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Co se dělo na univerzitě
V prosinci pro vás IPSC uspořádalo dvě vydařené akce s vánoční tématikou. 

Zde vám z nich přinášíme krátké fotoreportáže. 

Advent na UK 
 

 

KLUB ALUMNI UK 
Newsletter absolventů Univerzity Karlovy číslo 1/2018 

 

Úvodník 

Vážené absolventky, vážení 
absolventi, srdečně vás zdra-
víme v roce 2018. Čeká nás 
rok plný „osmičkových“ vý-
ročí, z nichž některá jsou 
velmi úzce spjata s Univerzi-
tou Karlovou. Dovolte nám, 
abychom vám ještě jednou 
prostřednictvím tohoto news-
letteru popřáli vše nejlepší 
v novém roce.  Budeme se tě-
šit na setkávání na akcích 
Univerzity Karlovy, které 
pro vás připravujeme. Ple-
sová sezóna nemine ani uni-
verzitní půdu, a tak přijměte, 
prosím, pozvání na reprezen-
tační ples UK a plesy jednot-
livých fakult. Nejen ve zkouš-
kovém období se bude hodit 
studijní literatura z naklada-
telství Karolinum se slevou, 
či dokonce zdarma. 

 

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 

mailto:absolventi@cuni.cz
http://www.absolventi.cuni.cz/
https://www.facebook.com/KlubAlumniUK/
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Svatoštěpánské setkání 

Nové insignie Fakulty sociál-

ních věd 

Ve dnech 19.–31. ledna 2018 se 

v Křížové chodbě Karolina uskuteční 

výstava nových insignií Fakulty sociál-

ních věd Univerzity Karlovy 

(FSV UK). 

Návštěvníci si budou moci prohléd-

nout nové žezlo, jehož vznik byl pod-

pořen formou hromadného financo-

vání na portálu HitHit na jaře roku 

2017 pod heslem „Přísahejme na 

vlastní!“. 

Od založení Fakulty sociálních věd 

v r. 1990 studenti skládali imatriku-

lační slib a promoční přísahu na žezlo 

zapůjčené od Filozofické fakulty. 

Sbírka umožnila dovést do úspěšného 

konce projekt vzniku insignií, který 

před více než dvaceti lety ohlásil dě-

kan prof. Miloslav Petrusek. Projekt 

vypsání sbírky podpořil jak současný 

děkan FSV UK Jakub Končelík, tak i 

emeritní děkani Lubomír Mlčoch a 

Jan Ámos Víšek. FSV UK oslovila 

akademického sochaře Otmara Olivu, 

kterého před dvaceti lety kontaktoval 

tehdejší děkan prof. Miloslav Petru-

sek. Tvorba mistra Olivy je známá ne-

jen v ČR, ale i v zahraničí. Insignie již 

zhotovoval např. brněnské JAMU, 

jeho díla zdobí mimo jiné kapli Jana 

Pavla II. ve Vatikánu, chrám Panny 

Marie Matky církve v Mariboru či 

chrám Panny Marie Vítězné v Praze. 

Ideovým návrhem insignií FSV UK je 

motiv „Společnost jako na dlani“ (tu 

reprezentuje zeměkoule spočívající na 

konečcích lidské ruky. Každý prst 

ruky symbolizuje jeden z oborů pěs-

tovaných na fakultě, celá ruka pak 

skutečnost, že díky oborové spolu-

práci nabízí fakulta studentům pohled 

na lidskou společnost jako na dlani). 

Soutěž o ideový záměr žezla byla vy-

hlášena na podzim roku 2014. Auto-

rem vítězného ideového návrhu je 

profesor Martin Potůček. 

Součástí výstavy budou také fotogra-

fie dokumentující tvorbu žezla a nový 

talár, který pro fakultu sociálních věd 

připravila Alena Zvolánková. 

