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ÚVODEM
Milí absolventi,
zasíláme Vám poslední číslo
newsletteru pro tento akademický
rok. Doufáme, že se s Vámi
potkáme na Zahradní slavnosti
Univerzity Karlovy a že si podvečer
ve Valdštejnské zahradě užijeme.
Přes léto pro Vás budeme
připravovat celou řadu podzimních
akcí, které na konci roku vyvrcholí
oslavou Vánoc na UK.
Přejeme hezké jarní dny i dobu
dovolených a těšíme se na Vás
opět v září!

Zahradní slavnost Univerzity Karlovy
úterý 2. června 2015, od 18 hod.
Valdštejnská zahrada Senátu PČR
V úterý 2. června se na Vás, absolventy, budeme již tradičně těšit
na setkání, kterým téměř uzavíráme akademický rok. Program
a podrobnosti Vám byly zaslány v pozvánce.
Výstava Jan Hus a pražská univerzita
28. dubna – 28. srpna 2015
Křížová chodba Karolina, Ovocný trh, Praha 1
vstupné: zdarma
Volně přístupná výstava Jan Hus a pražská univerzita se zaměřuje
na vztah mistra a pražské univerzity, jejímž byl studentem, učitelem
i rektorem. Výstava bere v potaz dospělé publikum ve všech jeho
vzdělanostních kategoriích, stejně tak jako návštěvníky z řad
mládeže různých školských stupňů. Námět je členěn do jedenácti
tematických celků, mezi nimi je zahrnuto Husovo dětství a mládí,
působení na pražské univerzitě, učení a kazatelská činnost, stejně
tak jako vysvětlení jeho myšlenek, které se odrazily v jeho
reformním úsilí a vzdoru vůči autoritě církve. Témata doplňuje
poslechový program, promítané obrázky, smyčka s dokumentárním
filmem Zdeňka Pojmana a doprovodný program pro děti.
Přednáška generálního tajemníka Rady Evropy
pana Thorbjørna Jaglanda
5. června 2015 od 9:00 do 10:30
Vlastenecký sál historické budovy Karolina, Ovocný trh 3, Praha 1
Univerzita Karlova ve spolupráci s MŠMT Vás srdečně zvou na
přednášku generálního tajemníka Rady Evropy p. Thorbjørna
Jaglanda "Demokratická bezpečnost: sdílená odpovědnost
Evropy.“ Pozvánku naleznete v příloze.
Veřejné vystoupení Cecilie Malmströmové, evropské
komisařky pro obchod
5. června 2015 od 15:30 do 16:30
Univerzita Karlova, Celetná 20, Praha 1, Modrá posluchárna, 1.
patro
Zastoupení Evropské komise v ČR ve spolupráci s Ministerstvem
průmyslu a obchodu, Univerzitou Karlovou v Praze a Aspen institute
Prague si Vás dovolují pozvat na veřejné vystoupení Cecilie
Malmströmové, evropské komisařky pro obchod a navazující debatu
na téma Transatlantické obchodní a investiční partnerství.
Pozvánku naleznete v příloze.

Pražské primátorky
5. června 2015
Rašínovo nábřeží, Praha
Program 102. primátorek prozradí, na které škole studují nejlepší veslaři.
Na startu přijede čtveřice pražských vysokých škol – Českého vysokého
učení technického, České zemědělské univerzity, Vysoké školy
ekonomické a Univerzity Karlovy.
Mezinárodní den archivů
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Přijďte se v úterý 9. června podívat na vlastnoruční zápis do studia
Franze Kafky a Karla Čapka, nejstarší pražskou disertaci o účincích kávy,
čokolády, čaje a nikotinu, osobní korespondenci Jana Palacha anebo
faksimilii zakládací listiny Univerzity Karlovy z roku 1348. Projděte si
výstavu „Jan Hus a pražská univerzita“ a stálou expozici „Historie
Univerzity Karlovy“ společně s jejich autory. Archiv Univerzity Karlovy se
těmito akcemi připojuje k oslavám Mezinárodního dne archivů, během
nějž se podobně jako během muzejní noci otevírají archivy návštěvníkům
z řad široké veřejnosti. Pozvánku a přesný program naleznete v příloze.
Kdy a kde: 9. června 2015, Karolinum (Archiv UK a Křížová chodba),
Ovocný trh 3–5, Praha 1

