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Novinky

Fakulta sociálních věd spus-

tila sbírku na nové fakultní 

insignie! 

Tušíte, na jaké žezlo přísahají studenti 

FSV při imatrikulačním slibu a pro-

moční přísaze? Ani více než po čtvrt 

století od vzniku Fakulty sociálních 

věd UK nepřísahají její absolventi na 

vlastní žezlo, nýbrž na žezlo Filozo-

fické fakulty. Mnohokrát se fakulta 

pokoušela svou tvář zformovat a po-

jmenovat, mnohokrát vykročila na 

cestu k insigniím. A teď přišel ten 

čas. 

„Přísahejme na vlastní!“ – slogan, 

který uvozuje sbírku absolventů, 

příznivců, studentů a zaměstnanců 

FSV UK. Projekt vypsání sbírky 

podpořil jak současný děkan FSV 

UK Jakub Končelík, tak i emeritní 

děkani Lubomír Mlčoch a Jan 

Ámos Víšek. Podpořte ji i Vy a buďte 

součástí tohoto historického oka-

mžiku. Dotáhněme společně do 

úspěšného konce projekt vzniku in-

signií, který před více než dvaceti lety 

ohlásil děkan prof. Miloslav Petrusek. 

Od 4. dubna je na adrese 

hithit.com/insignie spuštěna ve-

řejná sbírka, která potrvá do 19. 

května. Pojďme společně zhmot-

nit a posílit identitu FSV UK, 

pojďme přísahat na vlastní! 

 

KLUB ALUMNI UK 
Newsletter absolventů Univerzity Karlovy číslo 5/2017 

 

Úvodník 
Vážení členové Klubu 
Alumni, je tu květen a s ním 
další číslo newsletteru Klubu 
Alumni. Na úvod bychom 
Vám chtěli poděkovat za hoj-
nou účast na Dni celoživot-
ního vzdělávání & Festivalu 
absolventů. Věříme, že jste si 
jej se svými nejbližšími do sy-
tosti užili. Tým Klubu 
Alumni rozhodně nezahálí a 
již v tuto chvíli pro Vás při-
pravujeme další setkání – Za-
hradní slavnost, která se bude 
konat 21. června. V tomto 
čísle přinášíme novinky, zají-
mavosti a pozvánky na květ-
nové akce. Ještě necelý měsíc 
se můžete například zapojit 
do sbírky Fakulty sociálních 
věd na nové insignie či si po-
číst o 25. výročí ošetřovatel-
ských studií na naší 3. lékař-
ské fakultě. Podařilo se nám 
také rozšířit seznam externích 
partnerů, u kterých jako čle-
nové Klubu Alumni můžete 
uplatnit slevu na Váš nákup. 
Připomínky a náměty k to-
muto newsletteru můžete za-
sílat na absolventi@cuni.cz!  

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://hithit.com/insignie
mailto:absolventi@cuni.cz
mailto:absolventi@cuni.cz
http://www.absolventi.cuni.cz/
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Podívejte se na nové video, kde o no-

vých insigniích FSV hovoří prorektor 

Univerzity Karlovy prof. Jan Royt. 

youtube.com/watch?v=47GxBk2c-io 

Žezlo bude vyrobeno z kombinace 

ušlechtilých kovů (mimo jiné se před-

pokládá využití bronzu, stříbra, zlata a 

platiny), jeho jednotlivé části budou 

osazeny polodrahokamy. Podle ná-

vrhu bude zeměkoule na vrcholu že-

zla vyrobena z lapis lazuli, drahého 

kamene výrazné modré barvy. Lapis 

lazuli je z mytologického hlediska po-

važován za velice mocný kámen s báj-

nou schopností nasát měsíční energii 

a předat ji dotykem. Součástí realizace 

bude samozřejmě výroba formy, ná-

sledné odlití a finální cizelování žezla. 

Další nezbytnou součástí zakázky je 

také ruční výroba pevného pouzdra. 

Ideovým návrhem insignií FSV UK je 

motiv „Společnost jako na dlani“ (tu 

reprezentuje zeměkoule spočívající na 

konečcích lidské ruky. Každý prst 

ruky symbolizuje jeden z oborů pěs-

tovaných na fakultě, celá ruka pak 

skutečnost, že díky oborové spolu-

práci nabízí fakulta studentům pohled 

na lidskou společnost jako na dlani). 

