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Úvodník
Vážení členové Klubu
Alumni, je tu další číslo našeho newsletteru. V něm se dočtete o nadcházející přednášce
pro Klub Alumni, závěru plesové sezóny či aktualizovaném
seznamu slev a výhod u našich
externích partnerů, který naleznete v přiložené brožuře. V neposlední řadě Vám také přinášíme první informace o Dnu
celoživotního vzdělávání &
Festivalu absolventů plánovaného na duben.
English: Dear Alumni Club
members, this new issue of
Alumni Club newsletter brings
you the information about upcoming lecture for Alumni
Club, last balls in the season
held by faculties. Moreover, updated list of benefits offered by
our external partners can be
found in the brochure attached
to this newsletter. Last but not
least, we are happy to announce
the first details about Day of
Lifelong Learning & Alumni
Festival.

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

Newsletter Klubu Alumni UK

Pozvánky na březnové akce
Přednáška Klubu Alumni UK:
Svědectví pamětníků aneb Centrum
vizuální historie Malach

Centrum vizuální historie Malach při
Ústavu formální a aplikované
lingvistiky MFF Univerzity Karlovy
poskytuje místní přístup k rozsáhlému
digitálnímu archivu Nadace Šoa
Univerzity Jižní Kalifornie. Tento
licencovaný on-line archiv obsahuje
přes 54 000 audiovizuálních nahrávek
rozhovorů, které pokrývají dějiny
celého 20. století. Rozhovory s
pamětníky byly v letech 1994-1999
pořízeny v 56 zemích a ve 32 různých
jazycích. Česky je k dispozici přes 550
interview v průměrné délce 2 hodiny.
V databázi lze snadno najít relevantní
výpovědi s využitím sofistikovaných
vyhledávacích nástrojů - hledat lze
pomocí více než 62 000 klíčových

slov z nejrůznějších oborů a oblastí.
V rámci přednášky bude představen
charakter těchto zdrojů, praxe
vyhledávání v archivu a některé
projekty, které tyto materiály
využívají. Všechny rozhovory jsou
plně dostupné v CVH Malach a
přístupné zájemcům z řad veřejnosti i
odborníků. Přednášejícím bude
tentokrát PhDr. Jiří Kocián, který je
koordinátorem Centra vizuální
historie Malach na Ústavu formální a
aplikované lingvistiky MFF UK a
zároveň působí jako badatel a
přednášející na Katedře ruských a
východoevropských studií Institutu
mezinárodních studií FSV UK.
Kdy: čtvrtek 16. 3. 2017, 17:30–18:30
Kde: Velká zasedací síň
Karolinum, 2. p., Ovocný trh 3–5, -1
Registrace:
ipc1.cuni.cz/reg/index.php?event=473
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Závěr plesové sezóny na UK
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

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: úterý 7. března 2017
Kde: Národní dům, Náměstí Míru
820/9, 120 00 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

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

Ples 3. lékařské fakulty UK

conference and networking event entitled “10 years of excellent ideas” is
organized by the Technology Centre
of the Czech Academy of Sciences on
15 March in Prague.

Diskuzní seminář: Ekonomie
holek a maminek – Vliv mateřství na výši daní, důchodů
a na rozdělení domácích
prací

Na v pořadí již devatenáctém plesu 3.
LF UK bude ke zhlédnutí mnoho vystoupení, anketa o nejoblíbenějšího
pedagoga fakulty tzv. Syllabova křída
a samozřejmě nebude chybět bohatá
tombola. Ples pořádá 3. LF společně
se studentským spolkem Trimed. Přijďte přivítat nový semestr ve velkém
stylu!
Kdy: pátek 10. 3. 2017, od 19 hod.
Kde: Národní dům, Náměstí Míru
820/9, 120 00 Praha 2 – Vinohrady
Podrobnosti na: lf3.cuni.cz/3LF-1.html

Další akce
Conference: 10 YEARS OF EXCELLENT IDEAS: European
Research Council (ERC) and
its impact in Europe and the
Czech Republic
In March 2017 the ERC will celebrate
its 10th anniversary. In 10 years only
it has become a brand of scientific excellence and a recognized success
story for the European Union: thousands of research leaders and teams
supported, almost 100 000 articles
featuring ERC projects in international scientific journals, hundreds of
breakthroughs and discoveries that
are opening new horizons to tackle
medical, industrial and societal challenges, 6 Nobel prizes, that went to
recipients of European Research
Council grants. On this occasion a
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The event is hosted by the Charles
University.
When: Wednesday 15th March 2017,
9:30 a. m. – 5 p. m.
Where: Vlastenecký sál – Karolinum,
Ovocný trh 3, Prague 1
Registration:
geform.tc.cz/10yearsofERC
More information:
cuni.cz/UK-6305.html?event=14680

