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Zveme vás…
Rozvoj soft skills a akad. 
kompetencí pro doktorandy 
a postdoktorandy na UK 
Informační, poradenské a sociální 
centrum UK pro Vás připravilo další 
cyklus seminářů a workshopů zaměře-
ných na rozvoj kompetencí využitel-
ných při studiu a vědecké i pedago-
gické práci. V květnu Vás zveme 
na seminář: 

Efektivní práce s informacemi 
a strategie rychlého čtení 

Kdy: 4. května 2016, 900–1600 

Kde: Zelená posluchárna, Celetná 20 

Rezervace: 
ipc1.cuni.cz/reg/index.php?event=338  

Přednáška Klubu Alumni UK 
Etika vědecké práce a odpovědnost 
vědců k výsledkům bádání 

přednáší prof. PhDr. Ing. Ivan 
Wilhelm, CSc., dr. h. c. mult., eme-
ritní rektor Univerzity Karlovy 

Kdy: 26. května 2016, 1730–1900 

Kde: Velká zasedací síň, Karolinum, 
Ovocný trh 3 

Rezervace: 
ipc1.cuni.cz/reg/index.php?event=344 

Karlovské oslavy 
Vybíráme pro Vás 
Kompletní přehled akcí v rámci kar-
lovských oslav naleznete na 
www.karel700.cuni.cz 

Komentované prohlídky: 
Kostely a kláštery založené 
Karlem IV. 
Univerzita Karlova ve spolupráci 
s Arcibiskupstvím pražským připraví 

 

KLUB ALUMNI UK 
Newsletter absolventů Univerzity Karlovy číslo 5/2016 

 

Úvodník 
Milí čtenáři, 
představujeme Vám květnové 
akce a zveme Vás na před-
nášku Klubu Alumni, kterou 
prosloví emeritní rektor UK 
prof. Ivan Wilhelm. Zveme 
také na seminář pro dokto-
randy a postdoktorandy a na 
celou řadu akcí spojených 
s oslavami výročí Karla IV. 

Seznámíme Vás také s novými 
benefity pro členy Klubu 
Alumni a doufáme, že je rádi 
využijete. 

POZOR: Upravená otevírací doba 
Informačního, poradenského a soci-
álního centra (IPSC): v květnu 4. 
5., 6. 5., 13. 5. a 27. 5. 2016 a 
v červnu 2. 6., 9. 6. a 16. 6. 2016 
bude IPSC uzavřeno. 

Kontakt: 
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 ne-
wsletter Klubu Alumni UK, 
kontaktujte nás na e-mailu: 
absolventi@cuni.cz  

http://ipc1.cuni.cz/reg/index.php?event=338


http://ipc1.cuni.cz/reg/index.php?event=344
http://www.karel700.cuni.cz/
mailto:absolventi@cuni.cz
http://www.absolventi.cuni.cz/
mailto:absolventi@cuni.cz
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komentované prohlídky klášterů 
a kostelů založených Karlem IV. Pro-
hlídky budou realizovány studenty dě-
jin umění KTF UK a FF UK. 

Kdy: 14. a 15. května 2016 

Více informací: karel700.cuni.cz, 

karel700.cuni.cz/KAREL-85.html 

Rezervace: 
komentovane-prohlidky@cuni.cz 

 

Kontakt na organizátora: 
Projektová manažerka 

PhDr. Daniela Břízová  
tel: +420 224 491 851 

tel: +420 702 124 672 

e-mail:  daniela.brizova@ruk.cuni.cz   

 

 

Bazilika sv. Petra a Pavla 
na Vyšehradě 

Štulcova, Praha 2 

sobota 14. 5. 2016, 1000–1700 

neděle 15. 5. 2016, 1100–1700 

Kostel Nanebevzetí Panny Marie 
a sv. Karla Velikého na Karlově 

Ke Karlovu 453/1, Praha 2 

sobota 14. 5. 2016, 1000–1200, 1500–1800 

neděle 15. 5. 2016, 1200–1800 

Kostel Panny Marie a slovanských 
patronů a benediktinské opatství 
Na Slovanech (Emauzy) 

