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Úvodník
Milé absolventky, milí absolventi, pevně doufáme, že jste
si letní prázdniny užili do sytosti a nyní, na počátku září,
jsme opět zpátky s naším pravidelným newsletterem
Klubu Alumni, který Vám
přináší zprávy o dění na půdě
Univerzity Karlovy. Září se
povětšinou nese ve znamení
startu školního roku, a proto
jsme se i my v tomto čísle zaměřili na mladší členy Vašich
rodin. Představíme Vám Juniorskou univerzitu UK a v našem obchodě UK POINT
můžete zakoupit oblečení s
logem UK pro nejmenší. Nezapomněli jsme samozřejmě
ani na Vás, členy Klubu
Alumni, pro které připravila
Husitská teologická fakulta
zvýhodněnou cenu na kurz
o judaismu. Zúčastnit se také
jako absolventi můžete originálního projektu Science
Slam. Více se dočtete uvnitř
newsletteru Klubu Alumni!

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
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Z dění na Univerzitě Karlově
Vyhlášení 24. ročníku soutěže
o Bolzanovu cenu
Rektor Univerzity Karlovy vyhlásil
24. ročník (2016/2017) soutěže
o Bolzanovu cenu. Bolzanova cena je
prestižní cena Univerzity Karlovy
udělovaná studentům za mimořádně
objevné práce s vynikajícím tvůrčím
obsahem a zpravidla s interdisciplinárním tematickým přesahem. Udělení ceny se osvědčuje diplomem
a pojí se s ním také finanční odměna.
Přihlášky dle platného „Statutu cen udělovaných studentům a absolventům Univerzity
Karlovy“ s vyjádřením fakulty přijímá Informační, poradenské a sociální centrum RUK
nejpozději do 31. října 2017.

Zlatá promoce na Lékařské
fakultě v Hradci Králové
V roce 2014 se z iniciativy emeritního
děkana Lékařské fakulty prof. MUDr.
I. Šteinera, CSc. uskutečnila ve Velké
posluchárně teoretických ústavů fakulty Zlatá promoce, setkání absolventů všeobecného lékařství a stomatologie, kteří promovali před 50 lety.
Ukázalo se, že je to výborný nápad
a že zájem o setkání na půdě fakulty
s předáním pamětnických diplomů
mají i další ročníky. V sobotu
13. 5. 2017 se Zlatá promoce uskutečnila počtvrté. Součástí programu byla
jako obvykle nejen vzpomínka na vyučující, ale i kolegy, kteří tento svět již
opustili. Promítaly se fotografie ze
studentských let a porovnávalo se,
k jakým změnám na fakultě a ve fakultní nemocnici za padesát let došlo.
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Závěrečné slovo patřilo proděkance
doc. MUDr. A. Stoklasové, CSc.,
která pak v zastoupení děkana prof.
MUDr. RNDr. M. Červinky, CSc.
předala účastníkům diplomy.
Lékařská fakulta v Hradci Králové má
jedno specifikum. V letech 1951–
1958 byla pobočka Lékařské fakulty
UK zrušena a přeměněna na Vojenskou lékařskou akademii. Po obnovení civilní fakulty (září 1958) stále
část studentů tvoří budoucí vojenští
lékaři. V sobotu 3. 6. 2017 jsme na fakultě přivítali absolventy z promočního ročníku 1957, pro které uspořádala Fakulta vojenského zdravotnictví
Diamantovou promoci. Promoce se
účastnilo 14 absolventů nejen z České
republiky, ale i ze Slovenska. Účast-
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nici projevili zájem navštívit také Lékařskou fakultu, kde jejich výuka probíhala. Ve více než hodinové besedě
se vzpomínalo především na vyučující, z nichž většina stála při vzniku fakulty v roce 1945. Absolventi se zajímali také o modernizaci fakulty a fakultní nemocnice.
Setkání s absolventy je vždy velmi příjemným zážitkem a vedení fakulty je
podporuje.
doc. MUDr. A. Stoklasová, CSc.