Do jaké míry mateřství ovlivňuje výši
odvedených daní, pojistných, nebo
přiznaných dávek a důchodů? Kdo se
o děti v české domácnosti nejvíce
stará? Platí rovnice, že čím víc se jeden rodič stará o děti a domácnost,
tím víc se ten druhý stará o finanční
zabezpečení rodiny? A co pomáhá
zvýšit nízkou porodnost ve většině
států EU: státní finanční podpora,
nebo poskytované služby ulehčující
péči o dítě? O těchto a dalších souvisejících tématech můžete diskutovat s
Klárou Kalíškovou, Jiřím Šatavou či
Filipem Pertoldem.
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Kdy: čtvrtek 2. 3. 2017, 15:00–16:30
Kde: CERGE-EI, Politických vězňů 7,
Praha 1

Připravujeme

Den celoživotního vzdělávání
& Festival absolventů
I tento rok pro Vás organizujeme
Den CŽV & Festival absolventů, kde
se budete moci dozvědět, co univerzita a její fakulty absolventům nabízí.

Upcoming Events
Day of Lifelong Learning
& Alumni Festival

Even this year we will organize Day
of Lifelong Learning and Alumni Festival for you. Discover what Charles
University and its faculties offer to
alumni and find interesting courses

http://absolventi.cuni.cz
Více informací na:
idea.cerge-ei.cz/zpravy/ekonomie-holek-a-maminek-vliv-materstvi-na-vysi-

dani-duchodu-a-na-rozdeleni-domacich-praci

Představena bude široká škála vzdělávacích programů, ať už zájmových,
profesních či v rámci Univerzity třetího věku. Připraven bude i bohatý
doprovodný program.

Více podrobností naleznete již brzy
na stránkách univerzity a také v dubnovém čísle tohoto newsletteru.

within the lifelong learning framework or programmes of University of
Third Millennium. We are also preparing rich supporting programme and
events.

Detailed information can be found
soon on university website or in the
next issue of this newsletter.

Celou nabídku a podmínky uplatnění
u jednotlivých slev a benefitů naleznete na www.cuni.cz/UK-6174.html
nebo v brožuře přiložené k tomuto
newsletteru!

offered e. g. by CK Čedok, Kino Lucerna, Jazyková škola JIPKA, České
dráhy, Švandovo divadlo, Divadlo
pod Palmovkou, Městská divadla
pražská and many others. These discounts are valid only in the Czech Republic. Complete offer of benefits can
be found at www.cuni.cz/UK6174.html or in the brochure attached to this newsletter (both only
in Czech).

Kdy: sobota 22. 4. 2016, 10:00 – 16:00
Kde: Karolinum, Ovocný trh 3, Praha 1

When: Saturday 22nd April 2017,
10am – 4pm
Where: Karolinum, Ovocný trh 3,
Prague 1

Benefity pro vás
Celouniverzitní benefity

V rámci univerzity můžete využít
např. určitých služeb Kolejí a menz
UK, Knihoven UK, Hotelu Krystal či
zakoupit zboží se slevou v Nakladatelství Karolinum nebo v prodejně
UK Point. Fakulty členům Klubu
Alumni nabízí možnost přihlásit se se
slevou na zajímavé kurzy Celoživotního vzdělávání nebo možnost zakoupení upomínkových a propagačních
předmětů či publikací.

Mimouniverzitní benefity
Mimo univerzitu uplatníte průkaz
člena v oblasti vzdělávání, cestování,
kultury či sportu a dalších. Slevy nabízí například CK Čedok, Kino Lucerna, Jazyková škola JIPKA, České
dráhy, Švandovo divadlo, Divadlo
pod Palmovkou, Městská divadla
pražská, Fitness Kotva, Lázně Poděbrady, Tom’s Burger a další.
Průkazy s licencí Alive mohou navíc
využít slev uvedených v katalogu na
stránkách www.alive.cz.
Newsletter Klubu Alumni UK

English
With the Charles University Club
Alumni membership card you may
use a large scale of benefits at the university, its faculties, and even outside
the university.
You can use services of Dormitories
and Refectories, Libraries, Krystal
Hotel, buy goods for discount prices
at university bookshop, or buy official
merchandise UK Point store (except
e-shop). For Alumni Club members,
faculties offer discounts on various
interesting courses of Lifelong learning programmes or faculty merchandise, and publications.