Vyšehradská 320/49, Praha 2 

sobota 14. 5. 2016, 1100–1700 

Kostel Panny Marie Sněžné 
Jungmannovo nám. 753/18, P2 

sobota 14. 5. 2016, 1000–1700 

neděle 15. 5. 2016, 1300-1700 

Kostel sv. Apolináře 
Apolinářská 443/10, Praha 2 

sobota 14. 5. 2016, 1000–1800 

neděle 15. 5. 2016, 1400–1800 

Kostel sv. Štěpána 
Štěpánská, Praha 2 

sobota 14. 5. 2016, 1000–1800 

neděle 15. 5. 2016, 1300–1800 

Kostel sv. Jindřicha a Kunhuty 
Jindřišská 30, Praha 2 

sobota 14. 5. 2016, 1000–1800 

neděle 15. 5. 2016, 1300–1800 

Kostel Zvěstování Panny Marie 
Na trávníčku 

Na Slupi, Praha 2 

sobota 14. 5. 2016, 1000–1600 

neděle 15. 5. 2016, 1400–1900 

Kostel sv. Kateřiny Alexandrijské 
Viničná 468/2, Praha 2 

sobota 14. 5. 2016, 1000–1600 

neděle 15. 5. 2016, 1400–1900 

Medicína od dob Karla IV. 
po současnost 
Výstava zaměřená na rozvoj medicíny a lé-
kařské fakulty od dob Karla IV. po součas-
nost. 

Návštěvníci se budou moci podívat 
například na ukázky z dobových 
učebnic, prohlédnout si rozličné lé-
kařské nástroje, které se dříve využí-
valy k léčbě nejrůznějších nemocí, 
nebo fotografie z historie 1. lékařské 
fakulty UK. Nebudou chybět také in-
formace o vzniku a vývoji mnoha lé-
kařských vědních oborů a architekto-
nické zajímavosti budov, které patřily 
či patří k 1. LF UK. 

Kdy: 3.–31. května 2016 

Kde: Novoměstská radnice, 
Karlovo náměstí 1/23, Praha 2 

Email na organizátora: 
zuzana.burianova@lf1.cuni.cz 

Webové stránky: 
lf1.cuni.cz/slavnosti-otce-vlasti-na1lfuk 

Vstupné: 50 Kč 

Všechno nejlepší Karle IV. – 
– open air na Karláku 
Vezměte děti, rodiče, prarodiče, ka-
marády, známé i neznámé a přijďte 
do parku na Karláku na open air 
s Karlem IV.! Dopoledne na Vás čeká 
středověké městečko s šermíři, kej-
klíři, hudebníky a s řemeslnými trhy, 
kde si budete moci sami vyzkoušet 
rukodělné dovednosti. Připraveny 
jsou i dílny pro nejmenší, kde si děti 
budou moci vyrobit svou masku do 
historického průvodu. Odpoledne 
pak bude patřit především studentům 
a dospělým. Zahrají Vám kapely Jaksi 
Taksi, Imodium a Blue Effect. 

Kdy: 7. května 2016 od 1000–2100 

Email: zuzana.burianova@lf1.cuni.cz 

Webové stránky: 
lf1.cuni.cz/slavnosti-otce-vlasti-na1lfuk 

Dětský den 
Doprovodný program pro veřejnost, 
zaměřený na děti ve věku od 5 do 15 
let na téma Karla IV., který nabídne 
divadelní hry, dobová šermířská a ta-
neční vystoupení, ukázky historických 
zbraní, předvádění historických řeme-
sel apod. Součástí programu jsou ko-
mentované prohlídky Nového Města 
(kláštery, kostely, Karlův most, Karo-
linum) doprovázené úkoly pro děti v 
doprovodu rodičů. Bude k dispozici 
rovněž dětský program k výstavě 
Druhý život Karla IV. 