Soutěž o ideový záměr žezla byla vy-

hlášena na podzim roku 2014. Auto-

rem vítězného ideového návrhu je 

profesor Martin Potůček. 

FSV UK oslovila akademického so-

chaře Otmara Olivu, kterého před 

dvaceti lety kontaktoval tehdejší dě-

kan prof. Miloslav Petrusek. Tvorba 

mistra Olivy je známá nejen v ČR, ale 

i v zahraničí. Insignie již zhotovoval 

např. brněnské JAMU, jeho díla zdobí 

mimo jiné kapli Jana Pavla II. ve Vati-

kánu, chrám Panny Marie Matky 

církve v Mariboru či chrám Panny 

Marie Vítězné v Praze. A co je nejdů-

ležitější? Vybírá se pouze na materiál, 

z něhož bude žezlo vyrobeno, obrov-

ské množství práce na insigniích vě-

nuje Otmar Oliva fakultě zdarma. 

Rozhovor s akademickým sochařem 

Otmarem Olivou o práci na návrhu 

insignií pro FSV UK: 

youtube.com/watch?v=HYA7Yc5Q9sg 

Oficiální událost na Facebooku: 

facebook.com/events/1296273077116721 

 

3. lékařská fakulta UK vychovala již téměř tisíc sester! 

U příležitosti 25. výročí ošetřovatel-

ských studií pořádá Ústav ošetřovatel-

ství 3. LF UK slavnostní konferenci 

spojenou se setkáním absolventů 

těchto studií. Na akci konanou pod 

záštitou rektora Univerzity Karlovy, 

děkana 3. lékařské fakulty, Minister-

stva zdravotnictví ČR, Ministerstva 

školství, mládeže 

a tělovýchovy ČR 

a České asociace 

sester jsou sr-

dečně zváni 

všichni absolventi 

i vyučující, kteří 

se na výuce sester 

podíleli a podílejí. 

Pozvány jsou i 

významné osob-

nosti českého 

ošetřovatelství, 

zástupci zdravotnických zařízení i 

hosté ze zahraničí. Slavnostní konfe-

rence se koná den před Mezinárod-

ním dnem sester a vystoupí na něm 

mj. i pěvecký sbor AkorD Motol z 

Fakultní nemocnice v Motole. V zá-

věru bude i čas na setkání s bývalými 

spolužáky, kolegy a vyučujícími v his-

torických prostorách Karolina u 

sklenky vína.  

3. LF UK vychovala za 25 let již 

téměř tisícovku sester, kterým po-

skytla vzdělání v oboru Zdravotní 

vědy a Všeobecná zdravotní sestra v 

prezenční i kombinované formě.  

Absolventi se mohou registrovat na 

webu 25letsester.lf3.cuni.cz. Po při-

hlášení je možné vidět již zaregistro-

vané spolužáky. Naleznete zde také 

podrobné informace o programu. 

Kdy: čtvrtek 11. května 2017, 10:00 

Kde: Velká aula Karolina, 

Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1 

Kontakt: na organizátora akce: 

PhDr. Marie Zvoníčková, 

marie.zvonickova@lf3.cuni.cz 

https://www.youtube.com/watch?v=47GxBk2c-io
https://www.youtube.com/watch?v=HYA7Yc5Q9sg
https://www.facebook.com/events/1296273077116721/
https://25letsester.lf3.cuni.cz/
mailto:marie.zvonickova@lf3.cuni.cz
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Pozvánky na květnové akce 
Výstava 

– „Albánie, vlevo hleď!“ 

VI. ročník Albánského podvečera se 

uskuteční formou vernisáže výstavy 

fotografií s názvem „Albánie, vlevo 

hleď!“ s podtitulem Albánie v promě-

nách času. Pořadatelem výstavy je Ka-

tedra jihoslovanských a balkanistic-

kých studií Filozofické fakulty UK. 

Vernisáž se bude konat v rámci šes-

tého ročníku tzv. Albánských podve-

čerů, při kterých se česká veřejnost 

může blíže seznámit s historií a kultu-

rou albánského prostoru na Balkáně. 

Vystavené fotografie a další grafická 

díla zachycují proměnu předválečné a 

zejména poválečné Albánie v prvních 

letech budování komunismu. Ukazují 

proměnu společnosti, modernizaci 

země, ale zároveň také tvrdou realitu 

totalitního režimu, propagandy a chu-

doby. Fotografie pochází ze sbírky al-

bánské sekce KJBS FF UK. 