Membership cards with Alive licence
can, in addition, use variety of discounts and benefits listed in the catalogue on the following webpage:
www.alive.cz.
Don’t hesitate to get in touch with us!

Outside the university you may find
discounts on culture, education,
transport or travelling. Discounts are
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Nová nabídka
Zvýhodněná nabídka pro studenty
Univerzity Karlovy a členy Klubu
Alumni UK – zvýhodněnou nabídku
je možné uplatnit na následující představení:

Březen 2017:

1. 3. čt 1930
2. 3. čt 1930
3. 3. čt 1930
4. 3. so 1500
6. 3. po 1930
6. 3. po 1930

Sen noci svatojánské
Dohazovačka
Sen noci svatojánské
Jeptišky
Techtle mechtle
Umění vraždy
Komorní Fidlovačka
10. 3. pá 1930 Magor
13. 3. po 1930Sen noci svatojánské
15. 3. čt 1930 Dohazovačka
17. 3. pá 1930 Magor
21. 3. út 1930 Famílie
24. 3. pá 1930 Umění vraždy
Komorní Fidlovačka
29. 3. st 1930 Nejlepší kamarádky
Komorní Fidlovačka

Rezervované vstupenky budou
připraveny k vyzvednutí v pokladně
Divadla Na Fidlovačce:
Pondělí–pátek: 1000–1930
Sobota: 1400–1800 (v případě, že se
hraje večerní představení do 1930)
Neděle: 1 hodinu před začátkem
představení
Těšit se můžete na skvělé herecké
výkony a příjemný kulturní zážitek!
Na shledanou v hledišti Divadla Na Fidlovačce!

Cena vstupenky pro studenty
a členy klubu alumni je 200 Kč.

Cestujete levněji se
společností Eurolines!

Více o repertoáru naleznete na
www.fidlovacka.cz

Díky čerstvě navázané spolupráci s
autobusovou společností Eurolines
mohou členové Klubu Alumni UK v
nadcházejícím období využít při
nákupu mezinárodních jízdenek dvou
zajímavých akcí.

Svá místa si prosím rezervujte na adrese
prokopova@fidlovacka.cz nebo telefonicky na tel. 261 215 721 (v
pracovní dny po–pá 900–1500 hod.)

osob do některé z evropských destinací zaplatíte jen za jednoho pasažéra.
Akce se vztahuje na jízdenky v období od 20. 2. do 9. 4., přičemž
nakupovat je lze do 31. 3,
prostřednictvím tohoto odkazu
elines.cz/cz/jedna-plus-jedna-gts.
Na stejném místě naleznete také
všechny potřebné informace.
Od 1. 3. je potom možné až do konce
roku využít slevy 23 % na jízdenky do
více než 40 vybraných destinací, jejichž seznam je k dispozici na
ipsc.cuni.cz/IPSC-33.html. Sleva je
uplatnitelná prostřednictvím
speciálního kódu, který si můžete
vyžádat na adrese
pavel.burianek@ruk.cuni.cz.

První z nich je akce 1+1 ZDARMA,
v jejímž rámci při cestování dvou

Newsletter Klubu Alumni UK
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Benefity
Slevy a výhody pro členy Klubu Alumni
Univerzity Karlovy
Vážení členové Klubu Alumni,
V tomto přehledu bychom Vás chtěli seznámit s organizacemi, jejichž
výhody mohou všichni členové Klubu Alumni v současné době
využívat. Jejich poskytnutí je zpravidla vázáno na předložení průkazu
Klubu Alumni UK (dále jen „průkaz“). Podrobnější informace k
uvedeným nabídkám, včetně podmínek pro uplatnění nároku na níže
popsané benefity naleznete v příslušné sekci na webu Univerzity
Karlovy (http://www.cuni.cz/UK-6842.html). Stránka prochází
pravidelnou aktualizací, tudíž obsahuje vždy nejčerstvější zprávy
týkající se dané oblasti. Ty jsou zveřejňovány také v newsletteru Klubu
Alumni UK.
V případě dotazů, nejasností či námětů a doporučení k dané oblasti
se prosím obraťte na absolventi@cuni.cz