Kdy: 21. května 2016, 1000–1800 

Kde: Karolinum, Praha 1 

Email: anna.kosatkova@ruk.cuni.cz 

Web: karel700.cuni.cz 

http://www.karel700.cuni.cz/
http://www.karel700.cuni.cz/KAREL-85.html
mailto:komentovane-prohlidky@cuni.cz
mailto:daniela.brizova@ruk.cuni.cz
mailto:zuzana.burianova@lf1.cuni.cz
http://www.lf1.cuni.cz/slavnosti-otce-vlasti-na1lfuk
mailto:zuzana.burianova@lf1.cuni.cz
http://www.lf1.cuni.cz/slavnosti-otce-vlasti-na1lfuk
mailto:anna.kosatkova@ruk.cuni.cz
http://www.karel700.cuni.cz/
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Benefity Klubu Alumni UK 
Nové benefity pro zaměst-
nance a členy 
Univerzita Karlova se neustále snaží 
rozšiřovat nabídku benefitů pro své 
zaměstnance a členy absolventského 
Klubu Alumni UK. V uplynulých 
dnech se jí v této oblasti podařilo uza-
vřít partnerství s dalšími organiza-
cemi, u nichž tak mohou obě výše 
zmíněné skupiny čerpat zajímavé 
slevy. 

Kino Lucerna – sleva ve výši 20 % 
ze vstupného na všechny běžné 2D 
projekce (s výjimkou speciálních, uza-
vřených a festivalových). 

Divadlo pod Palmovkou – sleva ve 
výši 20 % ze vstupného na divadelní 
představení (neplatí pro představení 
Králova řeč, FUK!, Edith a Marlene). 

Meetfactory – možnost zakoupení 
vstupenky na divadelní představení 
za zvýhodněnou studentskou cenu 

Aquapalace Praha – sleva ve výši 
20 % ze vstupného do Vodního světa 
a saun v rámci komplexu Aquapalace 
Praha v Čestlicích. Slevu je možné 
uplatnit na všechny typy vstupného 
s výjimkou vstupného „rodina“ 
a vztahuje se na držitele průkazu 
i všechny osoby v jeho doprovodu. 

České dráhy – sleva 22 % na 
IN Kartu 25; sleva 10 % na 
IN Kartu 50 a 100 

CK Čedok – sleva 13 % z ceny letec-
kých pobytových zájezdů a řada dal-
ších slev navázaných na další typy zá-
jezdů. 

Kompletní nabídku slev a výhod 

pro zaměstnance a absolventy UK 
a bližší informace ke způsobu jejich 
uplatnění naleznete v příslušné sekci 
na webu IPSC 

http://ipsc.cuni.cz/IPSC-33.html 

Vybíráme pro Vás zvýhod-
něné nabídky do divadel: 
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 květnová před-
stavení Městských divadel pražských: 

Důkaz 
Zoufalé hledaní nepopiratelného, je-
diného a nezpochybnitelného důkazu 
ústí v poznání, že i kdyby se všechno 
na světě dalo spočítat a převést na nu-
merické hodnoty, vždycky zůstane 
ještě něco nevysvětlitelného. Diva-
delní hra, odměněná Pulitzerovou ce-
nou, se stala předlohou úspěšného 
filmu s Anthonym Hopkinsem 
a Gwyneth Paltrow v hlavních rolích. 

 
Kdy: 9. a 24. května 2016 od 1900 

Kde: Divadlo Rokoko 

Hrají: V. Kubařová, M. Písařík, 
O. Vízner a S. Jachnická 

V+W Revue 
„Děkuji všem tvůrcům za vynikající 
představení V+W Revue. Hra plná 
neotřelých nápadů, skvělá hudba, 

scéna i choreografie... A herci před-
vedli, že skvěle zvládají svůj kumšt. 
Nejen mluvit, ale i zpívat, tančit, ste-
povat a hrát na hudební nástroje. Mis-
trovské výkony. Dávám palec výrazně 
nahoru,“ zhodnotil inscenaci jeden z 
našich diváků. 

