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Pozvánky na prosincové akce
Přednáška pro Klub Alumni: 

Brexit – Nejen bitva o Británii, 

ale i o Evropu 

Přednášející bude reagovat na skuteč-

nost, že většina komentátorů vý-

sledku hlasování o tzv. brexitu – ať 

už přímo v Británii, v Evropě či 

v České republice – záměrně anebo 

z neznalosti interpretovala výsledek 

zcela chybně či, minimálně, s velkým 

zkreslením. Proto se pokusí shrnout 

všechno podstatné v krátké, pře-

hledné přednášce, v níž se posluchače 

pokusí uchránit od zahlcení spoustou 

čísel a vesměs nepřehledných či 

přímo nesrozumitelných statistických 

údajů. 

Přednáška bude rozdělena na dvě 

části: 

 rekapitulace nejdůležitějších příčin 

toho, proč se většina Britů rozhodla 

hlasovat pro odchod své země 

z Evropské unie (EU), 

 spekulativní část se do jisté míry po-

kusí naznačit hlavní možné důsledky 

toho, k čemu došlo. 

Kdy: čtvrtek 15. 12. 2016, 17:30–19:00 

Kde: Velká zasedací síň, Karolinum 

Přednášející: 

prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. 

prorektor pro vnější vztahy 

Rezervace: 

ipc1.cuni.cz/reg/index.php?event=426 

Kontakt na organizátora: 

julie.hubenakova@ruk.cuni.cz 

Svatoštěpánské setkání 
Srdečně Vás zveme na každoroční 
Svatoštěpánské setkání. Klub Alumni 
UK tímto navazuje na více než dvace-
tiletou tradici setkávání univerzity se 
svými absolventy a přáteli. Kostel, 
v jehož prostorech se bude setkání 

 

KLUB ALUMNI UK 
Newsletter absolventů Univerzity Karlovy číslo 12/2016 

 

Úvodník 

Milé absolventky, 

milí absolventi, 

přinášíme Vám poslední číslo 

newsletteru roku 2016. Vánoce 

se kvapem blíží, a proto by-

chom Vás chtěli informovat 

především o akcích, které uni-

verzita při této příležitosti 

chystá. Věříme, že si tímto 

způsobem zpříjemníte předvá-

noční čas i následné svátky.  

Těšíme se na Vás s novým čís-

lem i v roce 2017! 

 

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 

http://ipc1.cuni.cz/reg/index.php?event=426
mailto:julie.hubenakova@ruk.cuni.cz
mailto:absolventi@cuni.cz
http://www.absolventi.cuni.cz/
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konat, proslul soškou Pražského Jezu-
látka, kvůli které se mu často přezdívá 
U Pražského Jezulátka.  
Těšit se můžete např. na komentova-
nou prohlídku vedenou 
prof. PhDr. Ing. Janem Roy-
tem, DSc., prorektorem Univerzity 
Karlovy. Volně přístupné bude rov-
něž muzeum šatníku Pražského Jezu-
látka, expozice betlémů z různých 

zemí světa a výstava věnovaná karme-
litánské misii ve Středoafrické repub-
lice. 

Přijďte si zpříjemnit sváteční den 

i s rodinnými příslušníky a známými! 

Kdy: pondělí 26. 12. 2016 v 15:00 

Kde: Kostel Panny Marie Vítězné a sva-

tého Antonína Paduánského, Karmelit-

ská ulice, Praha 1 – Malá Strana  

Vánoční akce UK a jednotlivých fakult 
Vánoční miniatury – výstava 

Zveme vás na tradiční vánoční vý-

stavu Vánoční miniatury, kterou po-

řádá Botanická zahrada Přírodově-

decké fakulty UK. Trojská botanická 

zahrada je jejím partnerem. Navštívíte 

kouzelný svět miniaturek s vánoční 

tematikou, stromečky a větévky ozdo-

bené malými ozdůbkami z nejrůzněj-

ších materiálů, minibetlémky, čertí 

ráje a nebeské scenérie. Výstava Vám 

přiblíží i to, jak se zdobily stromečky 

v 19. století. Zakoupit si budete moci 

i drobné vánoční dárky, novou sérii 

vánočních pohlednic, vánoční knihy z 

nakladatelství Argo, dále knihy „Per-

níky s láskou pečené“ a „Vánoční 

cukroví s láskou pečené“ z nakladatel-

ství Rubico. 