CAROLINA – středisko digitalizace studijních zdrojů
I po ukončení studia mohou absolventi se specifickými potřebami využít poskytování digitalizované literatury. Carolina – středisko digitalizace

studijních zdrojů nabízí pro absolventy, především se zrakovým postižením, digitalizované materiály obsahující především studijní literaturu.
Elektronické verze knih (docx, pdf)
jsou poskytovány na základě průkazu
externího uživatele, který je možné si
zařídit v Informačním, poradenském
a sociálním centru UK. Digitalizované
knihy lze vyhledat v Centrálním katalogu UK. Na základě požadavků absolventů, vzhledem k ukončení jejich
studia, nelze bohužel digitalizovat
nové materiály.
V případě zájmu či jakýchkoliv dotazů,
kontaktujte Bc. Zuzanu Žižkovou
zuza.zizkova@ruk.cuni.cz
Tel. 224 491 581
Více informací naleznete na webu
carolina.ipsc.cuni.cz

Pozvánky na zářijové akce
Festival vědy 2017
Chcete zažít na vlastní kůži vědeckou
laboratoř pod širým nebem? Zveme
Vás na Festival vědy 2017, který se letos koná v rámci akce Kampus Dejvice na Vítězném náměstí. Z předchozích let můžete tuto akci znát pod
názvem Vědecký jarmark. Tématem
pro letošní ročník se stala "věda pro
zdraví". Zábavnou a interaktivní formou zde budou představeny nejrůznější vědecké a technické obory. Na
místě bude možné si vyzkoušet zajímavé vědecké pokusy a poznat vědu
více z blízka. Akce je vhodná pro
všechny zájemce bez omezení věku.
Vstup na akci je zdarma.
Kdy: 6. září 8:30–18:00 hod.
Kde: Vítězné náměstí, Praha 6

Juniorská univerzita 2017
Chcete-li své děti, vnoučata nebo sourozence motivovat ke studiu na Univerzitě Karlově, Juniorská univerzita
představuje jedinečnou příležitost.
Studenty středních škol srdečně
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zveme k jedinečné příležitosti vyzkoušet si vysokoškolské studium „nanečisto“. Tuto možnost nabízí Juniorská univerzita Univerzity Karlovy,
která prostřednictvím přednášek konaných jednou týdně v podvečerních
hodinách ukáže, jak probíhá vysokoškolské studium. Vybírat lze ze dvou
odlišně zaměřených programů – humanitní a přírodovědno-lékařské. Závěr studia je spojen se slavnostní prohlídkou prostor Karolina.
Kdy: zimní semestr akademického
roku 2017/2018
Kde: Modrá posluchárna, Celetná 20,
Praha 1
Účast v programu Juniorské univerzity
UK je zdarma a registrace probíhá
od 28. 8. 2017.
Více informací o projektu naleznete na:
www.juniorskauniverzita.cuni.cz

Předveďte nám svůj projekt!
– projekt Science Slam
Milí absolventi, rádi bychom Vás informovali o novém projektu Karlovy
univerzity s názvem Science Slam,

který je určen především pro kreativní
studenty, ale také pro vás – absolventy, kteří chtějí originální formou
zviditelnit svůj vědecký projekt. Konkrétně se jedná o soutěž studentských
projektů formou tzv. stand up vystoupení. Tímto neobvyklým způsobem
dochází k propojení zdánlivě vzdálených odvětví vědy, zábavy, herectví
a umění prezentace. Samotné představení projektu trvá celkem 6 minut
a není během něho možno využívat
audiovizuální pomůcky. Kromě
těchto podmínek se fantazii při vystoupení meze nekladou. Projekt mohou studenti představit v rámci jedné
z následujících kategorií: Vědy o živé
přírodě, vědy o neživé přírodě, lékařské obory a společenskovědní a humanitní obory
Zveme absolventy Univerzity Karlovy, aby neváhali a do projektu se zapojili, ať už v pozici účastníků nebo
diváků!
Více informací o projektu naleznete na:
www.scienceslam.cuni.cz
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Komentovaná prohlídka Muzea Univerzity Karlovy
Chcete se dozvědět něco o historii
Univerzity Karlovy?
Přijďte na komentovanou prohlídku
stálé expozice věnované dějinám Univerzity Karlovy, která se nachází v gotickém sklepení historické budovy
Karolina. Historii UK popisuje tato
výstava v pěti tematických blocích:
Pražské obecné učení, Utrakvistická
univerzita, Karlo-Ferdinandova univerzita, Cesta k české univerzitě a
Univerzita Karlova. Nechybí ani významné osobnosti naší nejstarší univerzity, ani připomínka jejího společenského, kulturního a politického
významu.
Vstupné: 30 Kč – pro studenty UK,
50 Kč – pro studenty jiných škol
a členy Klubu Alumni, 80 Kč – pro
dospělé
Kdy: 29. září 2017, 14:30 a 15:00 hod.
Kde: Ovocný trh 3/5, 116 36 Praha 1
Pro rezervaci tohoto termínu pište na
e-mail iva.gattringerova@ruk.cuni.cz