02/2017

Pobyty a cestování
CK ČEDOK
www.cedok.cz
Sleva 13 % na všechny nezlevněné pobytové zájezdy
letadlem (nevztahuje se na zájezdy se slevou last
minute/first minute)
Sleva 300–800 Kč na zájezdy first minute
Sleva 300–500 Kč na zájezdy last minute
Sleva se vztahuje nejen na držitele průkazu, ale i
všechny osoby cestující v jeho doprovodu.

ČESKÉ DRÁHY
www.cd.cz
Sleva 22 % na IN Kartu 25
(zvýhodněná cena 350 Kč, běžná cena 450 Kč)
Sleva 10 % na IN Kartu 50
(zvýhodněná cena 2 690 Kč, běžná cena 2 990 Kč)
Sleva 10 % na IN Kartu 100
(zvýhodněná cena 17 990 Kč, běžná cena 19 990 Kč)

SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE
TURČIANSKE TEPLICE
www.therme.sk
Speciální nabídka na lázeňské pobyty v hotelu Vel’ká
Fatra **** – superior
Podrobné informace o pobytu jsou k dispozici zde:
http://ipsc.cuni.cz/IPSC-33-version1ponuka_univerzita_karlova_2016.pdf
Uvedené výhody může čerpat držitel průkazu i osoby v
jeho doprovodu.
Bližší informace o lázních naleznete na www.therme.sk

Pobyty a cestování
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EUROLINES
www.elines.cz/cz
Akce 1+1 ZDARMA do evropských destinací. Akce se
vztahuje na jízdenky v období od 20. 2. do 9. 4.,
přičemž nakupovat je lze do 31. 3, prostřednictvím
tohoto odkazu https://elines.cz/cz/jedna-plus-jednagts.
Od 1. 3. je potom možné až do konce roku využít slevy
23 % na jízdenky do více než 40 vybraných destinací,
Více informací na http://www.cuni.cz/UK-6842.html.

Kultura
MĚSTSKÁ DIVADLA PRAŽSKÁ
www.mestskadivadlaprazska.cz
Sleva 50 % ze vstupného na vstupenky do 1. a 2.
cenové zóny
Sleva se nevztahuje na představení Shirley Valentine,
Pan Kaplan má třídu rád, Vím, že víš, že vím, Proč muži
neposlouchají a ženy neumí číst v mapách, pronájmy a
hostující představení.
Počet zvýhodněných vstupenek na osobu není omezen.
Sleva bude započtena při vyzvednutí vstupenek a jejich
úhradě v pokladně divadla.

DIVADLO POD PALMOVKOU
www.divadlopodpalmovkou.cz
Sleva 20 % ze vstupného na divadelní představení.
Sleva se nevztahuje na představení Králova řeč, FUK!,
Edith a Marlene.
Držitel průkazu má možnost zakoupit dvě zvýhodněné
vstupenky na dané představení.
Slevu je možné uplatnit při zakoupení či vyzvednutí
vstupenek v pokladně divadla po předložení průkazu.

Kultura

Strana 4

ŠVANDOVO DIVADLO NA SMÍCHOVĚ
www.svandovodivadlo.cz
Sleva 10 % ze vstupného na všechna představení
souboru Švandova divadla.
Každý měsíc speciální nabídka představení se zvýh.
cenami vstupného (40 % slevy na vstupenky).
Zaslání programu před zahájením předprodeje a
možnost objednat ta nejlepší místa.
Počet zvýhodněných vstupenek na osobu není omezen.
Informace o speciální měsíční nabídce a přednostním
předprodeji na další měsíc jsou zájemcům rozesílány
prostřednictvím mailu – v případě zájmu o jejich odběr
se prosím přihlaste zprávou zaslanou na adresu
pavel.burianek@ruk.cuni.cz.

DIVADLO KAMPA
www.divadlokampa.cz
Možnost zakoupení vstupenky na divadelní představení
za zvýhodněnou studentskou cenu.
Nabídka se vztahuje na akce, u kterých je studentské
vstupné umožněno (informace je vždy uvedena na
webu DK u příslušné akce).
Sleva se vztahuje pouze na držitele průkazu.

