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Zveme vás… 
Přednášky pro absolventy
Od března se opět můžete těšit na pokračování přednášek pro 
Vás – absolventy. Přednášky jsou vždy jednou měsíčně ve 
čtvrtek v podvečer. 

A jakým tématem zahájíme sérii přednášek v letním 
semestru? V letošním roce si připomínáme a slavíme výročí 
narození Karla IV., o kterém bude v březnu přednášet prof. 
Ing. PhDr. Jan Royt, Ph.D., prorektor pro tvůrčí činnost.

Máte tipy na zajímavá témata? Nebo byste chtěli sami nějaké 
téma ostatním absolventům představit? Ozvěte se nám na 
kontakty uvedené níže, rádi s Vámi budeme možnosti 
konzultovat.

Kurz cvičení pro absolventy
Již čtvrtým semestrem pokračujeme s kurzy cvičení pro 
absolventy. Mnoho z nás v dnešní době velkou část svého dne 
prosedí – na přednáškách, v kanceláři či doma u počítače. 
Připravili jsme pro Vás cvičení metodou SM systém, která má 
široké využití a lze ji úspěšně aplikovat na celou řadu poruch 
pohybového aparátu, které pomáhá léčit či jim předcházet. 
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Úvodem 

Milí absolventi, 

v únorovém čísle jsme pro Vás 
připravili pozvánky a informace 
o připravovaných přednáškách, 
kurzu cvičení i fakultních kurzech 
pro absolventy. Samozřejmě 
Vám také představíme vybrané 
benefity a doufáme, že Vás 
potěší. 

Přejeme Vám příjemné čtení!

KLUB ALUMNI UK 
Newsletter absolventů Univerzity Karlovy číslo 2/2016 

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

karel700.cuni.cz 

V květnu si připomeneme 
700 let od narození svého 
zakladatele, císaře a českého 
krále Karla IV. Sledujte, jaké 
akce na UK připravujeme!
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Vzhledem k tomu, že většina účastníků z 
předchozího semestru v kurzu pokračuje, zbývá 
volných pouze několik málo míst, proto s 
případnou účastí neváhejte!

Termín kurzu: od 25. 2. do 5. 5. (s výjimkou 21. 4., 
kdy se cvičení nekoná)

Kdy: každý čtvrtek 14:40–15:40 
Kde: tělocvična Jednota (Opletalova 38, Praha 1) 
Lektor: PaedDr. Miroslava Šafandová (PřF UK) 
Kontakt a registrace: Mgr. Pavel Buriánek 
pavel.burianek@ruk.cuni.cz 

Večerní akademie religionistiky
Pro členy Klubu Alumni UK nabízí Husitská 
teologická fakulta UK slevu na kurz celoživotního 
vzdělávání Večerní akademie religionistiky.

Na semestrálním kurzu seznámí posluchače se 
světovými náboženstvími minulosti i přítomnosti 
přední čeští odborníci.

Kurzy jsou rozděleny na pravidelné úterní a 
čtvrteční cykly s různými tématy. Každému 
tématu je věnováno celkem 6 přednášek, které 
se konají jednou za dva týdny.

Přesný rozpis přednášek a návod na přihlášení naleznete na: www.htf.cuni.cz/VAR 

Výstava Bez hranic
Ústav pro dějiny umění FF UK Vás srdečně zve 
na výstavu Bez hranic. Umění v Krušnohoří mezi 
gotikou a renesancí ve Valdštejnské jízdárně, 
kterou uspořádal ve spolupráci s Národní galerií v 
Praze, Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v 
Ústí nad Labem a Biskupstvím litoměřickým.

Výstava bude přístupná do 13. 3. 2016, a to denně 
mino pondělí od 10:00 do 18:00.

Výstava Bez hranic. Umění v Krušnohoří mezi 
gotikou a renesancí je výsledkem mnohaletého 
výzkumu severočeských a pražských historiků a 
historiků umění. Výsledky výzkumu více než 
dvou desítek badatelů budou publikovány 
v doprovodných textech k výstavě – v tištěném, 
bilingvním, popularizační formou zpracovaném 
průvodci (ČJ–AJ) a ve vědeckém katalogu výstavy 
(ČJ s anglickým resumé).
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Informujeme 
Bolzanova cena – 22. ročník
Bolzanova cena je prestižní cenou Univerzity Karlovy. Je udílena za vysoce objevné práce s vynikajícím 
tvůrčím obsahem a zpravidla s interdisciplinárním tematickým přesahem, které uchazeči zpracovali 
během svého studia. Cena je udělována ve třech kategoriích: společenskovědní včetně teologických 
oborů, přírodovědné a lékařské.

Ve 22. ročníku (2014–2015) byly k ocenění vybrány celkem tři práce.

V kategorii společenskovědní včetně teologických oborů byla vybrána disertační práce: Mapping the 
Individual Musical Experience in Post-Apartheid South Africa: A Bio-Ethnography of Township Dweller Lesiba 
Samuel Kadiaka  Mgr. Víta Zdrálka, Ph.D. (z Filozofické fakulty)

V kategorii přírodovědné byla vybrána disertační práce: Studium biomolekulárních interakcí pomocí 
optických biosenzorů s povrchovými plasmony Mgr. Hany Šípové, Ph.D. (z Matematicko-fyzikální fakulty)

V kategorii lékařské byla vybrána disertační práce: Molecular mechanismus of iron transport across plasma 
RNDr. Kamily Balušíkové, Ph.D. (z 3. lékařské fakulty)

Všem oceněným absolventům blahopřejeme!

