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KLUB ALUMNI UK PŘIPRAVUJE 

Série přednášek 

Připravili jsme pro Vás sérii přednášek, kterými bychom rádi 

představili nejrůznější témata. Jejich výběrem snad zaujmeme 

absolventy všech oborů. V průběhu zimního semestru jsou 

na programu první tři přednášky: 

29. října téma Bezpečnostní otázky Evropy ― Mgr. Štefan Füle 

12. listopadu téma Mistr Jan Hus ― prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek 

26. listopadu téma Zdravý životní styl – od placebo efektů a 

módních výstřelků k vědecky prokázaným efektům 

―prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA 

Přednášky se uskuteční v čase od 1730 do 1900 v prostorách Karolina. 

Informace o registraci na přednášku přineseme s předstihem. 

Výhledově 

V listopadu se také uskuteční Den Univerzity Karlovy v Belgii, 

součástí kterého bude i setkání s absolventy UK žijícími v Bruselu. 

Dále se můžete těšit i na předvánoční oslavy na Univerzitě Karlově, 

které se uskuteční začátkem prosince. V příštích číslech newsletteru 

Vás seznámíme s programem. 

PŘEDSTAVUJEME 

Celoživotní vzdělávání (CŽV) na UK 

S příchodem nového akademického roku Vám představujeme 

nabídku vzdělávání v rámci CŽV na UK, která zahrnuje krátko- 

i dlouhodobé ucelené programy, ale i další akce, např. jednotlivé 

exkurze, semináře, filmové projekce, diskuse… Programy se dělí se 

na dvě základní kategorie, zájmové a orientované na výkon povolání. 

V popisu konkrétních programů často bývají uváděny další 

kategorie, viz následující přehled: 

Zájmové:  

 přípravné programy k přijímacímu řízení a k maturitě  

 přípravné studium  

 déletrvající zájmové programy – část těchto programů je tvořena 

nabídkou Univerzity třetího věku (U3V)  

 kurzy jazykového vzdělávání  

 letní školy  

 krátkodobé, jedno a vícedenní semináře… 

ÚVODEM 

Milí absolventi, 

po prázdninové pauze Vás vítáme 

u dalšího čísla newsletteru, který 

pro Vás měsíčně připravujeme. 

Během letních prázdnin jsme 

pro Vás připravili řadu zajímavých 

akcí, na které se můžete těšit 

v průběhu podzimu a které Vám 

postupně představíme. 

Se začátkem akademického roku 

Vás také seznámíme s celoživotním 

vzděláváním (CŽV) na Univerzitě 

Karlově. Některé fakulty nabízejí 

členům Klubu Alumni kurzy CŽV 

se slevou - jejich přehled pro Vás 

aktualizujeme na stránkách 

http://www.absolventi.cuni.cz 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.absolventi.cuni.cz/


Profesní: 

 programy profesní, např.:  

‒ další (kontinuální) vzdělávání lékařů,  

‒ další vzdělávání právníků,  

 programy specializační, např.:  

‒ studium rozšiřující již získané pedagogické vzdělání o další 

aprobaci 

 studium k doplnění kvalifikačních požadavků konkrétních profesí, 

např.:  

‒ další vzdělávání pedagogických pracovníků,  

‒ vzdělávání nelékařských pracovníků ve zdravotnictví,  

‒ vzdělávání pracovníků státní správy… 

 krátkodobé, jedno a vícedenní semináře… 

V databázi programů CŽV na UK ve Studijním informačním systému 

můžete vyhledávat v široké nabídce programů CŽV připravené 

jednotlivými fakultami, ale i dalšími součástmi UK. 

Vstoupit do databáze  

Do oblasti celoživotního vzdělávání jsou zahrnuty také rigorózní zkoušky. 

Veškeré další informace o rigorózních zkouškách naleznete zde. 

V rámci benefitů pro členy Klubu Alumni jsou některé programy CŽV 

nabízeny se slevou. Informace průběžně aktualizujeme na 

http://www.absolventi.cuni.cz/ 

ALUMNI – NOVINKY A ZAJÍMAVOSTI 

Benefity Klubu Alumni UK – vybíráme pro Vás: 

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. Doporučujeme tato zářijová představení Městských divadel pražských: 

Bylo nás pět 

11. 9. v Divadle ABC 

„…a tak jsme šli, a bylo nás pět – já, Bejval Antonín, Éda Kemlink, Zilvar z chudobince a Čeněk Jirsák, který dělal, že 

jde sám, ale přitom šel s námi…“ Svérázná adaptace Poláčkovy knihy v režii Arnošta Goldflama. 

Hrají Vasil Fridrich, Jaromír Nosek / Zbigniew Kalina, Martin Písařík / Tomáš Novotný, Petr Klimeš, Pavel Juřica, 

Henrieta Hornáčková, Jitka Smutná, Hanuš Bor a další. 

Kdo se bojí Virginie Woolfové? 

14. 9. v Divadle Rokoko 

Slavné komorní drama Edwarda Albeeho plné překvapivých zvratů i absurdních krutých her je sondou do 

partnerských vztahů. V novém překladu Jiřího Joska se představí Veronika Gajerová, Aleš Procházka, Veronika 

Kubařová a Viktor Dvořák. 

Inscenace Kdo se bojí Virginie Woolfové? obsadila 2. místo ve výroční anketě portálu i-divadlo.cz a Veronika Gajerová 

vyhrála 1. místo za ženský herecký výkon. 

V+W Revue 

25. 9. v Divadle ABC 

Hudební revue, která připomíná slavnou éru Osvobozeného divadla a jeho dva legendární protagonisty Jiřího 

Voskovce a Jana Wericha. Těšit se můžete na specifický inteligentní humor, řadu písní Jaroslava Ježka v nových 

aranžích Jiřího Janoucha a chybět nebudou ani taneční výstupy, které k revue neodmyslitelně patří. Navíc právě 25. 

září, v den výročí narození Jaroslava Ježka, proběhne v rámci představení slavnostní křest nového CD k inscenaci. 

 

Kontaktní informace 

Informační, poradenské 

a sociální centrum UK 

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 
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Celý program na září najdete na http://www.MestskaDivadlaPrazska.cz 

(Sleva platí na představení z repertoáru Městských divadel pražských, nelze využít na tituly Shirley Valentine, Pan 

Kaplan má třídu rád a Vím, že víš, že vím…) 

Nové zboží v UK Pointu 

S blížícím se začátkem nového akademického roku k nám do UK Pointu dorazilo nové zboží. Za zmínku stojí 

především nové deštníky, které využijete v blížícím se podzimním počasí, slušivá trička, mikiny a mnoho dalších 

věcí. Konečně dorazily také hedvábné šátky a šály s motivem UK! Proto neváhejte a navštivte nás na adrese Celetná 14. 

 

 

 

 

 

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. Září 2015 

http://www.mestskadivadlaprazska.cz/
http://www.mestskadivadlaprazska.cz/program-a-repertoar/aktualni-repertoar/
mailto:absolventi@cuni.cz

