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KLUB ALUMNI UK PŘIPRAVUJE

ÚVODNÍK
Milí absolventi,
v listopadovém vydání novinek
vás chceme informovat o dvou
přednáškách, které pro členy
Klubu Alumni připravujeme,
a pozvat vás na Oslavu adventu
na Univerzitě Karlově, která se
letos uskuteční poprvé. Doufáme,
že naše pozvání přijmete a že se
s vámi i s vašimi přáteli na této
adventně laděné události potkáme.
Přejeme vám příjemné čtení
a těšíme se na s vámi u příštího
čísla!

Listopadové přednášky
V listopadu jsme pro naše absolventy připravili přednášku o Janu
Husovi, kterou pronese prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek a také
přednášku o zdravém životním stylu prof. MUDr. Štěpána
Svačiny, MBA, DrSc.
12. listopadu Jan Hus známý a neznámý – registrace:
http://www.cuni.cz/UK-5141.html?event=11673
26. listopadu Zdravý životní styl – od placebo efektů a módních
výstřelků k vědecky prokázaným efektům – registrace:
http://www.cuni.cz/UK-5141.html?event=11674
Oslava adventu na UK
2. prosince 2015 se Univerzita Karlova otevře všem svým
studentům, absolventům, zájemcům o studium i přátelům při
společné oslavě adventu.
V čase od 14.00 do 18.00 budete moci ve venkovních prostorách
Karolina potkat zástupce fakult, studentských i absolventských
spolků a při kávě či svařeném vínu si užít další program. Ten
nabídne i koncerty, workshopy pro děti i dospělé, soutěže, prohlídky
historických prostor, prohlídky expozice univerzitního muzea a
přednášky s vánoční tematikou. Oslava adventu bude završena
koncertem ve Velké aule Karolina od 19.00. Program bude v režii
Studentské Unie pokračovat také ve Studentském klubu Celetná.
Více informací bude zveřejněno na www.oslavaadventu.cuni.cz

INFORMACE Z FAKULT – ZVEME
Katedra tělesné výchovy Filozofické fakulty UK
KTV FF zve absolventy, členy Klubu Alumni, na zimní sportovní
kurzy. Můžete si za výhodných podmínek užít např. běžecké lyžování
v Bedřichově, Freeridový kurz v Rakousku, třídenní lyžování
v Dolomitech apod.
Aktuální nabídku naleznete zde: http://www.cuni.cz/UK-7089.html

České farmaceutické muzeum, středisko Farmaceutické
fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové Vás zve na:
Vánoční trhy v Kuksu, které se konají ve dnech 14.–15. 11. a 21.–22. 11.
2015 vždy od 9.00 do 16.00 hod. Po dvou letech, kdy byl Hospital
rekonstruován se trhy vracejí na nádvoří Hospitalu, do přilehlých
venkovních prostor a vnitřní prodej bude probíhat v lapidáriu a refektáři.
Letos je připraveno více než 130 stánků s nejrůznější nabídkou zboží
(keramika, mýdla, svíčky, věnce, vánoční ozdoby atd.) a bohatá nabídka
občerstvení a různých dobrot.
Naposledy v tomto roce je během Vánočních trhů možné absolvovat
prohlídku Hospitalu a Českého farmaceutického muzea, a to v těchto
časech: 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 a 16.00.
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Připraven je také doprovodný program, který proběhne v kostele
Nejsvětější Trojice: každý den v 11.00, 13.00 a 15.00 koncert
Královédvorského chrámového sboru a varhaníka Víta Havlíčka; 14. 11.
v 10.00 a 12.00 vystoupení flétnového souboru Musica per Legni.
Během konání akce budou kapacitně posíleny pravidelné vlakové spoje a
na zastávce Kuks budou mimořádně zastavovat i vybrané rychlíky (směr
Pardubice–Liberec: R 1272, R 1270, R 1268, R 1266, směr Liberec–
Pardubice: R 1265, R 1267, R 1269, R 1271).

ALUMNI - NOVINKY A ZAJÍMAVOSTI
Benefity Klubu Alumni UK – vybíráme pro Vás:
Lékařská fakulta v Plzni nabízí členům Klubu Alumni


10% slevu na e-learningové kurzy (nejen na celoroční předplatné, ale také na každý jednotlivý kurz)



20% slevu na kurzy celoživotního vzdělávání pro výkon povolání v edukačním portálu CEVA; www.ceva-edu.cz

Pro uplatnění slevy je potřeba v objednávkovém systému portálu zadat heslo alumni2015, po ověření členství v Klubu
Alumni UK bude sleva přiznána.

Divadelní nabídka
Zveme vás do divadla!
Po předložení průkazu zaměstnance UK nebo člena Klubu Alumni na pokladnách divadel ABC a Rokoko získáte 50%
slevu na nákup vstupenek do 1. a 2. cenové zóny.
Doporučujeme tato listopadová představení Městských divadel pražských:
V+W Revue
14. a 23. 11. v Divadle ABC
„Děkuji všem tvůrcům za vynikající představení V+W Revue. Hra plná neotřelých nápadů, skvělá hudba, scéna i
choreografie... A herci předvedli, že skvěle zvládají svůj kumšt. Nejen mluvit, ale i zpívat, tančit, stepovat a hrát na
hudební nástroje. Mistrovské výkony. Dávám palec výrazně nahoru,“ zhodnotil inscenaci jeden z našich diváků.
Hudební revue připomíná slavnou éru Osvobozeného divadla a jeho dva legendární protagonisty Jiřího Voskovce a
Jana Wericha. Inscenace vzdává hold jejich nespoutané hravosti, přibližuje dnešním divákům principy a kořeny jejich
tvorby a také vyvrací některé zažité představy o tom, jak Osvobozené divadlo fungovalo. Těšit se můžete na specifický
inteligentní humor, řadu písní Jaroslava Ježka ve zcela nových aranžích a chybět nebudou ani taneční výstupy, které
ke každé revui neodmyslitelně patří.

Král Lear
25. 11. v Divadle ABC
„Leare, Leare, Leare, tluč na vrata, jimiž jsi vpustil blbost a vyhnal rozum!“ Slavná tragédie W. Shakespeara o pýše
a pádu ješitného starce.
Hrají: Jan Vlasák, Jiří Schwarz, Veronika Gajerová, Aleš Procházka, Viktor Dvořák ad.
Molly Sweeney
3. a 20. 11. v Divadle Rokoko
Česká premiéra psychologického dramatu vynikajícího irského dramatika Briena Friela o slepotě skutečné i domnělé a
opravdových zázracích života. Těšit se můžete na skvělé herecké výkony Dany Batulkové, Aleše Procházky a Vasila
Fridricha.
20. listopadu se po představení Molly Sweeney bude navíc konat setkání s tvůrci. Můžete se zeptat na vše, co vás o
inscenaci zajímá, a dozvíte se zajímavosti ze zákulisí.
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 a Vím, že víš, že vím…)

Pokud si nepřejete zasílat newsletter Klubu Alumni UK, kontaktujte nás na e-mailu: absolventi@cuni.cz
Zpracovalo Informační, poradenské a sociální centrum, Univerzita Karlova v Praze. Listopad 2015

