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Zveme vás… 

Den celoživotního vzdělávání 

a Festival absolventů 

Již třetí ročník této akce otevírá Uni-

verzitu Karlovu nejen absolventům, 

ale i širší veřejnosti. Stánky fakult 

představí kurzy celoživotního vzdělá-

vání, nabídneme také zajímavé před-

nášky populární i vědecké, a speciálně 

tři přednášky s tematikou výročí naro-

zení Karla IV. K této příležitosti jsme 

letos připravili také tzv. zlatou pro-

moci – slavnostní setkání s absolventy 

v Karolinu po padesáti letech od pro-

moce. Slavnostní ceremonie se zú-

častní absolventi pěti fakult – Mate-

maticko-fyzikální, Pedagogické, Příro-

dovědecké, Lékařské fakulty v Plzni a 

2. lékařské fakulty. 

Doprovodný program nabízí komen-

tované prohlídky historických prostor 

Karolina, prohlídky univerzitního mu-

zea a také výjimečnou mezinárodní 

výstavu Pedagogické fakulty a jejích 

kolegů z Finska. Pro děti připravu-

jeme speciální dětský program. 

Kompletní program a časový harmo-

nogram aktualizujeme na stránkách 

www.denczv.cuni.cz a www.festiva-

labsolventu.cuni.cz. 

Kdy: sobota 16. dubna 2016 

Čas: 1000–1600 

Místo: Karolinum, Ovocný trh 3–5, 

Praha 1 

Den firem pro fyziku 

V úterý 26. 4. 2016 proběhne v bu-

dově fyzikálních oborů MFF UK Den 

firem pro fyziku, veletrh nejen pra-

covních příležitostí v oblasti R/D, za-

měřený na fyziku. 

Program bude zveřejněn na 

www.careermarket.cz v dubnu 2016. 
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Úvodník 
Milí čtenáři, 

v dubnovém čísle newsletteru 

bychom Vás chtěli pozvat na 

Den celoživotního vzdělávání 

a Festival absolventů – na akci, 

kterou můžete navštívit s celou 

rodinou. Matematicko-fyzi-

kální fakulta připravila na du-

ben Den firem pro fyziku a 

dva zajímavé semináře, které 

jsou otevřené nejen absolven-

tům MFF. Pro doktorandy a 

post-doktorandy jsme připra-

vili příležitost rozvíjet tzv. soft 

skills a akademické dovednosti 

při semináři „Efektivní práce s 

informacemi a strategie rych-

lého čtení“. 

Přejeme pěkné jarní dny 

a těšíme se naviděnou! 

Kontakt: 
Informační, poradenské 

a sociální centrum 

Univerzity Karlovy 
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 

Pokud si nepřejete zasílat ne-

wsletter Klubu Alumni UK, 

kontaktujte nás na e-mailu: 

absolventi@cuni.cz  
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Zájemci o prezentaci se mohou při-

hlásit na www.careermarket.cz. 

Pokračování ze str. 1: 

Kdy: úterý 26. 4. 2016, 1000–1400 

Adresa: V Holešovičkách 2, 

Praha 8 – Troja, Foyer a posluchárna T1 

Vstup: zdarma pro návštěvníky 

Semináře MFF 
i pro absolventy 
ostatních fakult 

Scrum metodika 

Tato agilní metodika projektového ří-

zení se používá zejména pro vývoj IT 

aplikací. Během semináře se zájemci 

seznámí se základními principy, ná-

stroji a pravidly, terminologií používa-

nou při řešení softwarového projektu, 

způsoby řešení zadání dle dané meto-

diky. 

Kdy: úterý 5. dubna 2016, 1600–1800 

Místo: KPC MFF UK, V Holešovič-

kách 2, Praha 8, místnost T140 

Lektor: Mgr. Viktor Mašíček 

Registrace: je možná 

na http://bit.ly/1XXz80c 

do pátku 1. 4. 2016. 

Více informací: 

www.agilemanifesto.org/iso/cs 

Jste opravdu agilní? Aneb 

Agilní vývoj v praxi 

Seminář zaměřený na agilní vývoj v 

praxi, typické praktiky a jejich reálné 

využívání v řízení IT projektů. 

Kdy: úterý 12. dubna 2016, 1600–1800 

Místo: KPC MFF UK, V Holešovič-

kách 2, Praha 8, místnost T140 

Lektor: Ing. Jan Černý 

Registrace: je možná 

na http://bit.ly/1SSvbdb 

do pátku 8. 4. 2016. 

Více informací: 

www.agilemanifesto.org/iso/cs 

Kurzy pro veřej-
nost na HTF 
Husitská teologická fakulta pořádá 

specializované a zájmové kurzy ur-

čené absolventům vysokých a střed-

ních škol. Po úspěšném absolvování 

kurzu, jehož ukončení může být pod-

míněno kolokviem, zkouškou, testem 

nebo obhajobou písemné práce, získá 

posluchač Osvědčení o absolvování 

kurzu celoživotního vzdělávání. 

Vzdělávací exkurze do zahraničí – 

Po italských stopách Karla IV 

Termín: 22.–26. května 2016 

Plná cena: 5 840 Kč 

Zlevněná cena: 5 340 Kč (zaměstnanci 

a studenti UK, opsluchači U3V na UK, 

členové Klubu Alumni UK a Spolku ab-

solventů a přátel UK HTF) 

Více na: 

http://www.htf.cuni.cz/HTF-126.html  

Další semináře 
Pořádá Informační, poradenské a so-

ciální centrum UK: 

Efektivní práce s informacemi 

a strategie rychlého čtení 

Seminář z cyklu Rozvoj soft skills a 

akad. kompetencí pro doktorandy a 

post doktorandy na UK. 