Uvedení do hebrejštiny
a judaismu
Vždy vás zajímal judaismus? Jste
okouzleni hebrejštinou a přejete si
porozumět neznámým tvarům? Pak
neváhejte a přihlaste se do kurzu celo-
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životního vzdělávání Husitské teologické fakulty. V semestrálním kurzu
Uvedení do hebrejštiny a judaismu se
seznámíte s hebrejským písmem,
osvojíte si jeho plynulou četbu a základy gramatiky. Během jedenácti sezení získáte přehled o tradičních židovských zvyklostech, o vývoji židovského národa od nejstarších dob až
po současnost i o teologii judaismu.
Navraťte se na jeden večer v týdnu
do studentských lavic!
Pro členy Alumni klubu UK nabízíme
15% slevu.
Kdy: každé úterý 17:00–18:00
Kde: bude upřesněno
Více informací:
www.htf.cuni.cz/HTF-634.html

Křeslo pro Fausta
1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy
Vás zve na besedu s tajemnicí 1. LF
UK Ing. Evou Soubustovou, která
bude hostem pravidelného pořadu
Křeslo pro Fausta. Rozhovor povede
Marie Retková a témata budou zaměřena především na chod děkanátu
1. LF UK a práci, kterou vykonávají
univerzitní tajemnice. Chcete-li více
proniknout do akademického dění,
nenechte si tuto akci rozhodně ujít.
Kdy: 21. září 2017, 17:00 hod
Kde: Faustův dům, Karlovo nám. 40,
Praha 2

Trendy v řízení lidí - současnost a budoucnost HR
Katedra andragogiky a personálního
řízení FF UK bude v rámci programu
celoživotního vzdělávání realizovat
od října 2017 kurz Trendy v řízení lidí –
současnost a budoucnost HR.
Kurz postihuje významné proměny
v řízení lidí. Důraz je kladen na strategické kontexty, pozornost je zaměřena na přístupy k řízení a organizaci
práce v různých typech organizací
a na řízení talentu. Program zahrnuje
problematiku budování firemní
značky, trendy v získávání a výběru
pracovníků, v přístupech k řízení pracovního výkonu, odměňování, rozvoji, vzdělávání a využívání dat, obsahuje rovněž problematiku vedení lidí
a emoční inteligence.
Lektorsky je kurz zajištěn vynikajícími
odborníky z různých oborů.
Více informací:
andragogika.ff.cuni.cz/node/181

Benefity pro členy Klubu Alumni UK
Během letních měsíců se seznam
partnerských organizací opět rozrostl.
Díky vlastnictví univerzitního průkazu zaměstnance nebo člena Klubu
Alumni UK můžete čerpat slevy uvedené níže:

Oblékněte nejmladší členy
rodiny
Už máte tričko i mikinu UK? A co Vaše
ratolest nebo mladší sourozenec?
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Nově si v UK Pointu můžete pořídit i
dětská trička ve dvou barvách a dokonce i dětskou červenou mikinu!
Cena triček je 120 Kč / 108 Kč (studentská/zaměstnanecká sleva, cena
na e-shopu) a cena mikiny 290 Kč/
261 Kč. Obojí v několika velikostech.
Tak neváhejte a přijďte se na ně podívat do prodejny UK Point v Celetné
ulici, nebo navštivte e-shop Univerzity Karlovy na stránce shop.cuni.cz

Nakladatelství Karolinum
Pro snazší začátek akademického
roku přináší Nakladatelství Karolinum již tradiční slevu 20 % na
všechny své tituly, tištěné i elektronické. Sleva platí po celý říjen a lze ji
uplatnit jak v kamenném, tak v internetovém knihkupectví. Věříme, že si
z bohaté nabídky vyberete.
Z nabídky knižních titulů můžete vybírat na:
www.cupress.cuni.cz/ink2_stat
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Resort Svatá Kateřina
Sleva ve výši 15 % z pultových cen na
ubytování, sleva ve výši 10 % z pultových cen pobytových balíčků, sleva ve
výši 20 % z pultových cen na konzultace s ajurvédským lékařem a na
všechna vyšetření v dietologické laboratoři. Slevy platí i pro osoby v doprovodu zaměstnance/člena Klubu
Alumni UK.

Divadlo Kalich
Sleva va výši 10 % ze vstupného až
pro 5 osob.

Kosmas
Sleva ve výši 10 % z pultových cen
knižních titulů v síti kamenných prodejen.

Fit Top Wellness Centrum
Sleva ve výši 20 % pro dvě osoby na
všechny poskytované služby s výjimkou permanentek, masáží, kosmetiky
a pedikúry.

