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Úvodník
Milí absolventi,
po letní pauze Vám opět přinášíme novinky z Vaší alma mater a také pozvánky na řadu zajímavých akcí. Vyzdvihnout
stojí za to říjnový Veletrh Absolvent – veletrh pracovních
příležitostí pro studenty a absolventy, a také benefity, které
můžete využít na univerzitě
i mimo ni. Husitská teologická
fakulta připravila program
přednášek pro veřejnost,
na které se s kartou Klubu
Alumni UK dostanete se slevou. Newsletter rozesíláme
členům Klubu Alumni UK
jednou měsíčně – přejeme příjemné čtení!


Kontakt

Informační, poradenské
a sociální centrum UK
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

Podzimní akce
Veletrh Absolvent – veletrh
pracovních příležitostí

Přednášky pro veřejnost na
Husitské teologické fakultě

Pro studenty a absolventy připravujeme veletrh pracovních příležitostí,
který se v prostorách Karolina uskuteční ve středu 5. října 2016. Veletrh
se bude specializovat na nabídku pracovních míst, stáží, trainee programů,
brigád a praxí pro studenty a absolventy zejména společenskovědních
a humanitních oborů. Kromě prezentací firem na stáncích a v posluchárnách Vám program nabídne i vzdělávací semináře a workshopy s tematikou kariérového rozvoje a podporu
v oblasti kariérového poradenství.
Více informací a program naleznete
na www.veletrhabsolvent.cuni.cz.

Projdete-li upravenou kvetoucí zahradou, kde se nad hlavami příchozích
sklání vysoké břízy, objevíte jednu
z teologických fakult Univerzity Karlovy. „Vážně? Na Budějovické? Já
tam bydlím dvacet let a o žádné Univerzitě tam nevím.“ není ojedinělá
věta, kterou lze zaslechnout na veletrzích vzdělávání, kde se setkávají zájemci o celoživotní studium s reprezentanty jednotlivých fakult. Husitská
teologická fakulta, ačkoliv sídlí mimo
rušné centrum Prahy, nabízí všem zájemcům dychtícím rozšířit si obzory
zajímavé vzdělávací programy.

Kdy: středa 5. října 2016
Kde: Karolinum, Ovocný trh 3,

Praha 1
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V září zde započne již pátý ročník
úspěšných přednášek pro veřejnost
„Večerní akademie religionistiky.“ Během uplynulých čtyř let se zde posluchači mohli seznámit mimo jiné
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s křesťanskou mystikou, staroegyptským náboženstvím, původní keltskou spiritualitou či s novopohanským hnutím. V následujícím akademickém roce jsou již připravena témata alternativní spirituality západního původu (doc. Ivan Štampach)
a náboženských paralel ve fantasy literatuře (doc. Pavel Hošek) a ve virtuální realitě (dr. Zuzana Kostićová). Jeden z kurzů bude věnován také zajímavým hostům, kteří vždy jednou
za čtrnáct dní pojednají o vybrané náboženské menšině Blízkého východu
(dr. Jiří Gebelt).
Jedinečností těchto přednášek je i
rozdílné spektrum posluchačů všech
věkových kategorií, odlišných profesních a životních směrů a nejrůznějších vyznání. Ti všichni však mají
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jedno společné. Touhu se srozumitelným způsobem seznámit se základy
a specifiky světových náboženství,
která pohánějí současné dění, či vládly
dávno zapomenutým světům. Tomu
je přizpůsoben i výklad předních českých odborníků na zvolená témata,
který je vystavěn na vědeckých poznatcích a předáván poutavým způsobem.
Novinkou, která zaujme především
zájemce o přednášky s křesťanskou
tematikou je „Večerní akademie teologie,“ jež doplňuje religionistické
kurzy. Tady se mohou posluchači těšit na roli biblických textů v rané
církvi (doc. Jiří Pavlík), výpověď
o Bohu v knize apokalyptického proroka Daniela (doc. Jiří Beneš) a po-

stavy a události hýbající světem Nového zákona (dr. Jiří Lukeš). Zajímavé
téma nabídnou i přednášky osvětlující
vývoj dialogu mezi náboženstvím a
přírodními vědami (doc. Jiří Vogel).
Každý, koho široká paleta nabízených
okruhů oslovila, je vítán na jednotlivých přednáškách či po zaslání přihlášky v celém přednáškovém cyklu,
na jehož konci čeká na každého přihlášeného účastníka osvědčení o absolvování kurzů celoživotního vzdělávání na Univerzitě Karlově.
Dvojice zájemců i členové Klubu
Alumni UK mohou využít slevy.
Kontakt: religionistika@htf.cuni.cz
Program: www.htf.cuni.cz/VAR
Facebook:
www.facebook.com/religionistika

