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Úvodník
Začátek června si pro nás přichystal opravdu letní počasí,
a proto je nám potěšením, že
vás můžeme prostřednictvím
tohoto newsletteru pozvat na
tradiční Zahradní slavnost,
která se uskuteční ve Valdštejnské zahradě na konci měsíce. Pokud by přece jen červen přinesl i nějaké deštivé
dny, budou pro veřejnost v
rámci Pražské muzejní noci
zpřístupněny jedinečné historické prostory Univerzity Karlovy. Pozvání na tyto akce
a další zajímavé zprávy z dění
na půdě univerzity najdete uvnitř tohoto čísla.

Kontakt

Informační, poradenské
a sociální centrum UK
Klub Alumni UK
Školská 13a, 116 36 Praha 1
Tel.: (+420) 224 491 774
E-mail: absolventi@cuni.cz
Web: www.absolventi.cuni.cz
Facebook: Klub Alumni UK
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Pozvánky na akce
Zahradní slavnost
Srdečně zveme všechny členy Klubu
Alumni UK na tradiční letní slavnost
ve Valdštejnské zahradě. Program zahájí svou řečí pan rektor prof. MUDr.
Tomáš Zima, DrSc a dále budou následovat proslovy dalších významných osobností spojených s UK.
K poslechu zahraje orchestr Dixieland přátel 1. LF.

Kdy: 27. červen 2018, 18.00–20.00
Kde: Valdštejnská zahrada,
Malá Strana, Praha 1
(vstup z Valdštejnského náměstí)
Registrace na: absolventi@cuni.cz

Pražská muzejní noc
v Karolinu
V rámci Pražské muzejní se letos již
poněkolikáté otevřou prostory historického Karolina veřejnosti. Návštěvníkům
bude zpřístupněna
stálá expozice dějin
univerzity v podzemí
Karolina a v Křížové
chodbě bude možnost
zhlédnout unikátní výstavu Univerzita a republika, o které jsme
psali v minulém news-
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letteru. Velká aula nabídne přehlídku
univerzitních žezel a talárů. Po celou
dobu bude otevřen stánek nakladatelství Karolinum, na kterém bude
možné zakoupit knižní tituly se slevou 20 %.
Komentované prohlídky Karolina
budou probíhat v následujících
časech:

20:30, 21:30, 22:30 a 23:30 (začátek
ve Velké aule)
Doprovodný program

19:00–22:00 Dětský koutek – dílny
a programy pro děti

http://absolventi.cuni.cz

Žezla a taláry Univerzity Karlovy
Komentované ukázky žezel a talárů
ve Velké aule:
20:00 – Pedagogická fakulta
21:00 – Matematicko-fyzikální fakulta
22:00 – Katolická teologická fakulta
23:00 – Přírodovědecká fakulta

Byl hrad Karlštejn založen v roce
1348? Ideová koncepce Karlštejna
23:00–0:00
Přednáška Mgr. Jakuba Jareše, Ph.D.:
100 let – 100 předmětů – 100 příběhů, aneb jak se dělá výstava?

Přednášky:
20:00–21:00
Přednáška prof. Mgr. Vratislava
Doubka, Ph.D.:
Tomáš Garrigue Masaryk a vznik
Československé republiky
21:30–22:30
Přednáška prof. PhDr. Ing. Jana
Royta, Ph.D.:

Kdy: 9. červen 2018, od 19.00–01.00
Kde: Ovocný trh 560/5, Praha 1

Zprávy z univerzity
Pozor! Věnujte pozornost
letní provozní době
výdejního centra průkazů

ceny se osvědčuje diplomem a je
s ním spojena peněžitá odměna.

Výdejní centrum průkazů v Opletalově 38 (přízemí Koleje Jednota) bude
mít v červenci a srpnu zkrácenou provozní dobu.

Cena a přihláška do soutěže se řídí
Statutem cen udělovaných studentům a absolventům Univerzity Karlovy. Přihlášky
s vyjádřením fakulty přijímá Informační, poradenské a sociální centrum UK
nejpozději do 31. října 2018.

V období 2. 7. 2018 – 31. 8. 2018
bude otevřeno:
Pondělí, úterý, středa, čtvrtek:
10:00–16:00
Pátek: 10:00–15:00
Pro výdej průkazů platí polední přestávka v době 12:00–12:30.
Aktuální provozní dobu najdete také
na www.cuni.cz/UK-3249.html

Rektor Univerzity Karlovy
vyhlásil 25. ročník soutěže
o Bolzanovu cenu
Bolzanova cena je prestižní cenou
Univerzity Karlovy udělovanou studentům za mimořádně objevné práce
s vynikajícím tvůrčím obsahem
a zpravidla s interdisciplinárním tematickým přesahem zpracované uchazečem v průběhu studia. Jde o mimořádné ocenění jednotlivců z řad studentů Univerzity Karlovy. Udělení
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Jak se zúčastnit?