Kdy: úterý 2. 5. 2017, 18:00 (vernisáž) 

Kde: Galerie Výtoň, Na Výtoni 2, Praha 2 

Výstavu budou moci návštěvníci zhléd-

nout do konce května. Vstup volný. 

Mezinárodní sinologické cen-

trum Chiang Ching-kuovy na-

dace při UK oslaví 20. výročí 

založení 

V rámci oslav zavítá poprvé do České 

republiky světoznámý režisér Hou 

Hsiao-hsien, mimo jiné nositel Zla-

tého lva z Benátek za snímek Město 

smutku (1989) či ceny za režii z Can-

nes za snímek Assassin (2015). Před-

stavitel tchajwanské „nové vlny“ se v 

doprovodu známé scenáristky a spi-

sovatelky Chu Tien-wen zúčastní me-

zinárodní konference Taiwan Cinema 

and Cultural Dynamics (2.–3. 5. v Ka-

rolinu) a v kině Ponrepo uvede své 

nejznámější filmy. 

Oba budou 2. 5. od 20:30 hosty zahá-

jení Hou Hsiao-hsienovy retrospek-

tivy, kterou pořádá CCK-ISC spolu s 

Národním filmovým archivem a Ax-

man Production (Filmasia) v Kině 

Ponrepo (Bartolomějská 11, Praha 1) 

2.–10. 5. a na mezinárodní konferenci 

Taiwan Cinema and Cultural Dyna-

mics: na zahájení 2. 5. od 9:00 a bě-

hem diskuze u kulatého stolu 3. 5. 

15:00–16:30 v Karolinu (vstup je 

volný pro veřejnost bez předchozí re-

gistrace). Oba hosté budou také od-

povídat na otázky diváků 3. 5. po pro-

jekci City of Sadness, 4. 5. po filmu 

Three times a 5. 5. po filmu Assassin. 

Program přehlídky v Ponrepu: 

Květy Šanghaje 02/05/2017 20:30 

Město smutku 03/05/2017 18:30 

Tři časy aneb Naše nejlepší chvíle 

04/05/2017 17:00, 10/05/2017 20:00 

Millenium Mambo 04/05/2017 20:00, 

09/05/2017 17:30 

HHH 05/05/2017 17:30 

Assassin 05/05/2017 19:30 

Sbohem, jihu, sbohem 09/05/2017 20:00 

Radostný vítr 10/05/2017 17:30 

Více info o programu konference na-

leznete na stránkách Mezinárodního 

sinologického centra Chiang Ching-

kuovy nadace při UK cckisc.ff.cuni.cz 

a podrobněji k filmové přehlídce na 

www Národního filmového archivu 

nfa.cz/cz/kino-pon-

repo/cykly/?a=17993-hou-hsiao-

hsien-v-praze  

Diskuzní seminář s prezentací 

studie: Pod pokličkou Beallo-

vých seznamů 

Think-tank IDEA při CERGE-EI sr-

dečně zve na diskuzní seminář spo-

jený s prezentací studie na téma Pod 

pokličkou Beallových seznamů: Jak dál v 

boji s predátory? 

Predátorské časopisy podlamují věro-

hodnost vědeckého publikování. 

Řada časopisů podezřelých z predá-

torských praktik je indexována i v re-

spektovaných citačních databázích. 

Průkopník boje proti predátorským 

časopisům Jeffrey Beall však nedávno 

překvapivě opustil scénu. Některá 

jeho nařčení z predátorství již dříve 

vyvolala značné kontroverze. Proto 

může být užitečné se podrobněji po-

dívat, jaké indexované časopisy jsou 

uvedené na jeho seznamech. Boj s 

predátory navíc ještě zdaleka není vy-

hrán. 

Kdy: 2. května 2017, 15:30–17:00 

Kde: Národohospodářský ústav AV ČR, 

Politických vězňů 7, Praha 1 

Rezervace: e-mailem na adrese 

idea@cerge-ei.cz nebo vyplněním reg. 

formuláře bit.ly/IDEA_predatori2 

Organizátor: Blanka Javorová, 

blanka.javorova@cerge-ei.cz, 

+420 602 698 440 

http://cckisc.ff.cuni.cz/cs/
http://nfa.cz/cz/kino-ponrepo/cykly/?a=17993-hou-hsiao-hsien-v-praze
http://nfa.cz/cz/kino-ponrepo/cykly/?a=17993-hou-hsiao-hsien-v-praze
http://nfa.cz/cz/kino-ponrepo/cykly/?a=17993-hou-hsiao-hsien-v-praze
mailto:idea@cerge-ei.cz
http://bit.ly/IDEA_predatori2
mailto:blanka.javorova@cerge-ei.cz