DIVADLO ARCHA
www.divadloarcha.cz
Každý měsíc speciální nabídka představení se
zvýhodněnými cenami vstupného (do vyčerpání zásob –
počet zvýhodněných vstupenek omezen).
Informace o speciální měsíční jsou zájemcům
rozesílány prostřednictvím mailu – v případě zájmu o
jejich odběr se prosím přihlaste zprávou zaslanou na
adresu pavel.burianek@ruk.cuni.cz.

DIVADLO V DLOUHÉ
www.divadlovdlouhe.cz
Každý měsíc speciální nabídka představení za
zvýhodněnou cenu.
Kultura
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Informace o speciální měsíční nabídce jsou zájemcům
rozesílány prostřednictvím mailu. V případě zájmu o
jejich odběr se prosím přihlaste zprávou zaslanou na
pavel.burianek@ruk.cuni.cz.

DIVADLO NA JEZERCE
www.divadlonajezerce.cz
Každý měsíc speciální nabídka představení za
zvýhodněnou cenu.
Informace o speciální měsíční nabídce jsou zájemcům
rozesílány prostřednictvím mailu. V případě zájmu o
jejich odběr se prosím přihlaste zprávou zaslanou na
pavel.burianek@ruk.cuni.cz.

DIVADLO HYBERNIA
www.hybernia.eu
Sleva 100 Kč na muzikál Mefisto.
Slevu lze uplatnit při zakoupení vstupenek přes
internet na adrese
http://www.muzikalmefisto.cz/predprodej-vstupenek
(při nákupu je třeba zadat slevový kód MEFSCH95).
Další možností nákupu je kontaktovat přímo obchodní
oddělení divadla (tel. 605 108 326;
vstupenky@hybernia.eu).

MEET FACTORY
www.meetfactory.cz
Možnost zakoupení vstupenky na divadelní představení
za zvýhodněnou studentskou cenu (v současnosti 120
Kč, běžná cena 200 Kč)
Sleva se vztahuje pouze na držitele průkazu.
Slevu je možné uplatnit při zakoupení či vyzvednutí
vstupenek v pokladně divadla.

Kultura
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KINO LUCERNA
www.kinolucerna.cz
Sleva 20 % ze vstupného na všechny běžné 2D
projekce (s výjimkou speciálních, uzavřených a
festivalových).
Držitel průkazu má možnost zakoupit dvě zvýhodněné
vstupenky na danou projekci.
Slevu je možné uplatnit při zakoupení vstupenek v
pokladně divadla po předložení průkazu.

DIVADLO NA FIDLOVAČCE
www.fidlovacka.cz
Každý měsíc speciální nabídka představení za
zvýhodněnou cenu.
Objednávku zlevněných vstupenek je třeba uskutečnit
prostřednictvím emailu či telefonicky– bližší info viz
http://www.cuni.cz/UK-6842.html
Informace o speciální měsíční nabídce jsou zájemcům
rozesílány prostřednictvím mailu. V případě zájmu o
jejich odběr se prosím přihlaste zprávou zaslanou na
pavel.burianek@ruk.cuni.cz.

PREMIERE CINEMAS
www.premierecinemas.cz
Možnost zakoupení vstupenky na filmové projekce
v multikině Premiere Cinemas Praha Hostivař za
zvýhodněnou studentskou cenu (cca 20% sleva oproti
běžné ceně).
Sleva se vztahuje pouze na držitele průkazu.

Kultura
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Fitness, wellness, beauty
FITNESS KOTVA
www.fitnesskotva.cz
Sleva 10–41 % na poskytované fitness a wellness
služby (dle typu služby), např:
Posilovna 130 Kč / 1 vstup (běžná cena 170 Kč)
Solná jeskyně 100 Kč / 1 vstup (běžná cena 120 Kč)
Sauna – 150 Kč / 1 vstup (běžná cena 180 Kč)
Kompletní nabídka k dispozici na
http://www.cuni.cz/UK-6842.html

HIT FITNESS FLÓRA
www.hitfit.cz
Sleva 40 % z jednorázového vstupného do fitness
centra denně od 900 do 1600 hod. (sleva se vztahuje na
všechny poskytované služby s výjimkou relaxačních)

