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KLUB ALUMNI UK PŘIPRAVUJE 

Zahradní slavnost Univerzity Karlovy 

úterý 2. června 2015, od 18 hod. 
Valdštejnská zahrada Senátu PČR 

V úterý 2. června se na Vás, absolventy, budeme již tradičně těšit na 

setkání, kterým téměř uzavíráme akademický rok. Letošní Zahradní 

slavnost se uskuteční ve Valdštejnské zahradě pod záštitou senátora, 

emeritního rektora UK, prof. Václava Hampla. Program 

a podrobnosti Vám budou zaslány v pozvánce. 

USKUTEČNILO SE 

Den celoživotního vzdělávání a Festival absolventů 

V sobotu 11. dubna se prostory starobylého Karolina otevřely všem 

zájemcům o celoživotní vzdělávání (CŽV) i našim absolventům. 

Fakulty v Křížové chodbě představovaly a nabízely své kurzy CŽV i 

kurzy univerzity 3. věku.  V Císařském sále se odehrávaly přednášky 

o vzdělávání na UK i vstupy významných absolventů. Celou akci 

doprovázel i bohatý program pro malé i větší děti, populárně-

vědecké přednášky, ukázky práce vědců a další. 

Na reportáž z akce se můžete podívat na YouTube kanálu UK: 

https://www.youtube.com/watch?v=_SNV3pDKe28 

Můžete se podívat i na fotografie a reportáž univerzitního časopisu 

iForum: 

http://www.iforum.cuni.cz/IFORUM-15625.html 

Přednášky z hlavního programu si můžete zpětně pustit zde: 

1. úvodní blok 

https://www.youtube.com/watch?v=KDAo4tjWoOA& 

index=2&list=PLW7Id6nhsg_sSOxRITT_QHXBR4RsxtYwj 

2. blok: 

https://www.youtube.com/watch?v=DVRORX6LCec 

&index=3&list=PLW7Id6nhsg_sSOxRITT_QHXBR4RsxtYwj 

3. blok: 

https://www.youtube.com/watch?v=uq2-Vonv-

rk&list=PLW7Id6nhsg_sSOxRITT_QHXBR4RsxtYwj&index=1  

ÚVODEM 

Milí absolventi, 

v newsletteru Klubu Alumni UK 

na květen Vás budeme informovat 

o připravované Zahradní slavnosti 

Univerzity Karlovy, pozveme Vás 

na zajímavou přednášku i koncert. 

Ti, kteří se nezúčastnili Dne 

celoživotního vzdělávání a 

Festivalu absolventů, se budou 

moci podívat na reportáž z akce i 

na fotografie.  

Představíme Vám další benefit, 

který jako členové Klubu Alumni 

můžete směle využívat - vzdálený 

přístup do vybraných databází, což 

jistě oceníte. 
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Fotogalerie: 

 

Program dne CŽV a Festivalu absolventů zahájil rektor UK prof. Tomáš Zima a v úvodu 

zazpíval také sbor Katedry hudební výchovy Pedagogické fakulty. Zdroj: i-Forum. 

 

Akce byla koncipována pro celou rodinu a všechny generace. 

Zdroj: i-Forum. 

 

 

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 

mailto:absolventi@cuni.cz
http://www.absolventi.cuni.cz/
https://www.facebook.com/pages/Klub-Alumni-UK/812930482079369?fref=ts


ZVEME VÁS: 

Muzeum UK 

Dne 7. dubna bylo slavnostně otevřeno nové Muzeum Univerzity Karlovy a první návštěvníci z řad veřejnosti jej mohli 

navštívit právě v rámci akce Den CŽV a Festival absolventů. Muzeum mapuje 667 let trvající historii Univerzity 

Karlovy. 

Nabízíme Vám záběry z otevření muzea: https://www.youtube.com/watch?v=ano3UGPyU1s&feature=youtu.be 

Muzeum je návštěvníkům zpřístupněno o víkendech a za dobrovolné vstupné. 

 
Zdroj: i-Forum. 

