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KLUB ALUMNI UK PŘIPRAVUJE

ÚVODEM
Vážené a milé absolventky, vážení
a milí absolventi, vítáme vás
u posledního čísla newsletteru
Klubu Alumni UK tohoto roku.
Prosincové vydání bychom chtěli
věnovat zejména pozvánkám na
nejrůznější kulturní a společenské
události, které pořádá Univerzita
Karlova a její fakulty a kterými
bychom vám chtěli zpříjemnit čas
před vánočními svátky i během
nich.
Přejeme vám příjemné čtení
a těšíme se s vámi na shledanou
u příštího čísla!

Oslava adventu na UK
2. prosince 2015 se Univerzita Karlova otevře všem svým
studentům, absolventům, zájemcům o studium i přátelům při
společné oslavě adventu. Pozvěte své přátele a přijďte načerpat
adventní atmosféru.
Program sledujte na: www.oslavaadventu.cuni.cz
Venkovní jarmark představí naše fakulty, studentské i absolventské
spolky v netradičním duchu. Program ve dvoře budov Karolina
nabídne také hudební vystoupení a vánoční workshopy.
V Císařském sále budou probíhat krátké vánočně laděné přednášky.
Navštívit můžete historické prostory Karolina i expozici
univerzitního muzea. Zveme vás také na adventní koncert ve Velké
aule i na after party ve Studentském klubu Celetná!
Na přednášky, prohlídky i koncert si můžete rezervovat místa na
www.oslavaadventu.cuni.cz
Venkovní program na pódiu:
14.00 Zahajovací slovo
14.05 Dětský pěvecký sbor Štěpánka
14.20 Kabrňáci – kapela klientů CSS Tloskov
15.00 Dětské divadlo – ZŠ Drtinova
15.30 Matematicko-fyzikální fakulta představuje sbírku na obnovu
Svatováclavské rotundy
16.00 A Patella – norský mužský pěvecký sbor 3. lékařské fakulty UK
17.15 a 17.45 Acant – pěvecký sbor Katolické teologické fakulty UK
Přednášky v Císařském sále:
14.00–14.45 Rozdvojená duše aneb Jakub Šimon Jan Ryba
(1765-1815) stále neznámý
15.00–15.40 Vánoční čas v evropské lidové kultuře
16.00–16.40 Vánoce v psychické pohodě
17.00–17.40 Advent a Vánoce - od vzpomínek k naději a zpět
Prohlídky historických prostor Karolina:
Začátky prohlídek: 14.00, 15.00, 16.00, 17.00
Místo srazu: recepce Ovocný trh 3
Upozornění: Kapacita prohlídek je omezena, přednost mají
registrovaní zájemci.

Komentované prohlídky expozice univerzitního muzea:
Začátky prohlídek: 14.30, 16.30
Místo srazu: recepce Ovocný trh 3
Upozornění: kapacita prohlídek je omezena, přednost mají registrovaní
zájemci.

Kontaktní informace
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

Adventní koncert v 19.00 ve Velké aula Karolina:
J. S. Bach: Magnificat in D, BWV 243
J. J. Ryba: Česká mše vánoční Hej, mistře!
Narodil se Kristus Pán
Učinkují: Collegium paedagogicum, smíšený pěvecký sbor a komorní
orchestr Pedagogické fakulty UK
Dirigují: Čeněk Svoboda a Marek Valášek
Délka koncertu: 60 minut
Upozornění: Kapacita prohlídek je omezena, přednost mají registrovaní
zájemci.
Hudební program Studentského klubu Celetná:
19.00 The Brownies
20.20 Jamchestra (Nujazz)
21.45 J! Scream (Rock´n´Roll, Praha)
23.00 El Ectro Folk
00.00 DJ

SVATOŠTĚPÁNSKÉ SETKÁNÍ
Tradiční setkání absolventů a přátel Univerzity Karlovy se uskuteční 26. prosince od 15.00 v kostele sv. Gabriela
na Smíchově. Program setkání vám zašleme v pozvánce.

INFORMACE Z FAKULT – ZVEME
Děkan 3. lékařské fakulty UK zve na tradiční vánoční koncert:
Srdečně Vás zveme také na tradiční Vánoční koncert Ligy proti rakovině Praha, který se koná ve středu 9. prosince
od 19.00 hod ve Velké aule Karolina, Ovocný trh 3, Praha 1. Pozvánku a program naleznete přiloženou.