Volný čas
AQUAPALACE PRAHA
www.aquapalace.cz
Sleva 20 % ze vstupného do Vodního světa a saun v
rámci komplexu Aquapalace Praha v Čestlicích.
Sleva se vztahuje na všechny typy vstupného s
výjimkou vstupného RODINA.
Uvedená sleva se vztahuje na držitele průkazu i
všechny osoby v jeho doprovodu.
Objednávku zlevněných vstupenek je třeba uskutečnit
prostřednictvím emailu či SMS zprávy zaslané
pověřené kontaktní osobě – bližší info viz
http://www.cuni.cz/UK-6842.html
Fitness, wellness, beauty
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IQLANDIA LIBEREC
www.iqlandia.cz
Sleva 20 % z dospělého vstupného.
Sleva se vztahuje pouze na držitele průkazu.

MUZEUM KARLA ZEMANA
www.muzeumkarlazemana.cz
Sleva 10 % ze vstupného.
Sleva se vztahuje na držitele průkazu i všechny osoby v
jeho doprovodu.

FK DUKLA PRAHA
www.fkdukla.cz
Možnost zakoupení vstupenek na domácí ligová utkání
za zvýhodněnou cenu 50 Kč (běžná cena 150 Kč).
Zvýhodněná cena vstupenky platí do domácích sektorů
a bude poskytnuta po předložení platného průkazu při
nákupu na hlavních pokladnách stadionu.
Držitel průkazu má možnost zakoupit až tři zvýhodněné
vstupenky na dané utkání.

LOBKOWICZKÝ PALÁC A ZÁMEK
NELAHOZEVES
www.lobkowicz.com
Vstup do Muzea Lobkowiczkých sbírek za zvýhodněnou
cenu 150 Kč/osoba (standardní cena 275 Kč).
Sleva ve výši 15 % na koncerty klasické hudby
pořádané v Lobkowiczkém paláci (sleva se vztahuje na
sedadla I. a II. kategorie).
Vstup na prohlídku zámku Nelahozeves s českým
výkladem za zvýhodněnou cenu 90 Kč/osoba
(standardní cena 110 Kč).
Uvedené slevy se nevztahují na zlevněné vstupné a
nelze je kombinovat s dalšími slevami.

Volný čas
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ZÁPADOČESKÁ GALERIE V PLZNI
www.zpc-galerie.cz
Sleva ve výši 50 % ze vstupného.
Sleva se vztahuje na držitele příslušného univerzitního
průkazu i všechny osoby v jeho doprovodu.

CENTRUM SOUČASNÉHO UMĚNÍ DOX
www.dox.cz
Sleva 20 % ze vstupného.

Ostatní služby
JAZYKOVÁ ŠKOLA JIPKA
www.jipka.cz
Sleva 10 % na skupinové kurzy, minikurzy (kurzy na
míru pro 3–5 studentů, kteří se navzájem znají) a
překladatelské služby.
Dvakrát ročně speciální akce (vždy na začátku
semestru) – vybrané skupinové kurzy za 2000 Kč
(běžná cena 3400–4300 Kč).
Pokud nechcete, aby Vám nabídka unikla, přihlaste se
k odběru informací mailem zaslaným na adresu
pavel.burianek@ruk.cuni.cz.

TOM’S BURGER
www.tomsburger.cz
Sleva na konzumaci v restauracích Tom’s Burger
(provozovny Hybernská 26, Praha 1 a Anny Letenské
16, Praha 2) ve výši 10 % z celkové útraty + dalších
10 % v případě stažení mobilní aplikace Tom’s Burger.
Na již zlevněné jídlo se sleva nevztahuje (polední menu
a jiné slevové akce).

Ostatní služby
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HERVIS SPORTS
Sleva 15 % na nákup zboží v kamenných prodejnách.
Sleva se nevztahuje na zboží s označením „1. cena“,
kamery GoPro a jízdní kola.
Slevu nelze kombinovat s jinými slevovými akcemi a
kupóny.

AZ SPORT
www.azsport.cz
Sleva 10 % na nákup zboží v kamenné prodejně v
Lidické ul. (Lidická 7, Praha 5).
Slevu nelze kombinovat s jinými slevovými akcemi a
kupóny.

Ostatní služby
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Zpracovalo:
Informační, poradenské a sociální centrum
Univerzita Karlova
ipsc@ruk.cuni.cz

Aktuální ke dni 28. 2. 2017