Benefity Klubu Alumni 
Jazyková škola JIPka 

• 10% sleva na skupinové kurzy, minikurzy (kurzy na míru pro 3–5 studentů, kteří se navzájem znají) a 
překladatelské služby 

• dvakrát ročně speciální akce (vždy na začátku semestru) - vybrané skupinové kurzy za 2000 Kč 
(běžná cena 3400–4300 Kč)

Pro jarní semestr tohoto roku, který začíná od března, je možné za zmíněnou zvýhodněnou cenu 2000 
Kč využít veškeré nabízené kurzy typu konverzace, které probíhají 1x týdně (bez ohledu na místo 
výuky, jazyk i stupeň pokročilosti). Nabídku kurzů naleznete na http://www.jipka.cz/jazykova-skola/
skupinova-vyuka/rozpis-kurzu, kde si po zvolení příslušného jazyka můžete v rozpisu vyfiltrovat právě 
pouze kurzy typu Konverzace. 

K získání slevy je třeba při sjednání kurzu předložit průkaz člena Klubu Alumni. V případě dotazů či 
problémů s uplatněním slevy se můžete obrátit na Mgr. Pavla Buriánka (pavel.burianek@ruk.cuni.cz;
224 491 896).

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:

Kdo se bojí Virginie Woolfové? 
2., 18. a 24. 2. od 19 hodin v Divadle Rokoko
„Špičkovou ukázku propracovaného psychologizujícího herectví nabízí Divadlo Rokoko v inscenaci 
nejslavnější hry Edwarda Albeeho Kdo se bojí Virginie Wolfové?. Autor ji po padesáti letech lehce 
zkrátil a pročistil a do češtiny novou verzi textu přeložil Jiří Josek. 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Dramatický klenot se rozzářil i díky režii Petra Svojtky. Všechny dialogy, včetně podtextových nuancí, 
jsou směrovány k co nejzřetelnějšímu prokreslení vztahů mezi protagonisty. Veronika Gajerová jako 
společensky i lidsky frustrovaná Martha a Aleš Procházka v roli jejího muže George dokážou skrývaná 
zranění svého staršího manželského páru podat přesně a bez nadbytečné exprese, přesto však drsně a 
výstižně. Oba interpreti podávají vrcholné výkony své profesní kariéry.“ (úryvek z recenze B. Pražana v 
Týdeníku Rozhlas)

Romulus Veliký, komedie antických rozměrů 
8. a 25. 2. od 19 hodin v Divadle ABC
Západořímská říše se hroutí, vlast ohrožují cizí vojska, za každým závěsem na něho číhá vrah, ale 
Romulus Veliký se stará jen o 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. Historické reálie slouží jen jako kulisa pro rozvíjení absurdní hořké komedie F. 
Dürrenmatta o moci, vládnutí, smyslu politiky a přeceňování lidských možností tvořit dějiny.

Hrají: A. Procházka, M. Delišová, N. Kouklová, V. Dvořák a další

Důkaz 
1. a 16. 2. od 19 hodin v Divadle Rokoko

Zoufalé hledaní nepopiratelného, jediného a nezpochybnitelného důkazu ústí v poznání, že i kdyby se 
všechno na světě dalo spočítat a převést na numerické hodnoty, vždycky zůstane ještě něco 
nevysvětlitelného. Divadelní hra, odměněná Pulitzerovou cenou, se stala předlohou úspěšného filmu s 
Anthonym Hopkinsem a Gwyneth Paltrow v hlavních rolích.

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

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…)

Divadlo Archa
Respektování 2016 
10. 2. od 18:00
Debaty o všem, co nás zajímá a baví. Nečekané kombinace 
hostů, překvapivá témata, která někdy diktují aktuální 
události a jindy naše zvědavost. Pořádáno ve spolupráci 
s časopisem Respekt. Moderuje Erik Tabery.

Zvýhodněná cena pro členy Klubu Alumni UK – 50 Kč 
(objednávky do 5. 2. 2016)

Sváteční Pop – Audiobiograf 
20. 2. od 20:00

Sváteční pop je kapela, která vznikla propojením hyperaktivních výtvarníků a hudebníků Petra Nikla, 
Milana Caise, Ondřeje Smeykala a Jiřiho Hradila, kteří našli společnou performanční řeč, na hranici 
poetiky kabaretu, ambientu, soliterního pisničkářství a úderné tancovačky. To vše v hávu ryzí 
audiovizuální improvizace. 

Zvýhodněná cena pro členy Klubu Alumni UK – 150 Kč (objednávky do 10. 2. 2016) Počet vstupenek 
nabízených za zvýhodněnou cenu je u všech představení omezený. Vstupenky je možné rezervovat na 
adrese pavel.burianek@ruk.cuni.cz.
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