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Zveme vás…
Zahradní slavnost 

Tradiční Zahradní slavnost UK se le-

tos opět uskuteční v prostorách Se-

nátu PS PČR ve Valdštejnské za-

hradě. Program slavnosti a další po-

drobnosti naleznete na pozvánkách. 

 

 

Kdy: středa 22. června 2016, 18–20 h. 

Kde: Valdštejnská zahrada (vstup 

pouze z Valdštejnského náměstí; poža-

davek na bezbariérový vstup hlaste, 

prosím, předem) 

Ochutnávka podzimních akcí
Veletrh Absolvent – veletrh 

pracovních příležitostí 

Pro studenty a absolventy připravu-

jeme veletrh pracovních příležitostí, 

který se v prostorách Karolina usku-

teční ve středu 5. října 2016. Veletrh 

se bude specializovat na nabídku pra-

covních míst, stáží, trainee programů, 

brigád a praxí pro studenty a čerstvé 

absolventy zejména společenskověd-

ních a humanitních oborů. Kromě 

prezentací firem na stáncích a v po-

sluchárnách Vám program nabídne i 

vzdělávací semináře a workshopy s te-

matikou kariérového rozvoje a pod-

poru v oblasti kariérového poraden-

ství. 

Kdy: středa 5. října 2016 

Kde: Karolinum, Praha 
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Úvodník 

Milé čtenářky, milí čtenáři, 

v červnovém vydání bychom 

Vás především chtěli srdečně 

pozvat na Zahradní slavnost 

Univerzity Karlovy, na kterou 

obdržíte pozvánky zvlášť. 

Doufám, že se při této příleži-

tosti setkáme a rozloučíme se 

s akademickým rokem, během 

kterého jsme měli příležitost 

setkávat se při zajímavých 

přednáškách Klubu Alumni 

a při dalších kulturních a spo-

lečenských akcích (společně 

jsme oslavili advent, nechybělo 

ani tradiční Svatoštěpánské se-

tkání, Den celoživotního vzdě-

lávání a Festival absolventů 

a řada dalších příležitostí k se-

tkáváním i k návštěvám alma 

mater). Už teď pro Vás připra-

vujeme nejrůznější akce, 

na které se můžete těšit opět 

po prázdninách. 

Děkujeme za přízeň a přejeme 

pěkné a klidné letní dny! 

Kontakt 
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 

mailto:absolventi@cuni.cz
http://www.absolventi.cuni.cz/
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Juniorská univerzita 

na Univerzitě Karlově 

Tip pro Vaše sourozence, děti či vnoučata! 

Na podzim roku 2015 byl poprvé 

uskutečněn projekt simulující univer-

zitní studium, a sice Juniorská univer-

zita na Univerzitě Karlově, který je 

určen pro studenty středních škol 

z celé České republiky. Vzhledem 

k úspěšnosti celého projektu bude 

další ročník pokračovat v zimním se-

mestru akademického roku 

2016/2017 opět ve dvou zaměřeních, 

tj. humanitně-společenském a příro-

dovědně-lékařském. Během tří měsíců 

se středoškolští studenti budou moci 

prostřednictvím populárně-naučných 

přednášek, jejichž témata jsou průře-

zová podle zaměření jednotlivých fa-

kult a součástí Univerzity Karlovy, 

dozvídat spoustu nových informací 

o současném stavu poznání a vědy. 

Registrace do programu bude spuš-

těna na přelomu srpna – září 2016. 

Přednášky otevřené pro 100 poslu-

chačů v každém zaměření se usku-

teční v Modré posluchárně, Ce-

letná 20, Praha 1. Na závěr programu 

proběhne slavnostní zakončení spo-

jené s prohlídkou historických pro-

stor Karolina. Účast v programu je 

zdarma.  Více se dozvíte na www.ju-

niorskauniverzita.cuni.cz 

Kdy: podzim 2016 

Více na: juniorskauniverzita.cuni.cz 

Benefity Klubu Alumni UK – vybíráme pro Vás 
Slevy na rekreační pobyty 

Zaměstnanci UK a členové Klubu 

Alumni UK mohou při plánování 

letní dovolené využít zvýhodněné na-

bídky některé z partnerských organi-

zací. 

CK Čedok nabízí například 

slevu 13 % na všechny nezlevněné 

pobytové zájezdy letadlem. Kromě 

této nabídky lze u stejné společnosti 

využít několika dalších dílčích slev 

vztahujících se na příslušné typy zá-

jezdů. Jejich kompletní přehled a pod-

mínky uplatnění naleznete na 

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

Načerpat síly můžete také v Lázních 

Poděbrady, které výše uvedeným 

skupinám poskytují slevu ve výši 

10 % na všechny pobyty ze standardní 

nabídky. Kromě toho lze využít 

akční nabídky pobytu v tříhvězdič-

kovém hotelu Zámeček za speciální 

zvýhodněnou cenu. Ten je nabízen 

ve víkendové (od 2 700 Kč) i týdenní 

(od 5 900 Kč) variantě a kromě polo-

penze jsou v jeho ceně zahrnuty i lé-

čebné procedury dle vlastního výběru. 

Bližší informace naleznete rovněž 

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

Slevy u uvedených partnerů se vztahují nejen 

na držitele průkazu, ale i všechny osoby 

v jeho doprovodu. 

 

Hotel Zámeček 

(zdroj: www.lazne-podebrady.cz/lazen-

ske-objekty/fotogalerie) 

Výhodněji (nejen) do fitka 

Zajímavé výhody mohou čerpat za-

městnanci a absolventi UK také 

u partnerských organizací působících 

v oblasti fitness a wellness. 