Více informací na:
www.cuni.cz/UK-381.html

Hra Attentat 1942 boduje
Počítačová hra Attentat 1942, o které
jsme vám již psali, získala hlavní ocenění v soutěži počítačových her
A Maze v německém Berlíně. Paradoxem je, že právě v této zemi je prodej hry zakázán kvůli použití nacistických symbolů v grafice hry.

Na vzniku hry se podílely týmy vědců
z Matematicko-fyzikální fakulty, Filozofické fakulty a Akademie věd ČR.
Zisk z prodeje bude věnován na podporu vědy a výzkumu.

Absolventi Filozofické fakulty
rozproudili Kampus
Hybernská
V polovině května proběhla v Kampusu Hybernská v centru Prahy akce
Hybernská studentsko-absolventská. Akce,
jejíž program proběhl v autorské režii
absolventů Filozofické fakulty, byla
určena všem studentům a absolventům i všem přátelům fakulty.
Program odstartovala panelová debata absolventů činných v politice na
téma Humanitní vzdělání a politická kultura pod vedením moderátora Michala
Stehlíka, bývalého děkana fakulty. Poslankyně Markéta Pekarová Adamová
a Olga Richterová, bývalý poslanec
Ivan Gabal a filozof Václav Němec
diskutovali především o roli humanitního vzdělání v politické kultuře i
hodnotových prioritách, které by
měly být politikům vlastní.
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sféře, ale i politice, kultuře, diplomacii, žurnalistice, umění a mnohých
dalších oblastech.

Rotunda sv. Václava získala
další ocenění
Zdroj: Filozofická fakulta
Následoval koncert kapely Andband
v čele s absolventem fakulty a jejím
současným proděkanem pro informační zdroje Janem Sládkem. Pan
proděkan v průběhu koncertu využil
šance publikum přesvědčit, že je nejen skvělý sociolog a profesionál pohybující se v IT sféře a oblasti knihovnictví, ale toho večera především
profesionální kytarista. Zahanbit se
ale nenechal ani bývalý proděkan pro
vnější vztahy a přijímací řízení, absolvent fakulty a lingvista Jan Bičovský,
jenž si pro tento večer připravil speciální hudební číslo v doprovodu současného proděkana Jana Sládka. Oba
proděkani jednoznačně prokázali, že
se neztratí ani na hudebním poli.
Z hudebního sálu následoval přesun
do komornější atmosféry improvizační rozhlasové hry Radio Ivo: Život
nedoceníš.

Zdroj: Filozofická fakulta
Diváci tak měli jedinečnou možnost
sledovat vznik rozhlasové hry a její
přenesení na divadelní prkna bez jakékoli transformace. Každé představení Radia Iva v čele s absolventem fakulty Petrem Markem, mimo jiné
frontmanem kapely Midi Lidi, je naprosto unikátní a neopakovatelné. Dle
slov Petra Marka ne vždy skončí pocitem zadostiučinění všech zúčastněných, ale tentokrát to dopadlo na jedničku a bavili se jak účinkující, tak diváci.
Těší nás, že spektrum absolventů Filozofické fakulty je pestré a že jsme v
rámci jednoho večera mohli přivítat
politiky, hudebníky i herce. Především
jsme ale velmi rádi, že se naši absolventi mají chuť na fakultu vracet a
ukázat tak současným studentům, že
absolventi Filozofické fakulty jsou
úspěšní nejen ve vědě a v akademické

Již dříve jsme vás informovali o jedinečném objevu románské rotundy na
půdě Matematicko-fyzikální fakulty
na Malostranském náměstí. Tento
projekt záchrany nově objevené rotundy sv. Václava nyní získal nejvyšší
evropské ocenění v oblasti památkové
péče – Europa nostra.

Zdroj: Matematicko-fyzikální fakulta
Video o objevení rotundy v prostorách
Matematicko-fyzikální fakulty můžete
zhlédnout zde:
youtube.com/watch?v=xcTYjc2uzGQ

Aktuality z benefitního programu 06/2018
Letní měsíce jsou ideálním obdobím
na cestování a sport. Cestujte po Evropě autobusy Eurolines – pohodlně,
s vlastním kolem a se slevou pro klub
Alumni UK. Využijte také dalších letních slev a výhod.

