Zájmové spolky

Orchestr a sbor Univerzity Karlovy

Pokud patříte mezi milovníky hudby a rádi byste reprezentovali svou Almu Mater na domácích a zahraničních
koncertech, staňte se členy Orchestru a sboru Univerzity Karlovy OSUK nebo se přijďte podívat na některý z koncertů!
Kontakt:
Web: Orchestr a sbor Univerzity Karlovy
E-mail: info@sboraorchestruk.cz

Vysokoškolský umělecký soubor Univerzity Karlovy

Vysokoškolský umělecký soubor Univerzity Karlovy (VUS UK) je předním českým neprofesionálním sborovým tělesem
složeným především ze studentů, absolventů a zaměstnanců Univerzity Karlovy a ostatních pražských vysokých škol.
Kontakt:
Vysokoškolský umělecký soubor o. p. s.
Voršilská 1, 110 08 Praha 1
Tel.: (+420) 224 932 870
Web: http://www.vus-uk.cz/
E-mail: vus@vus-uk.cz

Charlie

Na Univerzitě Karlově nově vznikl klub pro homosexuály ( IFORUM ). Spolek Charlie tak chce vytvořit prostor na podporu
homosexuálů a tuto menšinovou orientaci detabuizovat. Do budoucna plánují pořádat nejrůznější sportovní, kulturní a
společenské akce nebo soutěže, a to jak pro studenty a zaměstnance UK, tak i pro ostatní zájemce o tuto problematiku.
Kontakt:
Charlie o.s.
Táborská 438/51
140 00 Praha 4
Web: http://www.charlie.li/o-nas
E-mail: info@charlie.li

Vysokoškolská amatérská liga

VŠ amatérská liga organizuje turnaje a zápasy ve sportech - squash, badminton, tenis a beach volejbal.
Více informací: www.vsliga.cz

Pěvecký sbor Acant

Pěvecký sbor Acant je sbor studentů Katolické teologické fakulty UK zaměřený na duchovní hudbu všech období a
stylů. Vítán je každý, kdo rád zpívá, má určité zkušenosti se zpěvem a alespoň částečně se orientuje v notovém zápisu
nebo má dobrou hudební paměť.
Kontakt:
Mgr. Terezie Minářová Výborná
E-mail: t1j@seznam.cz
Web: http://www.ktf.cuni.cz/KTF-413.html

Horolezecký oddíl Přírodní vědy
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Horolezecký oddíl Přírodní vědy pořádá akce v Čechách i v zahraničí. Je složen zejména ze studentů a absolventů
Přírodovědecké fakulty, kteří mají zálibu v lezení po skalách. Není však omezen jen na Přírodovědeckou fakultu, ale
členem oddílu se může stát každý, kdo má rád lezení.
Kontakt:
Web: http://horo.natur.cuni.cz/novacci

První Pražská Pedagogická Pivní Peruť

5P vytváří příjemné, takřka rodinné pohodově-relaxační prostředí, které je vynikající živnou půdou pro vznik
nepřeberného množství studentských nápadů a stejně skvělou dílnou pro jejich realizaci. Členové jsou většinou z řad
Katedry dějin a didaktiky dějepisu Pedagogické fakulty UK.
Plnohodnotným členem 5P se zájemce stane pouze absolvováním křtu. Tento vrcholný okamžik patří mezi hlavní body
programu na v podstatě všech akcích konaných Perutí.
Facebook: https://cs-cz.facebook.com/petipecko/

TJ Slavia LF UK

Klub nabízí studentům a absolventům LF UK v Plzni možnost zapojit se do těchto sportů: basketbal, kopaná, aerobik,
plavecké sporty, volejbal a základní rekreační tělesná výchova (gymnastika, trampolína, in-line brusleni, kondiční
posilování).
Web: http://www.lfp.cuni.cz/

Vysokoškolský sportovní klub UK PedF Praha

Klub nabízí možnost sportovat v těchto oddílech: florbal, futsal, basketbal, sporty a pobyt v přírodě (orientační běh,
horská kola, survival aj.). Členem se může stát student a zaměstnanec vysoké školy, případně další zájemce.
Webové stránky: http://ktv.pedf.cuni.cz/?page_id=37
Kontakt:
VŠSK UK PedF
Kralovická 915
Brandýs nad Labem 250 01
Kontaktní osoba: Karolína Soukupová

Vysokoškolský sportovní klub IURIDICA

Klub funguje především pro studenty Právnické fakulty UK, ale i pro její absolventy. Nabízí sportovní vyžití v následujících
oddílech: plavání, volejbal, basketbal, lyžování, ragby, softbal.
Webové stránky: http://www.cbf.cz/administrativa/adresar-klubu/klub_174.html
Kontaktní osoba: Jan Kadlec
Email: jan.kadlec@medista.cz

Univerzitní křesťanské hnutí

UKH je síť studentských skupinek zapojených do evangelizace a misie. Jeho mottem je "Představit Pána Ježíše Krista
všem studentům v České republice".
Odkaz: http://www.ukh.cz/
Kontakt: Univerzitní křesťanské hnutí
Římská 43
120 00 Praha 2
Email: tomuher@gmail.com

Vysokoškolský sportovní klub MFF UK

VŠSK MFF UK je určen zejména pro studenty MFF UK, ovšem zapojit se může každý. Stačí podat přihlášku do některého
z oddílu.
Více informací: http://vssk.mff.cuni.cz/
Kontakt:
VŠSK MFF Praha
Bruslařská 10
100 00 Praha 10 – Hostivař

Vysokoškolský sportovní klub FTVS Praha
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VSK FTVS Praha zajišťuje 28 sportovních odvětví, kde připravuje studenty na vrcholový a výkonný sport. Umožňuje
ovšem i rekreačně-kondiční vyžití.
Více informací: http://www.ftvs.cuni.cz/vsk/index.htm
Kontakt:
Telefon, fax: +420-220 562 441
Mobil: +420-602 864 683
E-mail: fiala@ftvs.cuni.cz
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