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Pozvánky na akce
Advent na UK 

Přijďte nasát vánoční atmosféru a za-

pomenout na chvíli na pracovní po-

vinnosti. Setkání proběhne na rekto-

rátním dvorku „u kaštanu“ Na pro-

gramu je: 

• Rozsvícení vánočního stromu rek-

torem prof. Tomášem Zimou 

• Světelná show Pa-Li-Tchi 

• Pro studenty, zaměstnance a členy 

Klubu Alumni UK teplé nápoje 

a cukroví do vyčerpání zásob 

zdarma 

• Dvůr Karolina nasvícený Institu-

tem světelného designu 

• Vyhřívané posezení 

• Zdobení perníkových Karlů 

• Tombola s dárky od fakult 

• Fotokoutek

 

• Program pro děti 

• Afterparty ve Studentském klubu 

Celetná 

• Prohlídka Karolina a muzea UK 

• Přednáška Prožívání adventu v mi-

nulosti 

Partnerem akce Advent na UK je Ko-

merční banka. 

 

Kdy: 12. prosinec 2017, 15.00–18.00 

Kde: Ovocný trh 3 a Celetná 20, Praha 1 

Více informací naleznete zde: 

www.adventuk.cuni.cz 

 

KLUB ALUMNI UK 
Newsletter absolventů Univerzity Karlovy číslo 12/2017 

 

Úvodník 

Vážené absolventky, vážení 
absolventi Univerzity Kar-
lovy, dovolte nám přivítat vás 
v adventním čase. Rok se při-
blížil ke svému konci, ale na 
naši píli a práci to nemá 
žádný vliv. V prosinci pro vás 
připravujeme hned dvě velké 
akce, kterými jsou Advent na 
UK a Svatoštěpánské setkání, 
jehož součástí bude i var-
hanní koncert. Rádi bychom 
vám také zrekapitulovali, jak 
studenti, absolventi a zaměst-
nanci Univerzity Karlovy 
oslavili svátek 17. listopadu. 
Krátkou reportáž s fotogra-
fiemi naleznete uvnitř tohoto 
čísla newsletteru. V univerzit-
ním obchodě můžete zakou-
pit nové diáře Univerzity 
Karlovy, abyste nepropásli 
žádnou ze zajímavých akcí, 
které pro vás připravujeme. 

 

Kontakt 
Informační, poradenské 

a sociální centrum UK 
Klub Alumni UK 

Školská 13a, 116 36 Praha 1 
Tel.: (+420) 222 232 452 
E-mail: absolventi@cuni.cz 

Web: www.absolventi.cuni.cz 

Facebook: @KlubAlumniUK 

http://www.adventuk.cuni.cz/
mailto:absolventi@cuni.cz
http://www.absolventi.cuni.cz/
https://www.facebook.com/KlubAlumniUK/
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Setkání s absolventy učitelství 

Husitské teologické fakulty 

Katedra učitelství Husitské teologické 

fakulty srdečně zve absolventy oboru 

učitelství na společné neformální se-

tkání. 

Kdy: 12. prosinec 2017, 15.00 

Kde: Aule L101 na Husitské teologické 

fakultě, Pacovská 350/4, Praha 4, 

140 00 

SVATOŠTĚPÁNSKÉ SETKÁNÍ 

Dovolujeme si vás pozvat na tradiční 

Svatoštěpánské setkání, které se letos 

uskuteční v samém srdci Prahy, v 

prostorách Týnského chrámu. O krá-

sách této stavby pohovoří prof. 

PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D., prorektor 

pro tvůrčí a ediční činnost UK. Mů-

žete se také těšit na varhanní koncert.  

 

Kdy: 26. prosinec 2017, 14.00  

Kde: Kostel Matky Boží před Týnem, 

Staroměstské náměstí, Praha 1 

Více informací: 

ipsc.cuni.cz/IPSC-6.html?event=16200 

Vánoce v lidové tradici 

Zveme Vás do areály Botanické za-

hrady Na Slupi na výstavu s vánoční 

tématikou. K vidění budou vánoční 

ozdoby, betlémy, cukroví a program 

bude doplněn o prezentaci vánočních 

zvyků a tradic. Výstava příjemně na-

ladí a potěší malé i velké návštěvníky. 