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

Newsletter Klubu Alumni UK  4 

 



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

Newsletter Klubu Alumni UK  5 

Koncert – Eliáš (Felix Men-

delssohn Bartholdy) 

1. lékařská fakulta ve spolupráci s Pe-

dagogickou fakultou Vás srdečně 

zvou na 25. koncert z cyklu „Fakulta 

v srdci Karlova“. Akce se koná pod 

záštitou děkana 1. lékařské fakulty 

pana prof. MUDr. Aleksiho Šeda, 

DrSc. 

Kdy: čtvrtek 4. května 2017, 19:30 

Kde: kostel Nanebevzetí Panny Marie a 

sv. Karla Velikého, Ke Karlovu, Praha 2 

Cyklus přednášek – Histo-

ricko-sociologické konfron-

tace 

Pracoviště historické sociologie při 

Fakultě humanitních studií UK Vás 

zve na přednášku dr. Massimilliana 

Ruzzeddua s názvem Evoluce národního 

státu: Historie, funkce a budoucí scénáře, 

která se uskuteční v rámci předmětu 

Historicko-sociologické konfrontace.  

Národní státy byly hlavními instituci-

onálními aktéry novověkých dějin. 

Stále se zrychlující globalizační pro-

cesy však postupně oslabily funkce 

států jak na jejich vlastním území, tak 

z mezinárodního hlediska. Přednáška 

bude věnována diskusi epistemických 

problémů spojených s popisem to-

hoto fenoménu, jakož i náčrtu mož-

ných budoucích scénářů. 

Massimiliano Ruzzeddu je docentem 

sociologie na L'Università degli Studi 

„Niccolò Cusano“ v Římě. Je ředite-

lem výzkumu World Complexity 

Science Academy. Ve svých publika-

cích se věnoval tématům epistemolo-

gie sociálních věd, sociálním teoriím a 

sociálním inovacím.  

Kdy: čtvrtek 11. 5. 2017, 17:00–18:30 

Kde: Areál UK v Jinonicích, U Kříže 8, 

Praha 5, místnost 1036 

Přednáška proběhne v anglickém jazyce. 

Konference “Fenomén Foglar 

z hlediska náboženství” 

Působení literárního a výchovného 

díla Jaroslava Foglara představuje na-

prosto ojedinělý jev české kultury 

dvacátého století. Toto dílo se již 

stalo předmětem řady odborných roz-

prav, zejména mezi literárními kritiky 

a pedagogy. Rozsah a dosah Fogla-

rova působení ovšem překračuje 

běžné kategorie literární vědy i peda-

gogiky. I proto se v odborných studi-

ích Foglarova díla nápadně často ob-

jevují religionistické termíny jako ini-

ciační rituály, mytické archetypy, kul-

tické prvky, posvátné ideály krásy a 

dobra, magické kouzlo fikčního světa, 

mystický a mysteriózní náboj prózy 

atd. Zdá se, že nastal čas pokusit se 

interpretovat Foglarovo výchovné a 

literární dílo také z hlediska vědy o 

náboženství. Na tuto konferenci sr-

dečně zve Katedra religionistiky HTF 

UK. 
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Přednášející:  

doc. Pavel Hošek (ETF UK), dr. On-

dřej Sládek (Institut pro hermeneu-

tiku), dr. Petr Dvořák (CMTF UP), 

prof. Ivo Jirásek (FTK UP), doc. Sta-

nislav Balík (FSS MU), dr. Tomáš 

Vučka (FF UK) a další. 

Kdy: sobota 13. května 2017, 9:30 

Kde: Husitská teologická fakulta UK, 

Pacovská 4, Praha 4 

Jarní koncert Lékařské fakulty 

v Hradci Králové 

I tento rok pořádá Lékařská fakulta v 

Hradci Králové Jarní koncert, tento-

krát se budete moci těšit na vystou-

pení Vladimíra Mišíka. 