Benefity Klubu Alumni UK – vybíráme pro Vás
Kurzy celoživotního vzdělávání na UK
Blíží se začátek nového semestru,
a proto bychom Vám rádi připomněli,
že na vybrané kurzy celoživotního
vzdělávání (CŽV) mají členové Klubu
Alumni UK slevy. Přehled těchto
kurzů naleznete na webových stránkách www.absolventi.cuni.cz v sekci
Průkaz člena (konkrétně zde:
http://www.cuni.cz/UK-6175.html).

Kurz cvičení metodou
SM systém
Také v nadcházejícím semestru bude
pokračovat oblíbený kurz cvičení metodou SM systém zaměřený na léčbu
a prevenci bolesti zad a poruch pohybového aparátu. Ten je otevřen všem
zájemcům z řad členů Klubu Alumni
UK a stejně jako v předešlém roce
bude složený z 10 hodinových lekcí,
které se uskuteční od 6. 10.
do 15. 12. 2016. Lekce se budou konat každý čtvrtek v tělocvičně Jednota
(Opletalova 38, P1), a to od
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14.40 hod. Cena celého kurzu je
600 Kč. Pozor – volných již zbývá
pouze několik míst, neváhejte proto
a v případě zájmu se obraťte na
Mgr. Pavla Buriánka – pavel.burianek@ruk.cuni.cz.
Bližší informace o kurzu jsou
k dispozici na:
ipsc.cuni.cz/IPSC-6.html?event=13591

Zvýhodněná cena kurzů
v jazykové škole JIPKA
Členové Klubu Alumni UK mohu celoročně využít 10% slevu na veškeré
skupinové kurzy, minikurzy a překladatelské služby jazykové školy JIPKA.
Dvakrát ročně (vždy na začátku jarního a podzimního semestru) nabízí
navíc škola vybrané skupinové kurzy
za zvýhodněnou cenu 2 000 Kč
(běžná cena těchto kurzů na pražských pobočkách se pohybuje
od 3 550 do 4 100 Kč).

Pro podzimní semestr tohoto roku,
který začíná od října, je možné za
zmíněnou zvýhodněnou cenu využít
veškeré nabízené kurzy typu konverzace (bez ohledu na jazyk) a kurzy obchodní angličtiny či němčiny. Jedná se
o kurzy probíhající vždy 1× týdně,
v celkové dotaci 16×90 min za semestr. Slevu lze uplatnit na kterékoliv
pobočce.
Bližší informace naleznete na:
http://ipsc.cuni.cz/IPSC-33.html
V případě dotazů či nejasností se můžete obrátit na adresu:
pavel.burianek@ruk.cuni.cz
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Výhodněji za kulturou…
Městská divadla pražská. 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 červnová představení Městských divadel pražských:
Želary

Adaptace nejvyhledávanějšího bestselleru posledních let.
1900

Kdy: 15. září 2016 od
hod.
Kde: Divadlo Rokoko
Hrají: Vasil Fridrich, Evellyn Pacoláková, Jitka Smutná, Oldřich Vízner, Viktor Dvořák, Veronika Janků, Jaromír
Nosek ad.

Listopad

Jak být znovu zvolen americkým prezidentem, když popularita klesá k
nule? Nekorektní politická fraška.
V hlavní roli s Michalem Dlouhým.
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a další a další diagnózy? To uvidíte
v komedii Noc bláznů.
Kdy: 22. a 30. 9. od 19 hod.
Kde: Divadlo Rokoko
Hrají: Pavel Juřica, Michael Vykus, Veronika Gajerová, Diana Šoltýsová, Nina
Horáková, Aleš Bílík, Stanislava Jachnická, Oldřich Vízner ad.