 

Pozvánky na akce 

Reprezentační ples UK 

Srdečně vás zveme na Reprezentační 

ples Univerzity Karlovy. Zbývají už 

jen poslední lístky, tak si je nenechte 

utéct. Více informací a ceny vstupe-

nek naleznete zde ples.cuni.cz. 

http://ples.cuni.cz/
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Pokud jste fanoušky plesové sezóny, 

tak věnujte pozornost také termínům 

fakultních plesů. 

Kdy: 12. ledna 2018, 20.00 

Kde: Palác Žofín, Praha 

 

Ples Matematicko-fyzikální 

fakulty 

Absolventy Matematicko-fyzikální fa-

kulty zveme na fakultní ples MFF 

UK, který se uskuteční v březnu na 

pražském Žofíně. Tématem letošního 

ročníku je programovací jazyk Pascal 

a vstupenky budou v prodeji od za-

čátku února. 

Kdy: 8. března 2018, 19.30 

Kde: Palác Žofín, Praha 

Více o akci a vstupenkách: 

www.matfyzak.cz/wp/ples/ples-2018 

Prague ONCO 

Přijměte pozvání na 9. pražské mezio-

borové onkologické kolokvium – Pra-

gue ONCO 2018. 

Kdy: 24.–26. ledna 2018 

Kde: Clarion Congress Hotel Prague, 

Freyova 33, Praha 9 

Podrobný program akce: 

pragueonco.cz  

Bohoslužba v Karolinu 

V kapli ve Velké aule Karolina se 

25. ledna od 11.30 uskuteční boho-

služba k příležitosti 671. výročí vydání 

buly papeže Klimenta VI. ze dne 

26. 1. 1347, která dávala Karlu IV. 

souhlas se založením naší univerzity. 

Mši svatou bude celebrovat pan kar-

dinál Dominik Duka. 

 

Kdy: 25. ledna 2018, 11.30–13.00 

Kde: Karolinum, Ovocný trh 5, Praha 1 

Jeden den s informatikou 

a matematikou 

Všechny počítačové a matematické 

nadšence zveme na akci Jeden den 

s informatikou a matematikou. Sou-

částí programu budou interaktivní 

stánky, přednášky a workshopy. 

 

Kdy: 30. ledna 2018, 9.00 

Kde: Malostranské nám. 2/25, Praha 1 

Program akce bude již brzy zveřejněn: 

www.mff.cuni.cz/verejnost/jdim 

O smyslu života 

Univerzita Karlova, Pedagogická fa-

kulta, katedra primární pedagogiky, 

Asociace předškolní výchovy a praž-

ská pobočka České pedagogické spo-

lečnosti vás srdečně zvou na tradiční 

odborné setkání s MUDr. Františkem 

Koukolíkem, DrSc. Součástí setkání 

bude odborná přednáška a následovat 

bude diskuze. 

Kdy: 19. ledna 2018, 13.00 

Kde: Aula Pedagogické fakulty, 

Magdaleny Rettigové 4, Praha 2 

Gaudeamus Praha 

Univerzita Karlova se letos tradičně 

zúčastní veletrhu pomaturitního vzdě-

lání Gaudeamus Praha. Pokud máte 

ve své rodině nebo v okolí studenty 

středních škol, které v blízké době 

čeká výběr dalšího studia, vyrazte s 

nimi na tento veletrh a zastavte se u 

stánku Univerzity Karlovy, na kterém 

se představí všech 17 fakult. 

Kdy: 23.–25. ledna, 8.00–16.00 

Kde: PVA EXPO Výstaviště 

Praha Letňany 

Benefitní program pro členy Klubu Alumni UK 

I v roce 2018 můžete využívat zají-

mavé slevy a výhody u našich part-

nerů. Hned v lednu přicházíme s ak-

tualizacemi a novinkami. 