Health & Wellness Club Oasis 

City na Václavském náměstí (č. p. 36) 

nabízí v tomto případě slevu ve výši 

15 % na veškeré služby. Centrum po-

skytuje služby v oblasti fitness (posi-

lovna, studiové lekce apod.), wellness 

(sauna, masáže) a beauty (kadeřnictví, 

kosmetika apod.) 

Výhodněji lze využívat také služeb 

centra Hit Fitness Flóra, v němž lze 

uplatnit slevu ve výši 40 % z jedno-

rázového vstupného denně od 9 do 

16 hod. (vč. víkendů). Sleva se vzta-

huje na všechny poskytované služby 

s výjimkou relaxačních. 

Závěrem zmíníme ještě nabídku 

Fitness Kotva, kde lze při využívání 

poskytovaných služeb ušetřit 10–41 % 

(s ohledem na typ služby.) 

Kompletní zvýhodněnou nabídku a 

bližší informace k výše uvedeným be-

nefitům naleznete na 

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

 
Fitness Kotva (zdroj: http://www.fit-

nesskotva.cz/cs/fitness/fitness-cybex) 

Levněji také do akvaparku! 

 S ohledem na blížící se letní období 

stojí jistě za zmínku také 20% sleva 

na vstupném do Vodního světa 

Aquapalace Praha 

(zdroj: www.aquapalace.cz) 

http://juniorskauniverzita.cuni.cz/
http://ipsc.cuni.cz/IPSC-33.html
http://ipsc.cuni.cz/IPSC-33.html
http://ipsc.cuni.cz/IPSC-33.html
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a saun v rámci komplexu 

Aquapalace Praha v Čestlicích. 

Ta se vztahuje na všechny typy vstup-

ného s výjimkou vstupného RO-

DINA a kromě držitele příslušného 

univerzitního průkazu ji mohou vyu-

žít také všechny osoby v jeho dopro-

vodu. Bližší informace o způsobu 

uplatnění uvedené slevy najdete na 

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

Výhodněji za kulturou… 

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 červnová před-

stavení Městských divadel pražských: 

Burundanga 

Veselohra o lesku a bídě současného 

terorismu. Velmi nevážně pojednává 

o jedné z největších hrozeb naší doby, 

o teroristech, které omylem odhalí 

dvě studentky prostřednictvím „drogy 

pravdy“, burundangy, o nepodařeném 

únosu a možném zániku separatis-

tické organizace ETA, ale také o lásce 

a důvěře. 

Kdy: 2. června 2016 od 1900 hod. 

Kde: Divadlo Rokoko 

Hrají: Henrieta Hornáčková, Evellyn 

Pacoláková, Tomáš Novotný, Radim 

Kalvoda a Jiří Klem 

Bylo nás pět – derniéra  

„…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 Poláč-

kovy knihy v režii Arnošta Gold-

flama. 

Kdy: 7. června 2016 od 1900 hod. 

Kde: Divadlo ABC 

Hrají: Vasil Fridrich, Jaromír Nosek / 

Zbigniew Kalina, Martin Písařík / To-

máš Novotný, Petr Klimeš, Pavel Juřica, 

Henrieta Hornáčková, Jitka Smutná, 

Hanuš Bor ad. 

Holky z kalendáře  

Něžná a jímavá komedie o ženách, 

které jsou pro dobrou věc ochotny 

udělat to, co by je nenapadlo ani v 

těch nejodvážnějších snech.  

 

Kdy: 14. června 2016 od 1900 hod. 

Kde: Divadlo ABC 

Hrají: Veronika Gajerová, Dana Batul-

ková, Kateřina Macháčková, 

Jitka Smutná ad. 

Veterán – derniéra 

První divadelní hra úspěšného filmo-

vého scenáristy Marka Epsteina o 

vině, svědomí a touze po lásce v rea-

litě současného českého maloměsta. 

Kdy: 17. června 2016 od 1900 hod. 

Kde: Divadlo Rokoko 

Hrají: Tomáš Novotný, Máša Málková, 

Dana Batulková, Jan Vlasák, Oldřich Ví-

zner ad. 

 

 

Celý program najdete na: 

www.MestskaDivadlaPrazska.cz 

(Sleva platí na představení z repertoáru Měst-

ských divadel pražských, nelze využít na tituly 

Shirley Valentine, Pan Kaplan má třídu rád, 

Vím, že víš, že vím… a Proč muži neposlou-

chají a ženy neumí číst v mapách) 

Novinka v UK Pointu 
Oslaďte si život s Univerzitou Karlovou! Chcete sebe nebo své blízké sladce odměnit? Hledáte 

vhodný dárek za úspěšně složenou zkoušku, státnice či náročný pracovní úkol? V UK Pointu 

v Celetné 14 máme nově k dostání čokoládové pralinky. V balení jsou čtyři pralinky čtyř různých 

příchutí za cenu 94 Kč. 

UK Point 

Prodejna propagačních předmětů UK 

Celetná 14 

Praha 1 – Staré Město 

tel. 224 491 842  

www.point.cuni.cz 

point@cuni.cz   

Provozní doba v červenci a v srpnu 
v Informačním, poradenském a sociálním centru UK: PO–ČT: 1000–1600, PÁ: 1000–1500 

Upozorňujeme, že 19. 7., 20. 7. a 21. 7. 2016 je z důvodů konání vzdělávacích akcí IPSC uzavřeno. 

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

