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

Zveme vás… 

Přednášky pro absolventy

Přednáška pro Klub Alumni – Karel IV. 

čtvrtek 31. března, 17.30–19.00, Císařský sál, Karolinum, 

Ovocný trh 3–5, Praha 1

V květnu letošního roku si Univerzita Karlova připomene 700 
let od narození svého zakladatele, císaře a českého krále Karla 
IV. Jedná se o výročí celospolečenského významu, které 
zařadilo UNESCO na seznam významných světových výročí 
let 2016 a 2017.

Univerzita Karlova (často ve spolupráci s dalšími institucemi) 
připravuje řadu aktivit, jejichž přehled naleznete na speciální 
stránce k tomuto výročí: www.karel700.cuni.cz.

Pro členy Klubu Alumni jsme v této souvislosti zařadili 
přednášku o Karlu IV. do programu přednášek pro absolventy. 
Přednášku prosloví prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D., 
prorektor UK a především odborník na umění sledovaného 
období.

Registrovat se můžete zde: 
http://ipc1.cuni.cz/reg/index.php?event=325
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Úvodem 

Milé absolventky, 
milí absolventi, 
v březnovém newsletteru  
Klubu Alumni UK Vás pozveme 
na přednášku o Karlu IV. a 
přineseme první informace 
k připravovanému Dni celoži-
votního vzdělávání a Festivalu 
absolventů, který plánujeme 
na duben. Nabídneme Vám také 
zajímavá divadelní představení 
našich partnerských divadel, 
které pro Vás – členy Klubu 
Alumni – nabízejí výhodné 
vstupné. 

Doufáme, že se při některých 
z akcí pro absolventy setkáme.

KLUB ALUMNI UK 
Newsletter absolventů Univerzity Karlovy číslo 3/2016 

Kontaktujte nás: 

Informační, poradenské 
a sociální centrum 
Univerzity Karlovy  
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 

Pokud si nepřejete zasílat 
newsletter Klubu Alumni UK, 
kontaktujte nás na e-mailu: 
absolventi@cuni.cz
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Den celoživotního vzdělávání a Festival absolventů 

sobota 16. dubna 2016, Karolinum, Ovocný trh 3-5, Praha 1

Rezervujte si sobotu 16. dubna a přijďte se seznámit se širokou nabídkou vzdělávacích programů 
zájmových i profesních (pro lékaře, právníky, učitele…), určených pro občany ČR i pro cizince či s 
možnostmi vzdělávání prostřednictvím internetu. Pro absolventy připravujeme také přednášky 
předních českých odborníků na život a dobu Karla IV. a doprovodný program. U příležitosti výročí 
spojeného s Karlem IV. jsme pro absolventy letos připravili novinku – „zlatou promoci“, kterou 
přivítáme v Karolinu absolventy po padesáti letech od promoce. Do „zlaté promoce“ se zapojilo hned 
pět fakult UK: Přírodovědecká fakulta, Matematicko-fyzikální fakulta, Pedagogická fakulta,  
2. lékařská fakulta a Lékařská fakulta v Plzni.

S kompletním programem Vás seznámíme v příštím vydání newsletteru.

Informujeme 

Zajímavé akce

Den UK ve Švýcarsku 

14.–16. března 2016

Zástupci Univerzity Karlovy se při příležitosti pracovních návštěv několika švýcarských univerzit 
setkají také s absolventy UK, kteří žijí a pracují ve Švýcarsku. Setkání se uskuteční 14. března 2016 v 
Ženevě ve spolupráci se Stálou misí ČR při Úřadovně OSN. V uplynulém roce jsme se takto setkali i s 
absolventy žijícími v Paříži či Bruselu.

Odznaky UK

Univerzita Karlova připravuje pro zájemce novinku – 
odznak, který je věrnou kopií doktorského odznaku, který 
vytvořil Otakar Śpaniel v roce 1948 spolu s insigniemi 
Univerzity Karlovy. Odznak je zhotoven ze stříbra ryzosti 
925/1000, pozlacen 5um zlata. Průměr odznaku je 2,5 cm. 
Běžná cena 888 Kč, cena po slevě: 795 Kč (Sleva platí pro 
členy Klubu Alumni UK a zaměstnance UK).

Pokud se odznak jako připomínka studií na UK líbí i Vám, 
nebo pokud víte, že byste jím udělali radost někomu 
dalšímu, kontaktujte univerzitní prodejnu propagačních 
předmětů pro více informací: UK Point, 
Celetná 14, 116 36 Praha 1, tel.: (+420) 224 491 842, e-mail: 
point@cuni.cz. 
Dodací lhůta je 4 týdny od objednání.

Turistická známka

Pro sběratele turistických známek máme u příležitosti výročí 
narození Karla IV. zajímavou novinku – turistickou známku s 
portrétem, která je k dostání v univerzitní prodejně UK Point 
Celetná 14, 116 36 Praha 1, 
tel.: (+420) 224 491 842, E-mail: point@cuni.cz.
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Benefity Klubu Alumni 

Městská divadla pražská

Po předložení průkazu člena Klubu Alumni UK na pokladnách divadel ABC a Rokoko získáte 50% 
slevu na nákup vstupenek do 1. a 2. cenové zóny. Doporučujeme tato únorová představení Městských 
divadel pražských:

Noc bláznů – premiéra 

14., 21. a 28. 3. v Divadle Rokoko

Komedie Louise Nowry Noc bláznů stírá hranici mezi tím, co je vlastně normální a co ne. Hra vás 
zavede do prostředí psychiatrické léčebny a zároveň nabídne možnost nahlédnout do divadelního 
zákulisí. Mladý nezkušený režisér totiž jako svou první práci dostane za úkol režírovat hru v 
prostorách místního psychiatrického ústavu. Ve vyhořelém divadelním sále chtějí klienti léčebny 
nazkoušet operu, ačkoli nikdo neumí hrát, natož zpívat, a jejich chování režiséra nejednou přivede do 
svízelné situace. Jak nakonec představení dopadne, uvidíte v Divadle Rokoko.

Hrají Michael Vykus, Pavel Juřica, Henrieta Hornáčková, Tomáš Novotný, Veronika Gajerová, 
Oldřich Vízner a další.

Bylo nás pět 

15. 3. v Divadle ABC

„…a tak jsme šli, a bylo nás pět – já, Bejval Antonín, Éda Kemlink, Zilvar z chudobince a Čeněk Jirsák, 
který dělal, že jde sám, ale přitom šel s námi…“ Svérázná adaptace Poláčkovy knihy v režii Arnošta 
Goldflama.

Hrají Vasil Fridrich, Jaromír Nosek / Zbigniew Kalina, Martin Písařík / Tomáš Novotný, Petr Klimeš, 
Pavel Juřica, Henrieta Hornáčková, Jitka Smutná, Hanuš Bor a další.

Poslední šance aneb DERNIÉRY 

V květnu a červnu bude mít derniéru několik našich inscenací, máte tedy už jen pár příležitostí je 
zhlédnout. Přijďte se s námi rozloučit do divadla Rokoko s inscenacemi Veterán a Sebevrah a do 
Divadla ABC s Králem Learem, Snem čarovné noci a s Bylo nás pět.

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, Vím, že víš, že vím… 
a Proč muži neposlouchají a ženy 
neumí číst v mapách)
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