Izraelský týden 

Pražské centrum židovských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy ve dnech 27. dubna – 3. května srdečně zve 

členy Klubu Alumni na „III. Izraelský týden na Karlově univerzitě: perspektivy izraelských studií v České republice“. 

Podrobný program naleznete zde: http://pcjs.ff.cuni.cz/node/256 

Pocta tvůrcům - Jan Hanuš 

pondělí 11. května 2015 od 19:00 
Dvořákova síň Rudolfina 
vstupné: 200 Kč, k objednání na pr@pedf.cuni.cz 

Pedagogická fakulta UK v Praze Vás srdečně zve na slavnostní koncert z cyklu Pocta tvůrcům při příležitosti 100. 

výročí narození významné osobnosti českého kulturního života druhé poloviny 20. století - skladatele Jana Hanuše. 

V rámci programu zazní mj. kantáta Země mluví z r. 1940 na slova Viktora Dyka na paměť československých studentů 

zavražděných v listopadu 1939. Na koncert navazuje 12. 5. 2015 vědecká konference Jan Hanuš – osobnost a dílo. 

(viz příloha na konci textu) 

Křesťanství a Islám v současné Evropě 

úterý 12. května 2015 od 9.00 do 11.00 
Katolická teologická fakulta UK, Thákurova 3, Praha 6 

Katolická teologická fakulta UK zve na přednášku Alaina Feuvriera SJ, který bude hovořit na téma Křesťanství a islám 

v současné Evropě: Perspektivy, hrozby, šance. 

(viz příloha na konci textu) 

ALUMNI - NOVINKY A ZAJÍMAVOSTI 

Benefity Klubu Alumni UK – vybíráme pro Vás: 

Vzdálený přístup do databází 

Ke každému průkazu člena Klubu Alumni je Vám vygenerováno heslo do CAS (centrální autentizační služba). Po 

vygenerování je potřeba toto heslo pěti dnů ověřit, což můžete udělat z pohodlí domova na pár kliknutí. S heslem pak 

máte možnost vzdáleného přístupu do databází Web of Knowledge, Emerald, SpringerLink a EBSCO. Postup si můžete 

nastudovat zde (v angličtině): http://www.cerge-ei.cz/library-guides/step-by-step-instructions. 

Do divadla se slevou - Městská divadla pražská, Divadlo ABC 

Připravujeme pro Vás i mimouniverzitní benefity. Jako ochutnávku Vám nabízíme možnost využít zlevněné vstupné na 

představení Sen čarovné noci, které se v Divadle ABC odehraje dne 7. května od 19:00 a derniéru představení Rváč dne 

https://www.youtube.com/watch?v=ano3UGPyU1s&feature=youtu.be
http://pcjs.ff.cuni.cz/node/256
mailto:pr@pedf.cuni.cz


12. května od 19:00. Užijte si dílo W. Shakespeara klasické dílo Turgeněva za 50,-Kč! 

http://www.mestskadivadlaprazska.cz. Vstupenky si rezervujte na filip.schauer@m-d-p.cz  a do předmětu napište 

„AKCE UK“. 

Klub Alumni na facebooku 

www.facebook.com/Klub Alumni UK 

Novinky a zajímavosti můžete sledovat také na facebookových stránkách Klubu Alumni. Dejte like a nic Vám 

neunikne!. Na facebooku také najdete linky na přednášky z cyklu Vzdělávání po síti. Od roku 2012 totiž můžete v rámci 

projektu Vzdělávání po síti sledovat přednášky lektorů Univerzity Karlovy prostřednictvím portálu ČT24, který 

virtuálním posluchačům přináší systematicky utříděné informace, osvětlující celou řadu problematik. Již po dobu 

téměř dvou let jsou pak tyto přednášky sledovány jak v přímém přenosu, tak posléze cíleně vyhledávány v 

internetovém archivu České televize. Více o projektu naleznete také na stránkách UK: http://www.cuni.cz/UK-

4873.html.  

