZmItMTllZWRkZDBiZGRm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2%22%2c%22Oid%22%3a%22da7a773e-7fc6-43d2-b0a2-75d49e9c4f19%22%7d
mailto:475631015@t.plcm.vc
https://dialin.plcm.vc/teams/?key=475631015&conf=1243306975
https://aka.ms/JoinTeamsMeeting
https://teams.microsoft.com/meetingOptions/?organizerId=da7a773e-7fc6-43d2-b0a2-75d49e9c4f19&tenantId=e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2&threadId=19_meeting_NmQ1NTE4YzQtYmNhNS00YWRjLTgyZmItMTllZWRkZDBiZGRm@thread.v2&messageId=0&language=cs-CZ


   

Prosíme o potvrzení Vaší účasti do 15. 12. 2021 do 16 hod na email pr@cuni.cz.  

Poznámka:  

Pokud bude možná i fyzická přítomnost novinářů, dáme vám včas vědět – děkujeme za pochopení. 

Těšíme se na setkání s Vámi a velmi děkujeme za zájem! 

 

Mgr. Václav Hájek, tiskový mluvčí UK 

 

Odbor vnějších vztahů  

Univerzita Karlova 

mob: 721 285 565 

e-mail: pr@cuni.cz  
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