 

Otevírací doba expozice: 10.00–17.00 

Kdy: 1. 12. 2017 – 1. 1. 2018  

Kde: Výstavní skleník Botanické za-

hrady PřF UK, Na Slupi 16, Praha 2 

Dění na Univerzitě Karlově 
Oslavy 17. listopadu na Ná-

rodní třídě přilákaly 25 tis. lidí 

Národní třídu studenti vysokých škol 

přeměnili 17. listopadu v korzo plné 

umění. Společně s nimi přišlo říct 

„díky, že můžem“ přes 300 interpretů 

a 25 000 lidí, kteří na místě strávili 

alespoň hodinu. 

 

Tak trochu jiná oslava Listopadu ‘89 

se pod názvem Korzo Národní ode-

hrála 17. listopadu už počtvrté.  Na 

dvou scénách zahrály kapely 

Kieslowski, Klara & The Pop, Jiří 

Schmitzer nebo například Buty. Kon-

certy ale nebyly jediným programem 

oslav. Návštěvníci Korza Národní si 

mohli prohlédnout výstavu fotografií, 

které dokumentují revoluční dění 

před 28 lety. Ve dvou zaparkovaných 

tramvajích byl ve spolupráci s ÚSTR 

připravený výukový program o udá-

lostech let ‘39 a ‘89. Na stejném místě 

probíhalo i promítání filmů – doku-

mentu Olgy Sommerové či student-

ských filmů, jejichž dramaturgii pře-

vzal FAMUFEST. Z prostranství 

mezi budovami Národního divadla 

stal na odpoledne Obývák Václava 

Havla. kde četli úryvky jeho děl 

známé osobnosti z kulturního a spo-

lečenského života, vystoupili např. 

Tereza Voříšková, Petr Šimůnek, Jan 

Sokol, Martin C. Putna, Tomáš Sedlá-

ček a další. 

Na Národní třídě proběhly také dva 

pietní akty. Odpolední průvod v čele 

s orchestrem, vlajkonoši a jezdci na 

koních vyšel od Národního divadla 

směrem k Památníku 17. listopadu. 

Zde zahrála hymna se 170členným or-

chestrem. Večerní pietní akt spojený s 

průvodem doprovodila audiovizuální 

performance a orchestr, závěr pak 

patřil Modlitbě pro Martu. 

 

Heslem celé akce bylo již tradičně 

„Díky, že můžem“, tedy poděkování 

za život ve svobodné společnosti. 

„Děkujeme těm, kteří se o naši svo-

bodu zasloužili i těm, kteří s ní dnes 

umí naložit zejména ve prospěch 

ostatních“, říká Martin Pikous, jeden 

z organizátorů. 

Ohlédnutí za Veletrhem 

Absolvent 

V úterý 28. listopadu se v Karolinu 

sešlo 42 firem a institucí, které měly 

jeden společný cíl, a to prezentovat 

https://ipsc.cuni.cz/IPSC-6.html?event=16200&lang=cz
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studentům a absolventům Univerzity 

Karlovy různé možnosti pracovního 

uplatnění. Kromě konzultací u stánků 

jednotlivých zaměstnavatelů mohli 

studenti navštívit přednášky vystavo-

vatelů v Modré a Zelené posluchárně. 

 

Velmi inspirativní byla přednáška 

Radka Špicara, viceprezidenta Svazu 

průmyslu a dopravy, který se zaměřil 

na problematiku očekávání ze stran 

zaměstnavatelů směrem k potenciál-

ním zaměstnancům. 

 

Děkujeme všem zúčastněným za pří-

jemnou atmosféru, která v prostorách 

tak příznačných pro Univerzitu Kar-

lovu panovala. 

Fakulta humanitních studií 

má nový newsletter 

Rádi bychom informovali absolventy 

Fakulty humanitních studií, že mají 

možnost se přihlásit k odběru nového 

absolventského newsletteru jejich fa-

kulty s názvem Absolventi FHS UK. 

K odběru newsletteru se můžete při-

hlásit zde https://goo.gl/Xs3twH 

Benefity 
Lyžujte se slevou ve Špindle-

rově Mlýně 

Zapojte se do věrnostního programu 

Skiareálu Špindlerův Mlýn GOPASS. 