Fakultní alumni 

Pedagogická fakulta 

Pedagogická fakulta je profesně a výzkumně orientovanou fakultou zaměřenou na celé spektrum vzdělávání – od 

předškolního vzdělávání až ke vzdělávání dospělých. Absolventi Pedagogická fakulta UK v Praze nemají problémy s 

nezaměstnaností a bez problémů nacházejí uplatnění jak ve školství, tak i mimo tento obor. Svědčí o tom velké 

množství významných absolventů. Mezi ty nejznámější patří třeba herci Divadla Járy Cimrmana – Zdeněk Svěrák, 

Ladislav Smoljak a Miloň Čepelka. Také český komik, humorista a spisovatel Miloslav Šimek, který proslul jako 

herecký partner Jiřího Grossmanna, studoval na tehdy ještě Pedagogickém institutu učitelství dějepisu, češtiny a 

výtvarné výchovy a též jeden z nejvýznamnějších českých malířů Zdeněk Sýkora je absolventem této fakulty.  

Pedagogická fakulta UK si váží všech svých absolventů a ráda by kontakty s nimi více oživila. Proto naše absolventy 

zveme prostřednictvím Klubu Alumni UK na nejrůznější akce pořádané naší fakultou a aktivně se zapojujeme i do 

univerzitních akcí. Absolventy (nejen naší) fakulty jsme uvítali na velmi vydařené společenské události, kterou byl 

Společný reprezentační ples Filozofické a Pedagogické fakulty. Návštěvníkům Dne celoživotního vzdělávání a Festivalu 

absolventů jsme akci v Karolinu zpříjemnili vystoupením našeho pěveckého souboru a i v měsíci květnu máme 

absolventům co nabídnout - koncert z cyklu Pocta tvůrcům - Jan Hanuš, či hudebně-kulturní akci Zavírák, která se 

uskuteční ve čtvrtek 28. května od 16. 00 do 21.00. Na dvorkách fakulty a v přilehlých prostorách se budou 

prezentovat jednotlivé katedry, k tanci a poslechu zahrají studentské kapely a také Karlsruhe Big Band z Německa. 

Jste absolventi Pedagogické fakulty UK? Máte nápady či přání, jak zůstat se svou fakultou i univerzitou v kontaktu? 

Napište nám na e-mail, nebo nás kontaktujte prostřednictvím Klubu Alumni UK. 

Kristýna Kočová 

PR manažerka Pedagogické fakulty UK 

pr@pedf.cuni.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

Společný reprezentační ples Filozofické a 

Pedagogické fakulty, který se konal 26. 

února v Kongresovém centru a jehož 

génius loci rozhodl o tematickém ladění 

plesu – normalizace. 
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Představujeme absolventy UK 

Bc. Simona Baumrtová 

Absolventka bakalářského studia na Fakultě tělesné výchovy a sportu Simona Baumrtová (*1991) patří mezi nejlepší 

české plavkyně vůbec, je držitelkou několika domácích rekordů a především dokázala ve znaku vyplavat na světovém 

šampionátu v roce 2012 bronzovou medaili, a rozmnožit tak sbírku svých šesti bronzových a jedné stříbrné medaile z 

evropských závodů. Simona Baumrtová při svém obrovském sportovním zápřahu přesto stíhá dále studovat na Fakultě 

tělesné výchovy a sportu UK fyzioterapii a pochvaluje si, jak jí její učitelé na fakultě vycházejí vstříc. 

Zajímá Vás, jakých úspěchů si jedna z nejlepších českých plavkyň nejvíce váží a čeho by chtěla ještě dosáhnout? Jak je 

možné, že Simona zvládá sportovní tréninky i denní studium bez úlev a v řádných termínech? Kdo je jejím sportovním 

vzorem? A dá si vůbec někdy tradiční českou kuchyni?  

Odpovědi nejen na tyto otázky naleznete v našem video - rozhovoru v čase od 3:10:00: 

https://www.youtube.com/watch?v=DVRORX6LCec&index=3&list=PLW7Id6nhsg_sSOxRITT_QHXBR4RsxtYwj. 

 
Zdroj: i-Forum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. Únor 2015 
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