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KLUB ALUMNI UK
Newsletter absolventů Univerzity Karlovy

Úvodník

Přichází čas, kdy je třeba pomalu vylovit ze skříní střevíce,
uvázat kravaty a motýlky a zopakovat si taneční kroky.
Na prahu plesové sezóny Vám
přinášíme přehled nejen bálů,
ale i dalších akcí, které se budou konat v rámci Univerzity
Karlovy a jejích fakult.

English

Dear Alumni Club members,
Charles University wishes you
all the best for health, happiness and prosperity in the new
year 2017! With each new issue
of our newsletter in 2017, we
would like to bring you more
information about events and
other activities of the Club also
in English language. In any
case of your interest in further
information in English, do not
hesitate to get in touch with us
via the contacts listed below.
We are looking forward to
hearing from you!

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
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PF 2017
Vážení členové Klubu Alumni UK,
Do nového roku Vám přejeme, aby Vás provázelo štěstí,
zdraví a úspěchy. Děkujeme za přízeň a těšíme se na další
setkávání na akcích Klubu Alumni UK.
Pour Féliciter 2017!

Plesová sezona na UK

Reprezentační ples UK

129. reprezentační ples mediků

Pomyslný zlatý hřeb univerzitní
plesové sezony přichází hned zkraje
a je jím Reprezentační ples Univerzity
Karlovy. Tento ples je již třetím v
pořadí a bude se konat v krásných
prostorách paláce Žofín. K tanci i
poslechu zahraje Back Side Big Band,
vystoupí například Janek Ledecký či
Ondřej Gregor Brzobohatý. Nebudou
chybět ani studentské kapely a na své
si přijdou i milovníci jazzu či
cimbálovky. Těšit se můžete i na
tradiční tombolu!

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy
srdečně zve na svůj ples. Zde se o
taneční muziku postará Hlavsa
Orchestra, vystoupí například Roman
Vojtek nebo Radka Fišarová. Dále se
představí Yo Yo Band, hudební
soubor The Apples a Mini Band
Martina Pešla. Ples ozvláštní
barmanská show!

Kdy: pátek 13. ledna 2017 od 20 hodin
Kde: Palác Žofín, Slovanský o. 226, P1
Více na: www.facebook.com/UK.ples
facebook.com/events/1794994420764840

Kdy: pátek 6. ledna 2017 od 20 hodin
Kde: Palác Žofín, Slovanský ostrov 226,
Praha 1
Vstupenky: K zakoupení v pokladně
paláce Žofín, v pokladně na Děkanátu
1. lékařské fakulty.
Ceny vstupenek: Pohybují se od 300
do 1 000 Kč.
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Více informací: Pro více informací
například o dostupnosti vstupenek
sledujte událost na Facebooku:
facebook.com/events/370027290014195

Reprezentační ples Přírodovědecké
fakulty UK
Kdy: sobota 18. února 2017 od 20 hod.
Kde: Kongresové centrum Praha,
5. května 1640/65, Praha 4 – Nusle
Oficiální událost na Facebooku:
facebook.com/events/1351681004841964

Právnický ples
Kdy: sobota 25. února 2017
Kde: Obecní dům, nám. Republiky 5,
Praha 1 – Staré Město
Více informací již brzy naleznete na
Facebooku Spolku českých právníků
Všehrd, který ples pořádá ve
spolupráci s Právnickou fakultou:
facebook.com/vsehrd

Ples 2. lékařské fakulty UK

Ples je pořádán v režii spolku
Motolák. Hosté se mohou těšit na
vyhlášení ankety Učitel roku a taneční
skupinu Prdlý kosti.
Kdy: sobota 25. února 2017
Kde: Národní dům, Nám. Míru 820/9,
Praha 2 – Vinohrady
Pro podrobnosti doporučujeme
sledovat stránky fakulty:
www.lf2.cuni.cz
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Ples Fakulty tělesné výchovy
a sportu UK
Kdy: úterý 28. února, 2017 od 19 hod.
Kde: Slovanský dům, Na Příkopě 22,
Praha 1
Vstupenky můžete zakoupit
v Copycentru Falon na FTVS UK v
přízemí hlavní budovy cca 15 m vpravo
od vstupní haly – číslo dveří 54, 54a.
Platba pouze v hotovosti.
Ceny vstupenek: 250 Kč
v předprodeji, 300 Kč na místě

Matfyzácký ples

Matematicko-fyzikální fakulta UK
společně se studentským spolkem
Matfyzák Vás srdečně zvou na
Matfyzácký ples. Tentokrát se bude
jednat o ples prvočíselný.
Kdy: čtvrtek 2. března 2017 od 19:31
Kde: Palác Žofín, Slovanský ostrov 226,
Praha 1
Více informací již brzy naleznete na
stránkách spolku Matfyzák:
www.matfyzak.cz/wp

Společný reprezentační ples
Filozofické a Pedagogické fakulty
UK 2017

Barbora Petrovická. K tanci pobídne
kapela Zatrestband a po ní se můžete
těšit na Simple Muffin. Připravena
jsou ocenění hodná předtančení,
správnou filmovou atmosféru naladí
vůně popcornu a po půlnoci nás do
filmového světa přiláká DJ. Tento
večer si můžete převzít také ceny z
bohaté tomboly a nakonec je tradičně
připravena i oscarová afterparty.
Kdy: úterý 7. března 2017
Kde: Národní dům, Nám. Míru 820/9,
Praha 2 – Vinohrady
Vstupenky můžete zakoupit buď
online (přes službu Ticketon, viz
stránky plesu) nebo osobně ve
výdejním centrum společnosti Ticketon
(Na Příkopě 16, Praha 1).
Ceny vstupenek: stání (250 Kč), sezení
(300 Kč).
Oficiální stránky plesu: ples2017.cz