Kromě všech výhod, vyplývajících z 

programu, mohou zaměstnanci UK a 

členové Klubu Alumni UK zakoupit 

pro sebe i své blízké  

• jednodenní skipasy za zvýhod-

něnou cenu. Nabídka se vztahuje 

na nadcházející období: 

 od 1. do 25. prosince 2017 – 

zvýhodněná cena 490 Kč (běžná 

cena 770 Kč) 

 od 8. do 31. ledna 2018 – zvý-

hodněná cena 480 Kč (běžná 

cena 890 Kč) 

• třídenní skipasy za zvýhodně-

nou cenu – nabídka platná 

po celou sezónu 

 zvýhodněná cena 2 190 Kč 

(běžná cena 2 500 Kč) 

• pětidenní skipasy za zvýhodně-

nou cenu – nabídka platná 

po celou sezónu 

 zvýhodněná cena 3 430 Kč 

(běžná cena 3 880 Kč) 

 

Pro získání slevy je třeba použít uni-

kátní slevový kód, který Vám na vyžá-

dání zašle Kamila Špiková 

(kamila.spikova@ruk.cuni.cz). 

Bližší informace o skiareálu, kartě 

GOPASS a benefitech na Univerzitě 

Karlově najdete na www.skiareal.cz, 

www.gopass.cz, bit.ly/UKbenefity, 

kde naleznete i přesný návod, jak zís-

kat GOPASS kartu a zakoupit zlev-

něné skipasy. 

Zveme vás do divadla! 

Po předložení průkazu zaměstnance 

UK nebo člena Klubu Alumni na po-

https://goo.gl/Xs3twH
mailto:kamila.spikova@ruk.cuni.cz
http://www.skiareal.cz/
http://www.gopass.cz/
http://bit.ly/UKbenefity
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kladnách divadel ABC a Rokoko zís-

káte 50% slevu na nákup vstupenek 

do 1. a 2. cenové zóny. 

Doporučujeme tato lednová předsta-

vení Městských divadel pražských: 

Evžen Oněgin 

Slavný milostný příběh A. S. Puškina 

o nenaplněné lásce petrohradského 

šviháka a venkovské dívky. 

13. 1. od 17 hod a 24. 1. od 19 hod 

v Divadle ABC 

V hlavních rolích uvidíte Jiřího Hánu 

a Petru Tenorovou.  

60ʾs aneb Šedesátky 

Příběh retrofila ‒ hudební komedie o 

výletech do časů, kdy klukům rostly 

dlouhé vlasy a láska nebyla sprostým 

slovem. 

26. 1. od 19 hod v Divadle ABC 

Hrají: Hanuš Bor, Veronika Gajerová, 

Lucie Pernetová, Radim Kalvoda, Vasil 

Fridrich, Pavel Juřica, Nina Horáková, 

Zdeněk Velen ad. 

Macbeth 

Jedna z nejslavnějších tragédií o 

zhoubném pokušení moci. Muž, který 

má všechno a chce víc, zvlášť když 

stačí jen natáhnout ruku a vzít. Je-

nomže kolotoč násilí jednou spuštěný 

už nelze zastavit. Příběh o tom, jak 

provinění jednotlivce může způsobit 

krvavý konflikt všech se všemi. 

10. 1. od 19 hod v Divadle ABC 

(+ prohlídka zákulisí) 

V titulní roli se představí Milan 

Kačmarčík, dále hrají Pavel Juřica, Jiří 

Schwarz, Viktor Dvořák, Diana Šoltý-

sová ad. 

Premiéra mládí 

„Stáří neexistuje!“ je hlavním posel-

stvím komedie Premiéra mládí, ve 

které se vůbec poprvé na jevišti po-

tkávají herečky Jitka Smutná a Dana 

Syslová. 

10. 1. a 27. 1. od 19 hod 

v Divadle Rokoko 

Hrají: Jitka Smutná a Dana Syslová 

Celý program najdete na 

www.MestskaDivadlaPrazska.cz 

(Sleva platí na představení z reper-

toáru 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 ne-

umí číst v mapách, na hostující předsta-

vení a pronájmy.) 

Přehled dalších benefitů pro členy 

Klubu Alumni UK naleznete zde: 

www.cuni.cz/UK-6842.html

Do nového roku s diářem UK 

Již od prosince si můžete v UK 

Pointu zakoupit univerzitní diáře na 

rok 2018! K dostání jsou tradičně dvě 

varianty, malý týdenní diář, který je 

ozdobený vyraženou iniciálou 

K a také velký denní diář s ražbou pe-

četi UK. 

Diáře lze zakoupit na e-shopu UK: 

shop.cuni.cz nebo v prodejně UK 

Point, Celetná 14, Praha 1 

 

http://www.cuni.cz/UK-6842.html
http://shop.cuni.cz/