Kdy: pondělí 15. května 2017, od 19:00 

Kde: Velká posluchárna budovy Teore-

tických ústavů, Šimkova 870, 500 03 

Hradec Králové 

Religionistická konference 

„Gnose a mystická cesta 

k Bohu“ 

V rámci této akce vystoupí: 

Akademický blok: 
prof. PhDr. Luboš Kropáček, CSc. 

(HTF UK) – „Bůh a člověk v islámské 

mystice“  

doc. ThDr. Ivan Štampach (Filozo-

fická fakulta Univerzity Pardubice) – 

„Analogie raného gnostického křesťanství v 

současné spiritualitě“ 

Doc. PaedDr. Martin Dojčár, PhD. 

(Pedagogická fakulta Trnavské uni-

verzity) – „Spiritualita bez náboženstva - 

mystika Eckharta Tolleho“ 

ThLic. Mgr. Denisa Červenková, 

Th.D. (KTF UK) – „Gnostické motivy 

v karmelitánské mystice doby baroka“ 

doc. ThDr. Jiří Vogel, Th.D. (HTF 

UK) – „Mystické aspekty katolického mo-

dernismu“ 

ThDr. PhDr. Marek Dluhoš, Th.D., 

Ph.D. (HTF UK) – „Svěcení kněží u no-

vodobých gnostiků jako otázka napojení 

na náboženské egregory„ 

Mgr. Marek Vinklát, Th.D. (HTF 

UK) – „Dinanduktův vzestup v mandejské 

tradici“ 

ThDr. Markéta Holubová, Th.D. 

(HTF UK) – „Vztah židovství a gnóze – 

několik krátkých úvah na vybrané motivy“ 

doc. ThDr. Gorazd Josef Vopatrný, 

Th.D. (HTF UK) – Hesychasmus – jako 

tradiční pravoslavná spiritualita  

doc. Pavel Hošek, Th.D. (ETF UK) – 

Mystické motivy v myšlení a díle C S. Le-

wise  

Bc. Olga Čejková (SocioFactor) – 

Opouštění asketické praxe a jeho motivace 

zachycené ve výpovědích současných jogínů a 

mystiků  

Blok žité religiozity: 
Petr Kalač (Dokumentační centrum 

českého hermetismu) – „Mystická tvář 

českých hermetiků“  

JUDr. et Mgr. Ing. Jan Lípa, Ph.D., 

MBA (Institut obnovy duchovních 

tradic) – „Fráňa Drtikol – Mystik nebo 

Patriarcha českého buddhismu?“ 

Bc. Lukáš Loužecký (historik herme-

tismu) – „Petr Klíma-Toušek a Česká 

škola gnostická“ 

RNDr. Emil Páleš, CSc. (Sophia) – 

„Archonti gnostiků ve světle hlubinné psy-

chologie“ 

Kdy: sobota 20. 5. 2017,  9:30–16:00 

Kde: HTF UK, Pacovská 350/4, Praha 4, 

(aula H109) Vstup volný 

Přednáška „Povaha a hod-

nota lidského života“ 

Lékařská fakulta v Plzni a přednosta 

Psychiatrické kliniky doc. MUDr. Jan 

Vevera, Ph.D., srdečně zve na odbor-

níky i veřejnost na otevřenou před-

nášku. 

Přednáší: doc. Mgr. Jindřich Halama, Dr. 

Kdy: pátek 19. 5. 2017, 11:15–13:00 

Kde: Modrá posluchárna (UniMec), 

alej Svobody 76, Plzeň 

Slavnostní shromáždění ke 

Zlaté promoci absolventů 

3. lékařské fakulty ▼ 

Veletrh vědy a inovací 

Via Carolina 

Ve dnech 23. a 24. května 2017 se v 

prostorách Karolina uskuteční pod 

názvem Via Carolina veletrh vědy a 

inovací Univerzity Karlovy. Jedná se 

o akci, kterou organizuje Centrum 

pro přenos poznatků a technologií 

UK a jejímž cílem je představit od-

borné i laické veřejnosti činnost UK v 

její tzv. „třetí roli“, oblasti transferu 

poznatků a technologií. 

Součástí veletrhu bude prezentace 

Katalogu služeb UK formou oborově 

seskupených stánků, doprovodné 

workshopy a večerní společenský 

program. CPPT UK dále představí 

Katalog celoživotního vzdělávání, 

který připravilo ve spolupráci s Cen-

trem celoživotního vzdělávání UK. 

Zájemci budou mít v průběhu obou 
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dnů také možnost navštívit jednotlivá 

vědecko-výzkumná pracoviště na fa-

kultách. 