ALUMNI - NOVINKY A ZAJÍMAVOSTI
Benefity Klubu Alumni UK – vybíráme pro Vás:
Univerzita Karlova se v současné době snaží o rozšíření nabídky mimo
univerzitních benefitů pro členy absolventského Klubu Alumni. V tomto
vydání newsletteru Vám představíme, kde můžete pro získání slevy
uplatnit členskou kartu. Užijte si kulturu výhodněji! Benefity pro Vás
aktualizujeme na www.absolventi.cuni.cz

Městská divadla pražská
Sleva 50 % ze vstupného na vstupenky do 1. a 2. cenové zóny
(neplatí na představení Shirley Valentine; Pan Kaplan má třídu rád;
Vím, že víš, že vím; pronájmy a hostující představení)
V červnu doporučujeme tato představení Městských divadel
pražských:
Romulus Veliký, komedie antických rozměrů
2., 8. a 22. 6. v Divadle ABC
Západořímská říše se hroutí, vlast ohrožují cizí vojska, za každým
závěsem na něho číhá vrah, ale Romulus Veliký se stará jen svůj chov
slepic a klidně si snídá vejce! Jedna nečekaná událost střídá druhou.
Postavy, situace a zápletky jsou ryze současné, velmi komické a,
bohužel, velmi aktuální. Rozuzlení je šokující.
Inscenaci švýcarského dramatika Friedricha Dürrenmatta režíruje
Ondřej Zajíc, hlavní roli ztvární Aleš Procházka, na jevišti dále uvidíte
mj. Viktora Dvořáka, Jiřího Schwarze, Nikol Kouklovou, Martinu
Delišovou, Jana Vlasáka v alternaci s Jiřím Klemem ad.

Listopad
5. a 13. 6. v Divadle ABC
Jeho volební období se chýlí ke konci, jeho šance na znovuzvolení jsou nižší než Ghándího cholesterol, přesto se
nechce vzdát bez boje! Získá peníze na novou kampaň? Bude se ve Spojených státech na Den díkůvzdání jíst místo
krocana tuňák? Přijďte do Divadla ABC na nekorektní politickou frašku Listopad a uvidíte sami. V hlavní roli
fiktivního amerického prezidenta Charlese Smithe exceluje Michal Dlouhý.
Happy End
2., 9. a 19. 6. v Divadle Rokoko
Režisér a dramatik Arnošt Goldflam připravil neotřelou tragikomedii Happy End izraelské dramatičky Anat Gov, která
v její zemi vzbudila velký rozruch. Otevřeně se totiž zabývá chorobou, která se dnes nějakým způsobem dotýká téměř
každého – rakovinou. Anat Gov s humorem a nadhledem nabízí různé pohledy, jak se s takovou situací vyrovnat, aniž
by člověk ztratil svobodu, důstojnost a hlavně optimismus. Proto diváky čekají nejen skvělé herecké výkony, ale i
hudebně-taneční výstupy, které celou hru posunují do roviny téměř groteskní. V hl. roli uvidíte Danu Batulkovou.
Celý program na červen najdete na www.MestskaDivadlaPrazska.cz.

Švandovo divadlo na Smíchově
1. sleva 10% ze vstupného na všechna představení souboru Švandova divadla
2. každý měsíc speciální nabídka představení se zvýhodněnými cenami vstupného (40 % slevy na vstupenky)
3. zaslání programu před zahájením předprodeje a možnost objednat ta nejlepší místa