Kdy: 25. 11. – 1. 1. 2017, 

denně od 10:00 do 17:00 

Kde: Botanická zahrada Přírodově-

decké fakulty UK – Výstavní skleník, Na 

Slupi 16, Praha 2 

Poutní mše svatá Katolické 

teologické fakulty UK 

Kdy: středa 7. 12. 2016 v 16:30 

Kde: Kaple Nejsvětějšího Srdce Ježí-

šova v Arcibiskupském semináři, Thá-

kurova 3, Praha 6 – Dejvice 

Kontakt: kaplan@ktf.cuni.cz 

Vánoční koncert UK 

Kdy: čtvrtek 15. 12. 2016 v 19:00 

Kde: Velká aula Karolina 

Více informací na: http://www.cuni.cz 

Vysokoškolský umělecký sou-

bor Univerzity Karlovy 

Vánoční koncert Vysokoškolského 

uměleckého souboru UK 

Ani v letošním roce nemůže chybět 

tradiční vánoční koncert Vysokoškol-

ského uměleckého souboru Univer-

zity Karlovy. V jeho programu si při-

pomeneme dvě výročí, která připadají 

na letošní rok. 220. výročí svého 

vzniku slaví snad nejznámější vánoční 

skladba české provenience, Česká mše 

vánoční „Hej, mistře!“ skladatele Ja-

kuba Jana Ryby, a také významného 

jubilea Vianoční omše Edmunda Pa-

schy, která spatřila světlo světla před 

rovnými 245 lety. 

Přijďte oslavit tato významná jubilea 

a naladit se na poklidnou atmosféru 

v nadcházejícím adventním čase. Jste 

srdečně zváni! 

Kdy: neděle 18. 12. 2016 ve 20:00 

Kde: kostel sv. Šimona a Judy, Dušní, 

Praha 1 – Staré Město 

Program: Jakub Jan Ryba (1765–1815): 

Česká mše vánoční „Hej, mistře!“ 

(220 let výročí skladby) – rekonstruo-

vaná verze dle původního rukopisu 

Edmund Pascha (1714–1772): Vianočná 

omša (245 let výročí skladby) – premi-

éra nové verze 

Účinkují: Pražští chrámoví sólisté 

Vysokoškolský umělecký soubor UK 

řídí Jakub Zicha 

Vstupné: 150 Kč 

Vstupenky lze objednávat přes rezer-

vační systém na adrese: 

http://www.vus-uk.cz/koncert/vanocni-

koncert-vusu či na e-mailu vus@vus-

uk.cz 

Vánoční koncert pro Národní tech-

nické muzeum 

Kdy: pondělí 19. 12. 2016 v 19:00 

Kde: Národní technické muzeum, 

Kostelní 42, Praha 7 – Letná 

Program: Jakub Jan Ryba: Česká mše 

vánoční „Hej, mistře!“ 

Edmund Pascha: Pastorely 

Účinkují: Vysokoškolský umělecký 

soubor Univerzity Karlovy 

komorní orchestr Camerata Carolina 

řídí Jakub Zicha 

15. 12. 2016 – Vánoční koncert UK 

Akademická farnost Praha 

Česká mše vánoční Jakuba Jana 

Ryby – benefiční koncert Sboru 

a orchestru Univerzity Karlovy 

ve prospěch společnosti Stopa 

Kdy: pondělí 19. 12. 2016, 20:00–21:00 

Kde: Kostel Nejsvětějšího Salvátora, 

Křižovnická 2, Praha 1 

Vigilie slavnosti Narození Páně – 

půlnoční mše svatá 

Kdy: sobota 24. 12. 2016, 23:59–1:20 

Kde: Kostel Nejsvětějšího Salvátora, 

Křižovnická 2, Praha 1 

Kontakt: info@farnostsalvator.cz

mailto:kaplan@ktf.cuni.cz
http://www.cuni.cz/
http://www.vus-uk.cz/koncert/vanocni-koncert-vusu
http://www.vus-uk.cz/koncert/vanocni-koncert-vusu
mailto:vus@vus-uk.cz
mailto:vus@vus-uk.cz
mailto:info@farnostsalvator.cz


  Získejte na ipsc.cuni.cz/IPSC-82.html  http://absolventi.cuni.cz   

Newsletter Klubu Alumni UK  3 

Další informace
Prodej vstupenek na Repre-

zentační ples UK 

Volný prodej vstupenek na další Re-

prezentační ples Univerzity Karlovy 

bude zahájen již 12. 12. 2016 na po-

kladně Paláce Žofín, Slovanský os-

trov 226, Praha 1 a v síti Ticketpro. 