Wellness Centrum Radlice
Sleva ve výši 28 % z jednorázového
vstupného do posilovny, sleva ve výši
20 % z jednorázového vstupného na
studiové lekce (pilates, aerobic apod.)
až pro čtyři osoby. Sleva z jednorázového vstupného do posilovny pro
studenty činí 50 %

Pet Center
Sleva ve výši 25 % na jeden produkt
při nákupu nad 500 Kč ve značkových prodejnách.

Megabooks
Sleva ve výši 10 % z pultových cen
knižních titulů v síti kamenných prodejen.
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Vzdělávejte se

Nabídky našich dlouhodobých partnerů jsou neméně zajímavé:

Jazyková škola JIPKA
S nástupem nového školního roku je
vhodné připomenout možnost navštěvovat konverzační skupinové
kurzy v rozsahu 16× 90 minut za zvýhodněnou cenu 2 000 Kč (běžná cena
těchto kurzů na pražských pobočkách
se pohybuje od 3 500 do 4 100 Kč).
Celoročně můžete využít 10% slevu
na veškeré skupinové kurzy, minikurzy a překladatelské služby jazykové školy JIPKA. … bavte se a poznávejte!

Muzeum Lobkowiczkých sbírek a zámek Nelahozeves
S výraznou slevou se můžete seznámit s osudy rodiny Lobkowiczů
(vstup do Muzea Lobkowiczkých sbírek za zvýhodněnou cenu 150
Kč/osoba místo 275 Kč/osoba). Navštívit zámek Nelahozeves nebo zajít
na koncert klasické hudby v Lobkowiczkém paláci pak můžete s 15%
slevou.

Muzeum Karla Zemana
Do světa filmové fantazie na Malé
Straně v Praze se vydejte s 10% slevou na vstupném.

Kino Lucerna
Pokud vás více láká nejnovější kinematografie, pak se vydejte do kina Lucerna s 20% slevou.

Premiére Cinemas
Za studentské vstupné můžete zajít
do kina také v Praze 10 – Hostivaři.

Pražské Benátky

Městská divadla pražská

Sleva ve výši 50 % na vyhlídkové
plavby, sleva ve výši 30 % ze vstupného do Muzea Karlova Mostu až
pro 6 osob.

Po divadelních prázdninách vás jistě
osloví také nabídka Městských divadel
pražských. Tradičně Vás zveme do divadel ABC a Rokoko, kde mohou zaměstnanci a členové Klubu Alumni
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využít slevu 50 % na nákup vstupenek na některá představení do 1. a 2.
cenové zóny.
Čapek

Inscenace sleduje poslední chvíle života velkého spisovatele a velkého
člověka, který musí na sklonku života
čelit zbabělosti, malosti a nenávisti
národa, který tolik miloval a pro nějž
tolik udělal.
Kdy: 11. 9. a 20. 9. od 19 hod
v Divadle Rokoko
Hrají: Jiří Hána, Milan Kačmarčík, Máša
Málková, Stanislava Jachnická, Viktor
Dvořák, Jitka Smutná, Hana Doulová,
Jan Vlasák ad.

60ʼs aneb Šedesátky

Příběh retrofila ‒ hudební komedie
o výletech do časů, kdy klukům rostly
dlouhé vlasy, a láska nebyla sprostým
slovem.
Kdy: 20. 9. od 19 hodin v Divadle ABC
+ prohlídka zákulisí
Hrají: Hanuš Bor, Veronika Gajerová,
Lucie Pernetová, Radim Kalvoda, Vasil
Fridrich, Pavel Juřica, Nina Horáková,
Zdeněk Velen ad.

Premiéra mládí
„Stáří neexistuje!“ je hlavním poselstvím komedie Premiéra mládí, ve
které se vůbec poprvé na jevišti potkávají herečky Jitka Smutná a Dana
Syslová. Jejich postavy, kultivovaná
Renáta a bezprostřední Simona, se
rozhodnou vzbouřit proti konvencím
a užít si na „stará kolena“ ještě nějakou legraci.
Kdy: 19. 9. (+ prohlídka zákulisí)
a 30. 9. od 19 hodin v Divadle Rokoko
Hrají: Jitka Smutná a Dana Syslová
Bližší informace k výše uvedeným slevám a
kompletní nabídku benefitů pro zaměstnance UK a členy Klubu Alumni UK naleznete na adrese bit.ly/UKbenefity. V případě
jakýchkoliv dotazů, nejasností či třeba námětů a doporučení k dané oblasti se můžete
obrátit na Ing. Kamilu Špikovou, kamila.spikova@ruk.cuni.cz tel. 224 491 604
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