Ples 3. lékařské fakulty UK
Kdy: pátek 10. března 2017
Kde: Národní dům, Nám. Míru 820/9,
Praha 2–Vinohrady
Podrobnosti o akci se připravují.
Sledujte: www.lf3.cuni.cz/3LF-1.html

Aneb FF UK a PedF UK na
červeném koberci. Plesem vás v záři
oscarového večera provede nová
moderátorská dvojice Vašek Vidím a

Další akce
„VIZE“ – výstava obrazů Anežky
Brožíkové

Výstava obrazů studentky Katolické
teologické fakulty Anežky Brožíkové
je k vidění v prvním poschodí KTF
UK a potrvá až do 25. 1. 2017.
Výstava „Architektonická soutěž
o návrh Kampus Albertov
– Biocentrum, Globcentrum“

V prostorech historického Karolina –
v Křížové chodbě a Císařském sále –
je zpřístupněna akademické i široké
veřejnosti výstava všech soutěžních
návrhů zaslaných do architektonické
soutěže o návrh kampusu Albertov Newsletter Klubu Alumni UK

Biocentrum, Globcentrum. Jedná se
o všech 33 návrhů zaslaných do 1.
kola architektonické soutěže a 6 návrhů postoupivších do 2. kola soutěže
včetně 3D modelů. Výstava potrvá do

25. 1. 2017. Není potřeba rezervace,
vstupné dobrovolné. Bezbariérový
přístup zajištěn.

2

Získejte na ipsc.cuni.cz/IPSC-82.html
Veletrh pražských veřejných vysokých škol

Srdečně zveme Vás, Vaše děti či příbuzné a přátele, kteří se zajímají o studium na vysoké škole na Veletrh
pražských veřejných vysokých škol.
Na veletrhu se budou prezentovat:
Akademie múzických umění, Akade-

http://absolventi.cuni.cz

mie výtvarných umění, Česká zemědělská univerzita, České vysoké učení
technické, Univerzita Karlova, Vysoká škola ekonomická, Vysoká škola
chemicko-technologická a Vysoká
škola uměleckoprůmyslová. Prezentovány budou bakalářské a víceleté
magisterské studijní obory.

VSTUP ZDARMA.
Kdy: čtvrtek 2. 2. 2017, 9:00–16:30
Kde: Karolinum, Ovocný trh 3-5,
Praha 1
Web: prazske-verejne-vysoke-skoly.cz
Koordinátor veletrhu: Informační, poradenské a sociální centrum UK,
ipsc@ruk.cuni.cz

Propagační předměty
E-shop UK
Propagačních předměty Univerzity
Karlovy zakoupíte nejen v kamenné
prodejně UK Point v Celetné, ale

nově i v e-shopu na stránce
shop.cuni.cz. Vyberte si z široké nabídky univerzitních či vybraných fakultních propagačních předmětů

a objednejte z pohodlí Vašeho domova!
Věříme, že si u nás vyberete!
http://shop.cuni.cz

Benefity pro členy Klubu Alumni
Zveme členy Klubu Alumni
do divadla!

Po předložení průkazu zaměstnance
UK nebo člena Klubu Alumni na po-
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kladnách divadel ABC a Rokoko získáte 50% slevu na nákup vstupenek
do 1. a 2. cenové zóny.
Doporučujeme tato lednová představení Městských divadel pražských:

Hodina před svatbou

Každá rodina je nemocná po svém…
Svatba jediné dcery bohatého podnikatele svede do domu všechny jeho
syny i jejich partnerky. Brzy se ukáže,
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že den bude dramatičtější, než se původně očekávalo. Drama ukazuje, jak
finanční a obchodní zájmy devastují
rodinné vztahy.
V hlavní roli uvidíte Petra Štěpánka,
jeho syny si zahrají Viktor Dvořák,
Lukáš Jurek a Jiří Hána, v roli nevěsty
uvidíte Míšu Badinkovou nebo Barboru Valentovou, a dále hrají Dana
Batulková, Máša Málková, Evellyn
Pacoláková a Milan Kačmarčík.
Kdy: 20. 1. 2017 od 19 hodin
Kde: v Divadle Rokoko

Romulus Veliký, komedie antických
rozměrů

V Divadle ABC rozhodně stojí za vidění skvělá hra Friedricha Dürrenmatta Romulus Veliký, v níž exceluje
v hlavní roli Aleš Procházka. Budete
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svědky toho, jak se západořímská říše
hroutí, ohrožují ji cizí vojska a Romulus Veliký se stará jen o chov slepic, i
když na něho za každým závěsem
číhá vrah. Postavy, situace i zápletky
jsou ale ryze současné, velmi komické
a také stále aktuální. A rozuzlení je
šokující!
Kdy: 17. 1. 2017 od 19 hodin
Kde: Divadlo ABC

Soirée Věry a Veroniky

Na Soirée Věry a Veroniky se vám
představí dvě úžasné dámy – herečka,
která ráda zpívá, Veronika Gajerová a
zpěvačka, která ráda hraje, Věra Nerušilová. Obě se před lety sešly v Divadle ABC při zkoušení komedie
„Pan Kaplan má třídu rád“ a tento-

krát se rozhodly vystoupit na společném večeru, kde nebude chybět trocha divadla, něco málo zpěvu a také
nějaké to překvapení.
Kdy: 14. 1. 2017 od 21 hodin
Kde: Divadlo Rokoko

Celý program najdete na
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, na hostující představení a pronájmy.)
Celouniverzitní, fakultní a další slevy
pro členy Klubu Alumni UK naleznete
na stránkách: cuni.cz/UK-6174.html
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