Turčianské Teplice 

Slovenské liečebné kúpele Turčianské 

Teplice připravily i pro rok 2018 

atraktivní nabídku pobytu v hotelu 

Veľká Fatra **** – superior. Nabízí 

členům Klubu Alumni UK speciální 

pobyt s výraznou slevou. Podrobný 

popis je uveden na těchto webových 

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

 

http://www.matfyzak.cz/wp/ples/ples-2018
https://pragueonco.cz/
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/jdim
https://ipsc.cuni.cz/IPSC-33.html


  Získejte na ipsc.cuni.cz/IPSC-82.html  http://absolventi.cuni.cz   

Newsletter Klubu Alumni UK  4 

Aquapalace Praha 

V zimě můžete využít nově rozšířené 

nabídky slev Aquapalace Praha. Jeďte 

za zábavou s dětmi do aquaparku 

nebo za relaxací a zdravím do sauno-

vého světa a wellness s 20% slevou. 

Ta se nově vztahuje i na rodinné 

vstupné a nákup dárkových poukazů 

a získá ji nejen držitel příslušného 

univerzitního průkazu, ale i všechny 

osoby v jeho doprovodu. 

Asklépion 

Institut estetické medicíny Asklepion 

nabízí členům Klubu Alumni slevy ve 

výši 5–20 % na své služby. Klinika 

nabízí ošetření a služby v oblastech 

dermatologie, kosmetika, cévní chi-

rurgie, ORL, stomatologie a plastická 

chirurgie. Konkrétní nabídku najdete 

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

Zveme vás 
do divadla! 
Po předložení průkazu zaměstnance 

UK nebo člena Klubu Alumni na po-

kladnách divadel ABC a Rokoko zís-

káte 50% slevu na nákup vstupenek 

do 1. a 2. cenové zóny. 

Dále můžete využít speciálních nabí-

dek dalších partnerských divadel, 

které vám v případě zájmu budeme 

zasílat e-mailem. Pro přidání do mai-

ling listu kontaktujte paní Ing. Kamilu 

Špikovou (kontakt dále). 

Bližší informace k výše uvedeným sle-

vám a kompletní nabídku benefitů 

pro zaměstnance UK a členy Klubu 

Alumni UK naleznete na adrese 

bit.ly/UKbenefity. 

V případě jakýchkoliv dotazů, nejas-

ností či třeba námětů a doporučení k 

dané oblasti se můžete obrátit na: 

Ing. Kamila Špiková, 

kamila.spikova@ruk.cuni.cz 

tel. 224 491 604 

Nové tituly do 
Vaší knihovny! 
Členové Klubu Alumni UK mají tr-

vale možnost využívat slevu 10 % při 

nákupu knih v kamenném obchodě 

v Celetné ulici. 

 

Nakladatelství Karolinum 

na prahu nového roku bezplatně 

zpřístupnilo pro studenty, zaměst-

nance a členy Klubu Alumni UK 

již více než 500 elektronických 

knih. 

Nakladatelství Univerzity Karlovy ve 

spolupráci s distributory obsahu EB-

SCO a ProQuest nabízí pro studenty, 

zaměstnance a členy Klubu Alumni 

UK bezplatně elektronické knihy pro 

online i offline čtení již od roku 2014, 

s příchodem nového roku překročila 

nabídka e-knih 500 titulů. Jedná se o 

učební texty a odborné monografie z 

humanitních i přírodních věd, best-

sellery Františka Koukolíka či Mileny 

Lenderové i cizojazyčné překlady čes-

kých klasiků v edici Modern Czech 

Classics. 

Pro členy UK je přístup k jednotlivým 

titulům k dispozici na Portálu elektro-

nických zdrojů Univerzity Karlovy 

(bi.cuni.cz/eknihy) nebo přes nový 

centrální vyhledávač UK ukaz.cz. 

Do konce roku 2018 Nakladatelství 

Karolinum plánuje zpřístupnit přes 

600 titulů elektronických knih a pod-

porovat jejich distribuci i v dalších 

českých a zahraničních knihovnách. 

Ve spolupráci s Městskou knihovnou 

v Praze také dokončí projekt, jehož 

výsledkem bude kompletní digitali-

zace básnického díla Karla Šiktance.  