Akce je určena pro zástupce aplikační 

sféry i širokou veřejnost. Jedná se o 

jedinečnou příležitost, jak se seznámit 

s nabídkou odborných služeb Univer-

zity Karlovy. 

Kdy: 23.–24. 5. 2017, 10:00 – 18:00 

Kde: Karolinum, Ovocný trh 3–5, 

116 36 Praha 1 

Vstup zdarma 

Přijďte zhlédnout první 

Science slam na UK 

Co je Science slam?  

Science slam je formát, který má po-

moci popularizovat vědu a výzkum. 

Je to soutěž, při níž vědci formou 

stand-up výstupu představují své zají-

mavé vědecké a výzkumné projekty. 

Historicky první Science slam na UK 

proběhne v rámci Studentské vědecké 

konference 3. LF UK. 

Kdy: úterý 23. května 2017 

Kde: 3. LF UK, Ruská 87, 

100 00 Praha 10 

Více: scienceslam.cuni.cz  

Nové benefity pro členy Klubu Alumni 
UK se snaží neustále rozšiřovat na-

bídku absolventských a zaměstnanec-

kých benefitů, a to především na zá-

kladě prohlubování spolupráce s ex-

terními organizacemi. Aktuální infor-

mace naleznete vždy v našem ne-

wsletteru či na webových stránkách 

univerzity v sekci pro absolventy (Ab-

solventi → Klub Alumni UK → Prů-

kaz člena) 

Zvýhodněné předplatné na ti-

tuly vydavatelství MAFRA  

 

Univerzita Karlova navázala v uply-

nulých dnech partnerství s mediální 

společností MAFRA, která v této sou-

vislosti nabízí jejím zaměstnancům a 

členům Klubu Alumni UK možnost 

sjednat si předplatné na vydávané tiš-

těné tituly za zvýhodněnou cenu 

(jedná se o deníky MF Dnes a Li-

dové noviny a týdeník Téma). Sleva 

činí 25 % oproti ceně na stánku a 7–

18 % (dle titulu a typu předplatného) 

oproti běžné ceně předplatného.  

Speciální portál obsahující veškeré in-

formace o nabídce, skrze který lze 

učinit i případnou objednávku nalez-

nete na www.mafra.cz/uk. 

Divadlo Ponec 

 

Nabídka partnerských divadel byla 

nově rozšířena o Divadlo Ponec, kde 

mohou nyní držitelé univerzitního 

průkazu zakoupit vstupenku na před-

stavení za zvýhodněnou cenu 

120 Kč (standardní cena činí 190 Kč).   

Studio Fascinace 

 

Studio Fascinace, sídlící v Tyršově 

domě na Praze 1, se orientuje na po-

hybové aktivity pro všechny věkové 

skupiny. Kromě populárních lekcí 

zumby, jógy či pilates je možné zde 

navštěvovat speciální cvičení určené 

těhotným ženám, matkám s malými 

dětmi či seniorům.  

Zaměstnanci a členové Klubu Alumni 

UK zde mohou po předložení univer-

zitního průkazu využít slevy 15 % na 

všechny nabízené služby. 

RYOR  

 

Při nákupu české přírodní kosmetiky 

Ryor můžete uplatnit slevu 10 % na 

Váš nákup. Zvýhodnění platí jak v ka-

menných prodejnách při předložení 

průkazu, tak i na e-shopu při uvedení 

kódu UK2017. 

Tip měsíce: Divadlo v Dlouhé 

 

Zvýhodněná nabídka květnového 

představení Divadla v Dlouhé pro 

členy Klubu Alumni a zaměstnance 

UK! 

407 gramů z Bohumila Hrabala 

Původní divadelní adaptace vycháze-

jící z povídky Bohumila Hrabala Ba-

ron Prášil, doplněná o motivy, pří-

běhy i postavy dalších Hrabalových 

povídek, včetně jeho korespondence. 

Neobvykle řešený prostor Divadla v 

Dlouhé (kde vás tentokrát obklopí 

herci i z nečekaných stran!), samozře-

jmě s živou hudbou! Poezie, nostalgie 

i mámivé iluze! Oslava Hrabala jako 

vypravěče, oslava vyprávění! Ať žije 

Bohumil! 

http://www.scienceslam.cuni.cz/
http://www.mafra.cz/uk
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Kdy: pondělí 29. května 2017, 19:00 

Zvýhodněná cena: 100 Kč 

(běžná cena 190–350 Kč)  

V případě zájmu rezervujte vstupenky 

e-mailem zaslaným na adresu ob-

chodního oddělení divadla 

obchodni@divadlovdlouhe.cz. 