Vydejte se na výlet či dovolenou se
společností Eurolines. Při nákupu online jízdenky využijte slevu 20 %. Na
vybraných linkách si s sebou můžete
vzít své jízdní kolo.

Eurolines

Jeďte s dětmi za zábavou do
aquaparku nebo za relaxací a zdravím
do saunového světa a wellness. S Klubem Alumni máte vstup do Aquapalace Praha v Čestlicích se slevou
20 %. Uvedená sleva se vztahuje na
držitele průkazu i všechny osoby v
jeho doprovodu, na rodinné vstupné i
dárkové poukazy.
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Aquapalace Praha
Zveme Vás do divadla!
Po předložení průkazu člena Klubu
Alumni na pokladnách divadel ABC a
Rokoko získáte 50% slevu na nákup
vstupenek do 1. a 2. cenové zóny
(sleva platí na představení z repertoáru MDP, nelze využít na tituly Shirley Valentine, Pan Kaplan má třídu rád,
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Vím, že víš, že vím… a Proč muži neposlouchají a ženy neumí číst v mapách, na
hostující představení a pronájmy).
Tento měsíc se budeme loučit se dvěma představeními, využijte tak poslední možnost je
zhlédnout. Těšit se naopak můžete na jednu
premiéru.
V+W Revue – derniéra inscenace

Inscenace vzdává hold nespoutané
hravosti V+W, přibližuje dnešním divákům principy a kořeny jejich tvorby
a také vyvrací některé zažité představy
o tom, jak Osvobozené divadlo fungovalo. Těšit se můžete na specifický
inteligentní humor, řadu písní Jaroslava Ježka ve zcela nových aranžích a
chybět nebudou ani taneční výstupy,
které ke každé revui neodmyslitelně
patří.
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společnosti a vyhazovali z práce tisíce
lidí, byli najednou sami vyhozeni.
Stačí dobrý nápad, a tak je pro tyto
propuštěné zřízen kurz, v němž mají
být hroutící se znovu postaveni na
nohy skrze nejrůznější psychoterapie,
modelové situace a nácvik „správného chování“.

12. 6. od 19 hodin v Divadle Rokoko
Hrají: Henrieta Hornáčková, Dana Batulková, Lenka Zbranková, Jiří Hána,
Radim Kalvoda, Zdeněk Vencl, Lukáš
Jurek ad.

Poslední soirée aneb Mejdan
na rozloučenou

6. 6. od 19 hodin v Divadle ABC
Hrají: Vasil Fridrich, Veronika Gajerová,
Roman Říčař, Lucie Pernetová, Radim
Kalvoda, Hanuš Bor a další.

S letošním červnem končí jedna epocha, která pod názvem „Jedno divadlo, dvě scény“ trvala krásných 12 let.
Městská divadla pražská si jako poděkování pro své diváky připravila program, ve kterém bude hrát a zpívat
celý soubor a mnoho dalších hostů.

Top Dogs – derniéra inscenace

Originální komedie vás zavede do bizarního prostředí rekvalifikačních terapií pro propuštěné manažery ve vysokých funkcích – tzv. top dogs. Ti,
co dříve vedli a řídili velké koncerny a

23. 6. od 17 hodin v Divadle Rokoko
a od 19 hodin v Divadle ABC

Tančírna 1918-2018 – premiéra

Hudebně taneční férie, která diváky
provede moderními dějinami našeho
národa.

11. 6. od 19 hodin v Divadle ABC
Hrají: Dana Batulková, Aleš Bílík, Hanuš
Bor, Viktor Dvořák, Veronika Gajerová,
Nina Horáková, Henrieta Hornáčková
a další.

Celý program najdete na:
www.MestskaDivadlaPrazska.cz.
Bližší informace k výše uvedeným slevám a kompletní nabídku benefitů pro
zaměstnance UK a členy Klubu Alumni
UK naleznete na adrese
http://bit.ly/UKbenefity.

V případě jakýchkoliv dotazů, nejasností či třeba námětů a doporučení k
dané oblasti se můžete obrátit na:
Ing. Kamilu Špikovou
(e-mail: kamila.spikova@ruk.cuni.cz;
tel. 224 491 604).

Propagační předměty UK
Máte rádi jedinečné věci? V kamenném obchodě UK Pointu na vás čekají notýsky s motivem Karla IV.,
které pro UK s láskou vyrobili pracovníci chráněné dílny Lemniskáta.
Každý kus je originál! K dostání jsou
ve více barevných variantách.
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Cena: 99 Kč
Adresa obchodu:
UK POINT, Celetná 14, Praha 1
PŘEJEME VÁM KLIDNÉ LÉTO
A PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ
PRÁZDNIN!
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