Taneční soubor 420PEOPLE http://www.420people.org
Zvýhodněná cena vstupenek na představení souboru (do vyčerpání zásob – počet zvýhodněných vstupenek omezen)
Nejbližší představení:
11. 6. 2015 (Jatka78) - 420PEOPLE + Please the Trees
- více informací na https://www.facebook.com/events/426276527546885/
- zvýhodněná cena pro zaměstnance UK a členy Klubu Alumni UK – 150 Kč (standardní cena 300 Kč)
- uzávěrka rezervací 3. 6. 2015 - vstupenky rezervujte na: petra@420people.org nebo telefonu +420 721 600 691
17. 6. 2015 (Divadlo Archa) - Phrasing the Pain
- více informací na http://www.420people.org/cz/repertoar/detail/32-phrasing-the-pain
- zvýhodněná cena pro zaměstnance UK a členy Klubu Alumni UK – 120 Kč (standardní cena 200 Kč)
- uzávěrka rezervací 7. 6. 2015 - vstupenky rezervujte na: petra@420people.orgnebo telefonu +420 721 600 691
Bližší informace o uvedených výhodách a způsobu jejich uplatnění naleznete na www.absolventi.cuni.cz

Divadlo Archa
Zvýhodněná cena vstupenek na vybraná představení (do vyčerpání zásob – počet zvýhodněných vstupenek omezen)
Nejbližší představení:
18. 6. 2015 (19:00) - Simulante bande
- Dva zdraví, dva handicapovaní tanečníci. Něžné doteky, razantní údery a pády. Kde je hranice, kterou někdy
nazýváme konvencí? Co se smí? Co je zakázáno, co povoleno? O čem se nemluví?
- více informací ZDE
- zvýhodněná cena pro členy Klubu Alumni UK – 100 Kč (standardní cena 150 Kč)
23. 6. 2015 (20:00) - Vadí-nevadí.cz
- Dokumentární divadlo se silným vnitřním příběhem. Dramata každodenního života ztvárněná skutečnými
obyvateli malého města.
- více informací ZDE
- zvýhodněná cena pro členy Klubu Alumni UK – 90 Kč (standardní cena 190 Kč)
Uzávěrka rezervací na obě představení je 12. 6. 2015.

UK Point – univerzitní obchod s propagačními předměty
Hledáte-li vhodný dárek pro své blízké nebo si chcete uchovat vzpomínku na svá studia, určitě se podívejte,
co zajímavého Vám nabízíme. Navštivte náš obchod, ve kterém si můžete vybrat z velkého množství propagačních
a reprezentačních předmětů Univerzity Karlovy. V UK Pointu mají držitelé členských karet Klubu Alumni slevu 10 %
na vybrané druhy zboží. V tuto chvíli také probíhá velký jarní výprodej - podívejte se do našeho katalogu
http://ipsc.cuni.cz/IPSC-81-version1-katalog_jaro_2015.pdf.

Fakultní alumni
Fakulta sociálních věd
Fakulta sociálních věd UK sdružuje své absolventy spíše pod jednotlivými instituty, ke kterým mají alumni přece jen
bližší vztah. Jednotlivé instituty pořádají různá setkání. Například koncem minulého roku se uskutečnilo druhé
setkání absolventů Institutu komunikačních studií a žurnalistiky. IKSŽ oslovil především ty, kteří patří mezi zkušené
profesionály a mohou se tak podělit o své zkušenosti z praxe. Institut politologických studií pořádá už třetím rokem
pravidelný cyklus Večery s absolventy, který umožňuje současným studentům setkat se a diskutovat s úspěšnými
absolventy IPS. Absolventi Institutu ekonomických studií se registrují do občanského sdružení Alumni IES FSV UK,
které pořádá společenské akce, podporuje vyučující na IES a slouží jako cenná síť kontaktů v profesionálním prostředí.
Poprvé pořádala škola celofakultní setkání letos v dubnu - stalo se tak v rámci Dne CŽV & Festivalu absolventů, který
probíhal na Univerzitě Karlově. Na půdě budovy Hollar se promítaly filmy, několik kantorů uspořádalo přednášku a
absolventi mohli navštívit stánky jednotlivých institutů a podebatovat s jejich zástupci.
Na alumni jednotlivých součástí se můžete podívat zde: http://fsv.cuni.cz/FSVTEMP-1612.html
Marianna Zapotilová, M.A.
Public Relations Coordinator
Faculty of Social Sciences

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. Květen 2015