Bližší informace: 

www.divadlovdlouhe.cz/repertoar/z-

perlicek-na-dne 

Městská divadla pražská 

 

Tradičně Vás zveme také do Měst-

ských divadel pražských (ABC a Ro-

koko), kde mohu zaměstnanci a čle-

nové Klubu Alumni využít 

slevu 50 % na nákup vstupenek do 

1. a 2. cenové zóny (sleva platí na 

všechna představení z repertoáru 

Městských divadel pražských, s výjim-

kou Shirley Valentine, Pan Kaplan má 

třídu rád, Vím, že víš, že vím… a 

Proč muži neposlouchají a ženy ne-

umí číst v mapách). 

V květnu doporučujeme tato předsta-

vení: 

Drž mě pevně, miluj mě zlehka 

(derniéra) 

V americké tančírně tanga se setkávají 

lidé nejrůznějšího věku, pohlaví, ná-

rodnosti, náboženského vyznání či se-

xuální orientace...To, co je důležité 

venku, zde není podstatné... Jde tu to-

tiž o jediné - o tanec. Tango tu není 

pouhým tancem, ale životní cestou, 

novým způsobem vnímání sebe i 

světa kolem - otevřením dveří v po-

koji života. Inscenace, ve které hraje 

živá hudba a zazní mnoho krásných 

písní, je divadelní adaptací knih oblí-

beného amerického spisovatele Ro-

berta Fulghuma. 

Kdy: 1. května 2017, 19:00 

Kde: 1. 5. od 19 h v Divadle ABC – derniéra 

Hrají: Jiří Hána, Jiří Klem, Tomáš No-

votný, Zdeněk Vencl, Henrieta Hornáč-

ková, Stanislava Jachnická, Lucie Per-

netová / Barbora Janatková, Viktor 

Dvořák ad. 

Věštkyně, vraždy a jasnovidci 

Česká premiéra svérázné adaptace 

Čapkových povídek. Magické příběhy 

s tajemstvím někdy až hororovým, 

jindy úsměvným, trochu detektivní, 

trochu legrační, trochu nostalgické. 

Kdy: 19. května 2017, 19:00 

Kde: Divadlo Rokoko 

Hrají: Hana Doulová, Vladimír Marek / 

Zdeněk Dolanský, Jan Vlasák, Vasil Fri-

drich / Jiří Hána ad. 

Dobře rozehraná partie 

Bravurní komedie o tom, jak žít sám a 

nezpustnout, pobaví a potěší všechny 

milovníky dobrého humoru, ale i ty, 

kteří kromě dobré zábavy chtějí od 

divadla nečekané zápletky, netradiční 

pohled na život a dobré herecké vý-

kony. A ty hra rozhodně nabízí. 

Kdy: 29. května 2017, 19:00 

Kde: Divadlo ABC 

Hrají: Jan Vlasák, Lukáš Jurek, Petr Ště-

pánek, Jitka Smutná, Kateřina Veckerová 

Celý program najdete na 

www.MestskaDivadlaPrazska.cz 

UK Point – Látkové tašky 

znovu v nabídce!  

Náš bestseller, tedy látkové tašky, bez 

kterých se nyní žádný student UK ne-

obejde, jsou k dostání hned ve dvou 

variantách! Můžete být hrdým majite-

lem plátěnky s tradičním znakem, 

tedy pečetí UK, a pro vyznavače jed-

noduchosti máme i variantu pouze s 

iniciálou K ze zakládací listiny univer-

zity. Z druhé strany tašky je vždy la-

tinský nápis Omnia mea mecum 

porto, tedy Vše své nosím s sebou. 

Cena jedné látkové tašky je 79 Kč. 

Tašky si můžete zakoupit na stránce 

www.shop.cuni.cz nebo navštivte ka-

mennou prodejnu UK Point v Ce-

letné ulici. 

  

mailto:obchodni@divadlovdlouhe.cz
http://www.divadlovdlouhe.cz/repertoar/z-perlicek-na-dne
http://www.divadlovdlouhe.cz/repertoar/z-perlicek-na-dne
http://www.mestskadivadlaprazska.cz/
http://www.shop.cuni.cz/

