
  

   

 

STRUČNĚ 

1. 10. Qcafé, Praha 1, 20:00 

2. 10. Právnická fakulta, 14:00 

3. 10. Qcafé, Praha 1, 20:00 

8. 10. Klub K4, Praha 1, 20:00 

10. 10. Qcafé, Praha 1, 20:00 

15. 10. Qcafé, Praha 1, 20:00 

17. 10. Qcafé, Praha 1, 20:00 

22. 10. Klub K4, Praha 1, 20:00 

24. 10. Qcafé, Praha 1, 20:00 

28. 10. A Studio Rubin, 19:30 

29. 10. Qcafé, Praha 1, 20:00 

31. 10. Qcafé, Praha 1, 20:00 

 

POZVÁNKA 

25. října se na Karlově univerzitě 

konají rektorské volby. Ty budou    

i námětem první tematické diskuse 

v novém akademickém roce, tj. 22. 

října od 20:00 v klubu K4.  

Debatovat s námi přijde jeden     

ze senátorů Akademického senátu 

UK a tedy i jeden z volitelů nového 

rektora, Karel Chlouba. Nenechte 

si ujít příležitost zpovídat vlivného 

studentského politika.  

 

UPOZORNĚNÍ 

Členové o. s. Charlie do 5. října 

mohou podávat návrhy na změny 

Stanov, a to výhradně e-mailem na 

reviznikomisecharlie@gmail.com 

 

 

 

Under the colorful rainbow of Charlie o.s., A Night OUT! is an 

informal, Czech-English, Anglo-American style LGBT discussion group 

focusing on the emotional and intellectual energy of the people 

around us and understanding yourself through interaction with 

others. Our goal is to take themes of interest and turn them into an 

enlightening experience for everyone present, where every person is 

involved and no one is left behind. Of course, it goes without saying 

that non-native speakers can also improve their conversation skills in 

English. 

Guiding principles of the group: 

Enthusiasm, Involvement, Freedom of Expression, Tolerance 

October 3, 8-11pm, Qcafé - lower floor, Opatovická 12, Prague 1 

October 10, 8-11pm, Qcafé - lower floor, Opatovická 12, Prague 1 

October 17, 8-11pm, Qcafé - lower floor, Opatovická 12, Prague 1 

October 24, 8-11pm, Qcafé - lower floor, Opatovická 12, Prague 1 

October 31, 8-11pm, Qcafé - lower floor, Opatovická 12, Prague 1 

-X-2013- 

A Night Out (LGBT discussion group) 

newsletter občanského sdružení Charlie 

#Volím_imatrikulaci 

Daniel 

Marek 

 

Každé úterý se od 20:00 konají pravidelná setkání sdružení Charlie na 

různých místech v Praze, pod širým nebem nebo v zázemí útulné hos-

půdky, baru nebo klubu. Pokud chceš na jedno ze svých prvních se-

tkání doprovodit, nebo se ti nepodaří místo setkání najít, v úterý od 

17:00 zavolej na telefonní číslo 723 547 662, kde ti rádi pomůžeme. 

1. října Qcafé - dolní patro, Opatovická 12, Praha 1 

8. října Klub K4, Celetná 20, Praha 1 - suterén, v zadním traktu  

15. října Qcafé - dolní patro, Opatovická 12, Praha 1 

22. října Klub K4, Celetná 20, Praha 1 - horní místnost nad barem 

29. října Qcafé - dolní patro, Opatovická 12, Praha 1 

Pravidelná úterní setkání 

mailto:reviznikomisecharlie@gmail.com
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Přijďte se podívat na Studentský Jarmark UK, poslechnout kapely, poznat studentský život a především 

se seznámit s různými spolky působícími na Univerzitě. Sdružení Charlie samozřejmě bude mít na Jar-

marku svůj stánek s propagačními materiály. U stánku si budete moct spálit svůj předsudek, vyhrát nebo 

koupit placku Charlie, informovat se o probíhajících akcích a nebo prostě jen tak s některými našimi 

členy pobýt a pobavit se. Zároveň nepohrdneme ani alespoň krátkodobou pomocí na stánku, kam tímto 

zveme i naše členy a členky :-)  

2. října 2013, 14:00–20:00 » Právnická fakulta UK, nám. Curieových 7, Praha  

Charlie na Studentském jarmarku SUUK  

 
DRESSCODE: AMIS & AMIL, vstupné: 190 / 120 Kč, námět: Julius Zeyer, režie: Daniel Špinar 

„Popřejme údům svým sladkého odpočinku a ovlažme ústa čerstvou vodou, které nám ta vlhká jeskyň 

poskytne!“ Dva rytíři na buzní party hledají lásku. Naleznou ji? Darkroom je jako čarovný hrad démonů, 

kde bílí motýlové poletují, lesní ptactvo hnízdí a třpytivé ještěrky se přítulně míhají. Není radno míchat 

alkohol, drogy a Zeyera… Je to smrtící koktejl! Sodoma-Gomora! Případně volejte 773 999 681. 

28. října 2013 od 19:30 » A Studio Rubin, Malostranské náměstí 9, Praha 

Kulturní Charlie: S Toníkem do divadla na hru o teplých rytířích 

Vítací setkání Charlie 

Tentokrát budeme vítat nově příchozí, aby se mezi námi cítili dobře a studijní rok započali s optimis-

mem v partě kamarádů a trochu se také seznámili s připravovanými projekty. 

Jak Charlie vznikl? Proč se Charlie jmenuje Charlie? Co všechno už Charlie podnikl? Co se  tu děje nové-

ho? Na co všechno se můžete těšit v dalším akademickém roce? Kdo je kdo? Jaké jsou možnosti zapoje-

ní? To a mnohem víc na Vítacím setkání.  

8. října 2013 od 20:00 » Klub K4, Celetná 20, Praha - suterén - rovně kolem baru do zadního traktu  

hledám nové 

maso 
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Občanské sdružení Charlie, Táborská 438/51, 140 00 Praha 4 

info@charlie.li | www.charlie.li | www.facebook.com 
 

redakce newsletteru 

Jaroslav Bican, Mihad Mujanović (šéfredaktor), Petr Pávek 

 

/poslední fotografie je z Prague Pride 2013/ 

Ubytování v roubené chatě v Českém ráji v dobré dopravní dostupnosti. Příjezd v pátek 18. října 2013, 

odjezd pak v neděli 20. října 2013. Na sobotu je plánován celodenní výlet směrem do Malé Skály a blíz-

kého okolí. Ubytování vyjde na 250 Kč na osobu na celý víkend, platí se na místě majiteli cha-

ty. Společný odjezd je plánován vlakem v pátek kolem 15:00 z Prahy hl. n. Na přestupu v Turnově bu-

deme mít čas na nákup v Bille, tak není nezbytně nutné se s tím tahat z Prahy. Zájemci nechť vyplní 

závaznou přihlášku, cca 5 dní před akcí rozešleme e-mail s informacemi o dopravě. 
 

18. říjen 2013-20. říjen 2013 
 

Kapacita: 17 lidí (registrace na http://queer.kct.cz/akce/zatepleni-chaloupky) 
 

19. říjen 2013 

Vyrazíme jako obvykle ve směru na Malou Skálu, trasa 15 km. 

Start 10:00, Frýdštejn - Slapy 

Cíl 19:00, Frýdštejn - Slapy 

Říjnový výlet s KČT Queer - zateplení chaloupky 

http://queer.kct.cz/akce/zatepleni-chaloupky