Níže najdete anotace některých z vy-

braných knižních titulů: 

 

Z dějin české každodennosti. Život 

v 19. století 

„Dlouhé“ 19. století, doba od konce 

18. věku do vypuknutí první světové 

války, nebylo jen stoletím zrodu ob-

čanské společnosti, dobou dotváření 

politických struktur, diplomatických 

jednání, málo trvanlivých mírových 

smluv a válek. Vcelku bez ohledu na 

to, jaký politický režim zrovna pano-

val, lidé jedli, bydleli a oblékali se, za-

kládali rodiny, vychovávali děti, stár-

nuli a umírali. Cestovali, bavili se, četli 

(móda číst je skutečným fenoménem 

19. století!), dokonce začali sportovat. 

Větší pozornost věnovali hygieně 

osobní, příbytku i hygieně komunální. 

Třebaže konkrétní podoba všech 

těchto činností závisela na jejich soci-

álním postavení a finančních možnos-

tech, tvoří skutečnou náplň lidského 

života, jak dokládá široká typologie 

pramenů. Autoři pracovali s deníky a 

pamětmi, korespondencí, účty, s do-

bovou odbornou literaturou (právnic-

kou, pedagogickou, lékařskou), s tis-

kem i obrazovými prameny a zjistili, 

že naši předci, kteří zalidnili 19. věk, 

se od nás zas tolik nelišili. 

Lenderová, Milena a kol. 

Karolinum 2017 

 

https://ipsc.cuni.cz/IPSC-33.html
http://bit.ly/UKbenefity
mailto:kamila.spikova@ruk.cuni.cz
http://bi.cuni.cz/eknihy
http://eds.a.ebscohost.com/eds/search/basic?vid=0&sid=bdea44e1-ec53-4f59-aa3d-e81caf53ee23%40sessionmgr4006
https://search.mlp.cz/cz/?query=%C5%A1iktanc&kde=all#/c_s_ol=query-eq:%25C5%25A1iktanc-amp:navigation-eq:%2Bngeneric4%3A%5E%22ek%22%24n%24
https://search.mlp.cz/cz/?query=%C5%A1iktanc&kde=all#/c_s_ol=query-eq:%25C5%25A1iktanc-amp:navigation-eq:%2Bngeneric4%3A%5E%22ek%22%24n%24
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Praha barokní 

„Praha barokní“ pokrývá historické 

údobí Prahy od Bílé hory po dobu 

osvícenství, tedy od roku 1620 do 

osmdesátých let 18. století. Renomo-

vaný český historik umění Vít Vlnas 

při svém zpracování daného období 

vývoje Prahy v jejích hmotných a du-

chovních proměnách vystihl život 

české metropole jako celistvého kul-

turního fenoménu, jehož stopy jsou 

výrazné i na dnešní tváři města – 

právě baroko určuje ve značné míře 

pražský genius loci. Jako zasvěcený 

průvodce komentuje autor procházku 

městem z Pražského hradu na Vyše-

hrad přes Hradčany, Malou Stranu, 

Staré Město a Nové Město, barokním 

památkám mimo historické jádro vě-

noval vydělenou část. Vedle doku-

mentačních historických obrázků a 

fotografií exteriérů text provázejí 

mapky s lokalizačním rejstříkem a 

přehled osobností. 

Vlnas, Vít 

Karolinum 2017 

Svatováclavská bible 

Jedná se o jednu z nejvýznamnějších 

památek českého jazyka a literatury 

barokního období, jejíž vliv – nábo-

ženský, kulturní i jazykový – lze sle-

dovat až do devatenáctého století. 

Antologie si klade za cíl rozšířit a pro-

hloubit známost Svatováclavské bible 

mezi zájemci mimo úzký kruh odbor-

níků. Jako klíč k výběru a uspořádání 

textů byla zvolena liturgie, protože 

právě předčítání předepsaných peri-

kop v rámci bohoslužby představo-

valo způsob, jímž se věřící seznamo-

vali s textem Písma a jehož prostřed-

nictvím překlad dále působil na lido-

vou kulturu. Zařazeny jsou perikopy, 

které byly čteny o nedělích a svátcích 

církevního roku; kromě nich výbor 

obsahuje rovněž ukázky z komentářů 

k biblickému textu 

 

Koupil Ondřej 

Karolinum 2017 

 