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,
Vím, že víš, že vím… a Proč muži neposlouchají a ženy neumí číst v mapách)

Taneční soubor 420PEOPLE
Objednávat vstupenky se slevou můžete u Petry Kašparové na e-mailu
petra@420people.org. Na září jsme
pro Vás vybrali tato představení:
Taneční pocta ping pongu Jatka78
Kdy: 28. září 2016
Cena pro členy Klubu Alumni UK:
200Kč (běžná cena: 350 Kč/vstupenka)
Rezervace: do 21. září 2016
Info: www.420people.org/cz/repertoar/detail/33-tanecni-pocta-pingpongu

Paradiso a Portrait Parlé Jatka78
Kdy: 3. října 2016
Cena pro členy Klubu Alumni UK:
200Kč (běžná cena: 350 Kč/vstupenka)
Rezervace: do 26. září 2016
Info: www.420people.org/cz/repertoar/detail/36-paradiso a www.420people.org/cz/repertoar/detail/35-portrait-parle
Kdy: 21. září 2016 od 19 hod.
Kde: Divadlo ABC
Dále hrají: Jiří Hána, Lenka Zbranková,
Jaroslav Vlach a Zdeněk Vencl.

Noc bláznů

Jak to dopadne, když v divadelním
souboru máte pyromana, „mýtomana“, narkomanku, hudebníka závislého na lithiu, koktajícího právníka
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Phrasing the pain (derniéra)
divadlo Ponec
Kdy: 24. října 2016
Cena pro členy Klubu Alumni UK:
120 Kč (běžná cena: 190 Kč/vstupenka)
Rezervace: do 17. října 2016
Info: www.420people.org/cz/repertoar/detail/32-phrasing-the-pain

Slevy pro členy Klubu Alumni UK
nabízí také další pražská divadla:

Divadlo pod Palmovkou
Othello
Kdy: 13. 9. 2016 od 19 hod.
Kde: Velká scéna
Členové Klubu Alumni UK: 115 Kč

Večer tříkrálový
Kdy: 14. 9. 2016 od 19 hod.
Kde: Velká scéna
Členové Klubu Alumni UK: 115 Kč

Laskavé bohyně
Kdy: 16. 9. 2016 od 19 hod.
Kde: Velká scéna
Členové Klubu Alumni UK: 115 Kč

Krvavá svatba
Kdy: 17. 9. 2016 od 19 hod.
Kde: Velká scéna
Členové Klubu Alumni UK: 115 Kč

Fuk!
Kdy: 19. 9. 2016 od 19 hod.
Kde: Velká scéna
Členové Klubu Alumni UK: 175 Kč

Celebrity
Kdy: 20. 9. 2016 od 19 hod.
Kde: Velká scéna
Členové Klubu Alumni UK: 115 Kč

Dva ubohý Rumuni, co mluvěj polsky
Kdy: 20. 9. 2016 od 19.30 hod.
Kde: Studio palmoff
Členové Klubu Alumni UK: 145 Kč

Můj romantický příběh
Kdy: 21. 9. 2016 od 19 hod.
Kde: Velká scéna
Členové Klubu Alumni UK: 115 Kč

Mlčení bobříků
Kdy: 21. 9. 2016 od 19.30 hod.
Kde: Studio palmoff
Členové Klubu Alumni UK: 145 Kč

Spolupracovníci
Kdy: 22. 9. 2016 od 19 hod.
Kde: Velká scéna
Členové Klubu Alumni UK: 115 Kč

Sex noci svatojánské
Kdy: 23. 9. 2016 od 19 hod.
Kde: Velká scéna
Členové Klubu Alumni UK: 115 Kč
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Králova řeč
Kdy: 24. 9. 2016 od 19 hod.
Kde: Velká scéna
Členové Klubu Alumni UK: 175 Kč

Laskavé bohyně
Kdy: 26. 9. 2016 od 19 hod.
Kde: Velká scéna
Členové Klubu Alumni UK: 115 Kč

Poprask na laguně
Kdy: 27. 9. 2016 od 19 hod.
Kde: Velká scéna
Členové Klubu Alumni UK: 115 Kč

1000 věcí, co mě …
Kdy: 27. 9. 2016 od 19 hod.
Kde: Studio palmoff
Členové Klubu Alumni UK: 145 Kč