Hudební revue připomíná slavnou éru 
Osvobozeného divadla a jeho dva le-
gendární protagonisty Jiřího Vos-
kovce a Jana Wericha. Inscenace 
vzdává hold jejich nespoutané hra-
vosti, přibližuje dnešním divákům 
principy a kořeny jejich tvorby a také 
vyvrací některé zažité představy o 
tom, jak Osvobozené divadlo fungo-
valo. Těšit se můžete na specifický in-
teligentní humor, řadu písní Jaroslava 
Ježka ve zcela nových aranžích a chy-
bět nebudou ani taneční výstupy, 
které ke každé revui neodmyslitelně 
patří. 

Kdy: 13. a 24. května 2016 od 1900 

Kde: Divadlo ABC 

Hodina před svatbou 
Současné španělské drama s podtitu-
lem „Každá rodina je nemocná po 
svém…“ ukazuje, jak mohou finanční 
a obchodní zájmy devastovat rodinné 
vztahy. 

Kdy: 19. a 30. 5. od 19 hodin 

Kde: Divadlo Rokoko 
Hrají: P. Štěpánek, M. Badinková / B. 
Valentová, J. Hána, L. Jurek, V. Dvořák, 
E. Pacoláková, D. Batulková, M. Mál-
ková a M. Kačmarčík 

 

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. 

 

http://ipsc.cuni.cz/IPSC-33.html
http://www.mestskadivadlaprazska.cz/




Program:

Zahájení

Projev rektora Univerzity Karlovy prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc.

Proslov předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky 

Projev rektora Ženevské univerzity prof. Yvese Flückigera 

Hudební vystoupení 

Přednáška prof. PhDr. Jiřího Kuthana, DrSc.

Závěr
 

Po skončení programu ve Velké aule jste srdečně zváni 
do recepčních místností v přízemí Karolina.

NA 



UNI V E R ZITA KA R LOVA V PRA ZE
si Vás dovoluje pozvat na

slavnostní zasedání

pořádané u příležitosti

700. výročí narození 
svého zakladatele, císaře a krále Karla IV.

ve čtvrtek dne 12. května 2016 ve 14.00 hodin
ve Velké aule historické budovy Karolina,

Ovocný trh 3, Praha 1. 

Simultánní tlumočení do českého a anglického jazyka zajištěno. 
Účast laskavě potvrďte do 5. května 2016 na tel.: 224491251 nebo e-mail: rsvp@cuni.cz. 

Místa zaujměte do 13.50 hodin.







Program:

Kde domov můj

Ktož jsú boží bojovníci
Svatý Václave

Jezu Kriste, štědrý kněže

Josef Suk: Pohádka, op. 16
I. O věrném milování Radúze a Mahuleny 
a jejich strastech: Adagio, ma non troppo

II. Hra na labutě a pávy: 
A la Polka

III. Smuteční hudba: 
Andante sostenuto

IV. Runy kletba a jak byla láskou zrušna: 
Allegro appassionato

přestávka

G. F. Handel: Korunovační hymnus 
Zadok the Priest

Antonín Dvořák: Svatá Ludmila, 
op. 71 (výběr)

Pozvánka platí jako vstupenka pro dvě osoby. 
Účast laskavě potvrďte na tel.: 224491251 

nebo e-mail: rsvp@cuni.cz.



U N I V E R Z I TA  K A R L O V A  V  P R A Z E 

si Vás dovoluje pozvat 

NA ZAHAJOVACÍ  KONCERT OSLAV
 700. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV. 

v pondělí dne 9. května 2016

v 19.00 hodin 
ve Velké aule Karolina

Praha 1, Ovocný trh 3

Účinkující:
Věra Kavanová-Poláchová, soprán

Lucie Hilscherová, alt
Martin Šrejma, tenor

Petr Sejpal, bas

Sbor Univerzity Karlovy v Praze 
sbormistr: Haig Utidjian

Orchestr Univerzity Karlovy v Praze

dirigent: Haig Utidjian

Po skončení koncertu Vás rektor UK srdečně zve 
k přátelskému setkání při číši vína 
v recepčních prostorách Karolina.