Více informací naleznete na adrese: 

http://ples.cuni.cz 

Nové zboží v UK Pointu 

V prodejně propagačních předmětů 

UK Point si již nyní můžete zakoupit 

univerzitní diář na rok 2017, který na-

bízíme ve dvou velikostech! 

K mání jsou také nové látkové tašky 

se znakem univerzity. 

Nový e-shop UK! 

Udělejte si radost! K našemu kamen-

nému obchodu v Celetné ulici jsme 

pro Váš komfort zřídili také nový e-

shop, kde můžete vybírat z celého 

sortimentu univerzitních propagač-

ních předmětů z pohodlí domova. 

Najdete zde nejen celouniverzitní 

zboží, ale zároveň i vybrané fakultní 

propagační předměty, to vše pře-

hledně na jednom místě. 

Věříme, že si u nás vyberete! 

http://shop.cuni.cz 

Benefity pro členy Klubu Alumni 

Městská divadla pražská 

Po předložení průkazu člena Klubu Alumni 

UK na pokladnách divadel ABC a Ro-

koko získáte 50% slevu na nákup vstupe-

nek do 1. a 2. cenové zóny. 

 

Doporučujeme tato říjnová předsta-

vení Městských divadel pražských: 

Vánoční festival v divadlech ABC 

a Rokoko 

V sobotu 3. prosince pořádají Měst-

ská divadla pražská 6. ročník Vánočního 

festivalu. I letos festival nabídne čtyři 

představení s vánoční tematikou, kte-

rou ztvárnila divadla z celé České re-

publiky. V inscenaci Psaní Ježíškovi br-

něnského HaDivadla uvidíte v hlavní 

roli Pavla Lišku, dále vystoupí Divadlo 

rozmanitostí Most, Divadlo Lampion 

Kladno a festival tradičně uzavře před-

stavení České Vánoce Městských divadel 

pražských. Připraven bude rovněž bo-

hatý doprovodný program, který vás naladí 

na vánoční atmosféru. 

Kdy: 3. prosince od 13:15 hodin 

Program a více informací: 

mestskadivadlaprazska.cz/akce/va-

nocni-festival 

Listopad 

Jak být znovu zvolen americkým pre-

zidentem, když popularita klesá k 

nule? Nekorektní politická fraška. 

V hlavní roli Michal Dlouhý. Politická 

fraška jednoho z nejlepších součas-

ných amerických autorů nás zavede 

do Bílého domu, kde se fiktivní ame-

rický prezident Charles Smith připra-

vuje na novou prezidentskou volbu, 

ve které jsou ovšem jeho šance na 

znovuzvolení „stejně nízké jako 

Ghándího cholesterol“. Nehodlá se 

však vzdát bez boje a svou chystanou 

kampaň opře o novou interpretaci 

oslav Dne díkůvzdání, která by mu 

měla získat patřičný kapitál od „zain-

teresovaných“ kruhů. Na scénu tak 

přicházejí krocani, moderní indiánský 

náčelník a také prezidentova výstřední 

autorka projevů, která si z Číny při-

veze nejen adoptované miminko, ale i 

ptačí chřipku. 

30. 12. od 19 hodin v Divadle ABC 

Burundanga 

Veselohra o lesku a bídě současného 

terorismu. Velmi nevážně pojednává 

o jedné z největších hrozeb naší doby, 

o teroristech, které omylem odhalí 

dvě studentky prostřednictvím „drogy 

pravdy“, burundangy, o nepodařeném 

únosu a možném zániku separatis-

tické organizace ETA, ale také o lásce 

a důvěře. 

Kdy: 17. 12. od 17 h a 30. 12. od 19 h 

Kde: v Divadle Rokoko 

Celý program najdete na: 

www.MestskaDivadlaPrazska.cz. 

(Sleva platí na představení z repertoáru Městských di-

vadel pražských, nelze využít na tituly Shirley Valen-

tine, Pan Kaplan má třídu rád, Vím, že víš, že 

vím… a Proč muži neposlouchají a ženy neumí číst v 

mapách, na hostující představení a pronájmy.) 

http://ples.cuni.cz/
http://shop.cuni.cz/
http://www.mestskadivadlaprazska.cz/akce/vanocni-festival/
http://www.mestskadivadlaprazska.cz/akce/vanocni-festival/
www.MestskaDivadlaPrazska.cz

