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Úvodem
Vážené a milé absolventky,
vážení a milí absolventi,
na konci roku 2015 chystáme
toto číslo, kterým bychom Vás
rádi přivítali v novém roce.
Newsletter Klubu Alumni, který
pro Vás připravujeme každý
měsíc, Vám vždy přináší zajímavé
a aktuální informace z dění na
Vaší alma mater, informace o
nejrůznějších akcích pořádaných
Klubem Alumni a také pozvánky
z fakult Univerzity Karlovy, které
pro Vás – absolventy – také
připravují zajímavé aktivity. Představujeme Vám rovněž benefity,
které pro Vás, členy Klubu
Alumni, vyjednáváme.
V roce 2016 se můžete těšit na
celou řadu aktivit Klubu Alumni.
Budeme pokračovat v sérii
přednášek pro absolventy,
v dubnu Vás pozveme na Den
celoživotního vzdělávání, abychom Vám představili možnosti
dalšího vzdělávání pro čerstvé i
starší absolventy a v červnu se
setkáme při tradiční Zahradní
slavnosti. Hlavní událostí nadcházejícího roku budou
samozřejmě oslavy spojené se
700. výročím narození Karla IV.
Nejen při těchto akcích se na Vás
budeme těšit!
Přejeme Vám krásný a úspěšný
rok 2016!
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Jak jsme oslavili advent
V prosinci jsme pro Vás připravili první Oslavu adventu na
UK – na krátkou reportáž, která připomene atmosféru adventního odpoledne na univerzitě, se můžete podívat zde:
youtube.com/watch?v=wJ-2kd-7xsY. Příležitost k setkání a
navíc s možností dozvědět se něco o Beuronské umělecké
škole byla také při tradičním Svatoštěpánském setkání, které
se uskutečnilo 26. prosince.

Zveme vás…
Reprezentační ples Univerzity Karlovy
Vážené absolventky, vážení absolventi, dovolte, abychom Vás
jménem vedení Univerzity Karlovy pozvali na Reprezentační
ples Univerzity Karlovy, který se koná 15. ledna 2016 od 20 hod v
prostorách Paláce Žofín, Slovanský ostrov 226, Praha 1. Volný
prodej vstupenek byl již zahájen v pokladně Paláce Žofín, Slovanský ostrov 226, Praha 1 a v síti Ticketpro.
Učinkují: Jan Čenský, No Name, Václav Neckář & Bacily, The Party Band,
Bingo Band, DIJAZZTIVA, Žandár a další.
Více informací naleznete na www.ples.cuni.cz.
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Benefity Klubu Alumni
Po předložení průkazu člena Klubu Alumni UK na pokladnách divadel ABC a Rokoko získáte 50% slevu na nákup vstupenek do 1. a 2. cenové zóny. Doporučujeme tato lednová
představení Městských divadel pražských:
Sen čarovné noci
12. ledna od 19 hodin v Divadle ABC

Kontaktujte nás:
Informační, poradenské a sociální
centrum Univerzity Karlovy
Klub Alumni UK
Celetná 13, 116 36, Praha 1
Tel.: (+420) 224 491 850
E-mail: absolventi@cuni.cz
Web: www.absolventi.cuni.cz
Facebook: Klub Alumni UK
Pokud si nepřejete zasílat newsletter Klubu Alumni UK, kontaktujte nás na e-mailu:
absolventi@cuni.cz
Zpracovalo Informační, poradenské a sociální centrum, Univerzita Karlova v Praze.

Nejhranější Shakespearova komedie Sen noci svatojánské v
novém překladu J. Joska. Magická hra o rozmarech lásky a
noci plné divů, které se možná staly a možná pouze zdály.
Slavná komedie vypráví souběžně tři příběhy, které by se za
normálních okolností nikdy neprotnuly a jejichž společným
jmenovatelem je láska. Její různé podoby a projevy se vzájemně střetávají a zrcadlí a dodávají hře i přes veškerou její rozmanitost vnitřní jednotu.
Hrají: V. Gajerová, J. Schwarz, H. Bor, H. Hornáčková, V. Dvořák, R. Hájek,
D. Marková ad.

Burundanga
15. ledna od 19 hodin v Divadle Rokoko
Studentka, která nechtěně otěhotní, a není si úplně jistá, jestli
otec dítěte je ten pravý, to se může stát. Sice si ho vybrala proto, že má bezpečné a trochu nudné povolání IT technika, a
sám není naprosto ničím výjimečný, jenomže jeden nikdy neví.
A když má kamarádku farmaceutku, po ruce drogu burundangu, známější spíše pod názvem skopolamin – tedy droga
pravdy, je velmi lákavé ji použít a mít naprostou jistotu, co je
její vyvolený zač. Jenomže, jak už to v takových situacích bývá,
dozví se mnohem víc, než si původně přála…
Hrají: H. Hornáčková, E. Pacoláková, R. Kalvoda, T. Novotný a J. Klem

Hodina před svatbou
11. a 23. ledna v Divadle Rokoko
Současné španělské drama s podtitulem „Každá rodina je
nemocná po svém…“ ukazuje, jak mohou finanční a obchodní
zájmy devastovat rodinné vztahy.
Hrají: P. Štěpánek, M. Badinková / B. Valentová, J. Hána, L.
Jurek, V. Dvořák, E. Pacoláková, D. Batulková, M. Málková a
M. Kačmarčík
Celý program najdete na www.MestskaDivadlaPrazska.cz.
(Sleva platí na představení z repertoáru Městských divadel pražských, nelze využít
na tituly Shirley Valentine, Pan Kaplan má třídu rád a Vím, že víš, že vím…)
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