BENEFITY KLUBU ALUMNI UK – VYBÍRÁME PRO VÁS:
Pedagogická fakulta nabízí členům Klubu Alumni:


10% slevu na propagační předměty



50% slevu na všechny kurzy Univerzity třetího věku

DIVADELNÍ NABÍDKA
Po předložení průkazu člena Klubu Alumni na pokladnách divadel ABC a Rokoko získáte 50% slevu na nákup
vstupenek do 1. a 2. cenové zóny.
V prosinci vás zveme na:

Vánoční festival v divadlech ABC a Rokoko
Čtyři vánoční představení, Mikulášská besídka, pošta pro Ježíška, výtvarné dílničky a vánoční trhy neziskových
organizací i něco dobrého na zub vás čeká v sobotu 5. prosince v divadlech ABC a Rokoko, kde se bude konat již
5. ročník Vánočního festivalu. Přijďte se naladit na tu správnou vánoční atmosféru.
Doprovodný program bude zdarma probíhat v Divadle ABC od 16.30 do 19 hodin.
Ukázka z programu:
15.00 Vianočná spomienka (Divadlo Andreja Bagara v Nitre) – Divadlo ABC
Komorní inscenace je nostalgickou vzpomínkou chlapce Buddyho na Vánoce, kdy byl naposledy dítětem. Poznává
velkou, nezištnou, přímo mateřskou lásku své šedesátileté tety Sook. Bývá sice trochu bláznivá, infantilní, někdy až
dojemně směšná, o to víc je bližší chlapcově srdci. Chápe jeho sny, potřebu hrát si a touhu po dobrodružství. Dokáže
vytvořit krásnou atmosféru Vánoc. To neopakovatelné kouzlo svátečních chvil od pečení vánočního cukroví až po
hledání toho pravého dárku. Krásu a poklidnou atmosféru inscenace podpoří vánoční melodie plné harmonie a
andělského chvění.
19.00 České Vánoce (Městská divadla pražská) – Divadlo ABC
České Vánoce nejsou vánoční hrou v klasickém slova smyslu, ale velmi svéráznou adaptací starého známého příběhu,
která je inspirována lidovým barokním divadlem, ladovskými jesličkami a také dnešní většinově ateistickou
společností, která Vánoce již dávno nevnímá jen jako svátky slavící Boží narození. Vše se nese v duchu velké nadsázky
a příběh přináší nečekané a paradoxní situace.
Celý program Vánočního festivalu najdete na www.MestskaDivadlaPrazska.cz/Vanocni-festival.
Program na prosinec 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…)

DIVADLO ARCHA – ZVÝHODNĚNÁ NABÍDKA NA MĚSÍC PROSINEC
12. 12. (20.00) – Pérák
Akční historická fikce Divadla VOSTO5. Divadelní podívaná, která kombinuje prvky bojových umění a kaskadérských
výstupů s poetikou originálního autorského divadla s typickým slovním humorem.
‒ zvýhodněná cena pro členy Klubu Alumni UK – 150 Kč (počet vstupenek omezen na 2 ks/osoba)
17. 12. (20.00) – Divadlo Vizita – Již za týden!
Nespoutané improvizace Jaroslava Duška, Pjéra la Šé´ze, Zdeňka Konopáska a Viktora Zborníka.
Už dvacet let se pravidelně dvakrát do měsíce na scéně Archy rozjíždí kolotoče, horské dráhy a tobogány svobodné
imaginace. Vizita je synonymem pro improvizační divadlo, Jaroslav Dušek je jeho mistrem.
‒ zvýhodněná cena pro členy Klubu Alumni UK – 150 Kč (počet vstupenek omezen na 2 ks/osoba)

18. 12. (20.00) – Piškanderdulá. Josefe!
Představení, které je legendou světového loutkového divadla. Dětská hra, která se stala divadelní avantgardou.
Tradice, která je již třicet let zároveň neustálým experimentem. „Kdyby John Cage byl loutkář, dělal by takové
divadlo“, prohlásil jeden divák po představení v New Yorku.
‒ zvýhodněná cena pro členy Klubu Alumni UK – 50 Kč
Bližší informace o představeních naleznete na http://www.divadloarcha.cz.
Počet vstupenek nabízených za zvýhodněnou cenu je u všech představení omezený.
Rezervace vstupenek na všechna uvedená představení je možná do 7. 12. na adrese pavel.burianek@ruk.cuni.cz.

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. Prosinec 2015