Náměsíčná komedie
Kdy: 29. 9. 2016 od 19 hod.
Kde: Velká scéna
Členové Klubu Alumni UK: 115 Kč

Edith
Kdy: 30. 9. 2016 od 19 hod.
Kde: Velká scéna
Členové Klubu Alumni UK: 115 Kč

Přísně tajné: Hrubá nemravnost
Kdy: 30. 9. 2016 od 19.30 hod.
Kde: Studio palmoff
Členové Klubu Alumni UK: 145 Kč

http://absolventi.cuni.cz

Divadlo Archa:
V případě zájmu rezervujte vstupenky
na adrese pavel.burianek@ruk.cuni.cz,
vstupenky vám budou následně připraveny
k vyzvednutí v pokladně divadla. U představení, kde je uvedeno více možných termínů
specifikujte prosím při rezervaci, o které datum máte zájem. Počet vstupenek nabízených za zvýhodněnou cenu je u všech představení omezený – nabídka tedy platí pouze
do vyčerpání poskytnuté kapacity. Pokud
není uvedeno jinak, je počet zvýhodněných
vstupenek omezen na 2 ks/osoba.
Busking Un/limited

Busking neboli pouliční umění má v
Praze dlouhou tradici. Jaká je jeho budoucnost po nedávném schválení
nové kontroverzní vyhlášky? Jaké zážitky, motivace a sny mají skuteční
buskeři, a jak se na ně dívají obyvatelé
Prahy? Chceme, nebo nechceme v
ulicích umění? Interaktivní dokumentární inscenace, která vstupuje do
současné debaty o podobě pražského
veřejného prostoru, svobodě projevu
a umění.
Kdy: 21. a 22. září od 20 hod.
Kde: Archa.lab / Divadlo Archa
Hrají: Spielraum Kollektiv.

Více: www.divadloarcha.cz/cz/program/436 a https://www.facebook.com/events/1746902928898704
Zvýhodněná cena pro zaměstnance a
členy Klubu Alumni UK:
90 Kč (původně 150 Kč)
Rezervace: do 16. září 2016 (počet zvýhodněných vstupenek na osobu není
omezen)

Divadlo Vizita — Opatrná růže

Nespoutané improvizace Jaroslava
Duška, Pjéra la Šé´ze, Zdeňka Konopáska a Viktora Zborníka. Už dvacet let se pravidelně dvakrát do měsíce na scéně Archy rozjíždí kolotoče,
horské dráhy a tobogány svobodné
imaginace. Divadlo Vizita je stálicí
programu Divadla Archa. Odehrálo
zde bezmála čtyři sta představení a ani
jedno z nich nebylo stejné. Vizita je
synonymem pro improvizační divadlo, Jaroslav Dušek je jeho mistrem.
Kdy: 26. září 2016 od 20 hod.
Hrají: Jaroslav Dušek, Pjér la Šé'z,
Zdeněk Konopásek, Viktor Zborník
www.divadloarcha.cz/cz/program/506
Zvýhodněná cena pro zaměstnance
a členy Klubu Alumni UK:
150 Kč (původně 230 Kč).
Rezervace: do 19. září 2016

Novinky v UK Pointu
Pocta Karlu IV.

U příležitosti 700. výročí narození
Karla IV. vytvořili mistři české porcelánové manufaktury Atelier JM Lesov
originální šálek s podšálkem, který
je věnován tomuto panovníkovi. Šálek s podšálkem ruční výroby je bohatě dekorován zlatem a celobarevnými motivy, jejichž předlohou je
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slavná výzdoba kaple sv. Kříže na
hradě Karlštejn. Autorem výtvarného
návrhu je ak. sochař Jiří Laštovička.
Nový sortiment

Na konci září bude spuštěn nový eshop na adrese http://shop.cuni.cz.
Vyberte si z nového sortimentu z pohodlí Vašeho domova. Podzimní dny

si můžete zpříjemnit např. novými
triky v reflexních barvách.
UK Point
Prodejna propagačních předmětů UK
Celetná 14
Praha 1 – Staré Město
tel. 224 491 842
www.point.cuni.cz
point@cuni.cz
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