Kdy: středa 4. května 2016, 900–1600 

Místo: Zelená posluchárna, Celetná 20, 

Praha 1 

Lektor: doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D. 

Registrace: http://ipc1.cuni.cz/reg/in-

dex.php?event=338  

Více informací: 

http://ipsc.cuni.cz/IPSC-

6.html?event=12833&lang=cz  

Relaxační pobyt pro aktivní 

stáří 

Fakulta tělesné výchovy a sportu – 

Centrum sportovních aktivit zdra-

votně postižených studentů UK po-

řádá pro zaměstnance a bývalé za-

městnance UK relaxační výlet do 

chorvatského Vaganj u Orebiče. 

Program podle zájmu – zdravotní a 

relaxační cvičení, jachting na katama-

ránech, kanoistika, nordic walking, te-

nis, možnosti výletů. 
 

 

Kdy: 6.–15. 5. 2016 

Doprava: autobus nebo individuálně 

Stravování: individuální + možnost 

zajistit společné večeře v blízké rest. 

Ubytování: apartmánový dům Vicelic; 

2–3 lůžkové pokoje se soc. zařízením 

a kuchyňkou.  

Orient. cena: 5 000 Kč bez dopravy 

Vedoucí akce: 

PeadDr. Jan Hruša, CSc., 

hrusa@ftvs.cuni.cz, tel. 220 172 034 

Benefity Klubu 
Alumni UK 

Vybíráme pro Vás: 

Po předložení průkazu člena Klubu 

Alumni UK na pokladnách divadel 

ABC a Rokoko získáte 50% slevu na 

nákup vstupenek do 1. a 2. cenové 

zóny. 

Doporučujeme tato dubnová předsta-

vení Městských divadel pražských: 

Dobře rozehraná partie 

Je to nesnesitelný chlap. O tom vědí 

své všechny jeho hospodyně, z nichž 

žádná nevydrží déle než pár dní, i 

jeho zoufalý syn, který je pro tohoto 

nerudného válečného veterána musí 

shánět. Jediný, kdo smí do jeho há-

jemství vkročit bez obav, je jeho pří-

tel šachista, který s ním nikdy nevy-
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hrál žádnou partii... Tedy skoro žád-

nou. A protože tahle nová hospodyně 

je trochu jiná, nejenže vydržela celý 

týden a přišla zase, ale záhy se stává i 

dámou, o kterou se v téhle partii bude 

hrát... 

V současné komedii o tom, jak žít 

sám a nezpustnout uvidíte Petra Ště-

pánka, Jana Vlasáka, Jitku Smutnou a 

další. 

Kdy a kde: 2. 4. v Divadle ABC 

Molly Sweeney 

Jako dítě oslepla. Vytvořila si svůj 

vlastní svět a dala svému životu 

smysl. Její manžel osud své ženy sdílí. 

Miluje ji, ale není schopen uvěřit 

tomu, že život bez očí může být plno-

hodnotný. Roky zasvětil pátrání po 

nějakém zázračném léku, který by dal 

jeho ženě Molly zrak. Lék nachází v 

okamžiku, kdy už přestal doufat. I lé-

kař, který je schopen „zázračnou“ 

operaci provést, už přestal věřit sám 

sobě a své dovednosti. Touha dát 

zrak ženě, kterou oba vnímají jako vý-

jimečnou bytost , je spojí, zaktivizuje, 

přiměje všechny tři jít až na hranice 

svých možností a prozkoumat svoje 

vlastní meze. 

Kdy a kde: 5. a 23. 4. v Divadle Rokoko 

Hrají: Dana Batulková, Vasil Fridrich a 

Aleš Procházka 

Drž mě pevně, miluj mě 

zlehka 

V americké tančírně tanga se setkávají 

lidé nejrůznějšího věku, pohlaví, ná-

rodnosti, náboženského vyznání či se-

xuální orientace... To, co je důležité 

venku, zde není podstatné... Jde tu to-

tiž o jediné – o tanec. Krásné ženy, 

vysoké podpatky, odvážné šaty, vá-

šeň, slunce, temperament, anebo také 

obyčejní lidé. Inscenace, ve které 

hraje živá hudba a zazní mnoho krás-

ných písní, je divadelní adaptací knih 

oblíbeného amerického spisovatele 

Roberta Fulghuma. 

Kdy a kde: 5. 4. v Divadle ABC 
 

Celý program najdete na www.MestskaDi-

vadlaPrazska.cz. 

(Sleva platí na představení z reper-

toáru Městských divadel pražských, 

nelze využít na tituly Shirley Valen-

tine, Pan Kaplan má třídu rád, Vím, 

že víš, že vím… a Proč muži nepo-

slouchají a ženy neumí číst v mapách) 

Odznak Univerzity Karlovy – 

tip na dárek 

Věrná kopie doktorského odznaku, 

který vytvořil Otakar Śpaniel v roce 

1948 spolu s insigniemi Univerzity 

Karlovy. Odznak je zhotoven ze stří-

bra ryzosti 925/1000, pozlacen 5um 

zlata. Průměr odznaku je 2,5 cm. 

Běžná cena: 888 Kč, cena po slevě: 

795 Kč (sleva platí pro členy Klubu 

Alumni UK a zaměstnance UK). Do-

dací lhůta je 4 týdny od objednání. 

Pokud se odznak jako připomínka 

studií na UK líbí i Vám, nebo pokud 

víte, že byste jím udělali radost ně-

komu dalšímu, kontaktujte univerzitní 

prodejnu propagačních předmětů pro 

více informací: 

Adresa: UK Point, Celetná 14, 116 36 

Praha 1 

Tel.: (+420) 224 491 842 

E-mail: point@cuni.cz 
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