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Pozvánky na akce
Přemýšlíte o vlastním podni-

kání? 

Nastartujte úspěšně svou kariéru na 

semináři s lektorem Mgr. Otomarem 

Slámou. Získáte praktické informace 

do začátku podnikání a odborné rady, 

jak dosáhnout úspěchu. 

Kdy: 15. březen 2018, 9.00–13.00 

Kde: Zelená posluchárna, Celetná 20, 

1. patro, Praha 1 

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

dex.php?event=10093  

Nový svět práce ve firmě 

Microsoft 

Přijďte si poslechnout nabídku společ-

nosti Microsoft pro studenty a čerstvé 

absolventy. Na semináři si můžete 

prakticky vyzkoušet Office doved-

nosti, které potřebuje každý student i 

zaměstnanec. 

Doporučujeme přinést si vlastní note-

book nebo tablet. 

Kdy: 21. březen 2018 od 10.00  

Kde: Zelená posluchárna, Celetná 20, 

1. patro, Praha 1 

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

dex.php?event=10083  

Co očekávají zaměstnavatelé, 

co absolventi? 

Chcete být perfektně připraveni na své 

budoucí zaměstnání? Přijďte si vy-

slechnout přednášku RNDr. Karoliny 

Šolcové o tom, jaká jsou očekávání za-

městnavatelů v různých oblastech pra-

covního trhu. 

Kdy: 22. březen 2018, 9.00–12.00 

Kde: Zelená posluchárna, Celetná 20, 

1. patro, Praha 1 

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

dex.php?event=10097  

 

KLUB ALUMNI UK 
Newsletter absolventů Univerzity Karlovy číslo 3/2018 

 

Úvodník 
Vážení členové Klubu 

Alumni UK,  

říká se březen – za kamna vle-

zem. A letos tato pranostika 

opravdu nelže. I přes silný 

mráz, který dorazil do centra 

Prahy, vám přinášíme nové vy-

dání absolventského newslet-

teru. Doporučujeme obléct 

teplé ponožky, zalézt s horkým 

čajem pod deku a užít si čtení 

našeho newsletteru! Přijměte, 

prosím, pozvání na vzdělávací 

a zájmové akce, které pro vás 

připravuje Univerzita Karlova 

a její partneři. A pokud se ještě 

chystáte letos na hory, mohla 

by vás zaujmout nabídka 

na zlevněné skipasy ve Špindle-

rově Mlýně, kterou můžete vy-

užít na základě průkazu člena 

Klubu Alumni UK. 

 

 

 

 

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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Práce s LinkedIn 

Založte si vlastní profil na sociální síti 

LinkedIn a naučte se jej efektivně vyu-

žívat a spravovat na interaktivním 

workshopu pod vedením zkušeného 

týmu personální agentury Grafton. 

Doporučujeme přinést si vlastní note-

book nebo tablet. 

 

Kdy: 22. březen 2018, 13.00–15.00 

Kde: Zelená posluchárna, Celetná 20, 

1. patro, Praha 1 

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

dex.php?event=10075  

Proměna etiky v éře digitál-

ních médií 

Přijměte pozvání na přednášku „Etika 

v době vykloubené“ z cyklu Člověk 

v dialogu. PhDr. Václav Moravec, 

Ph.D. et Ph.D. promluví o pohledu na 

etiku v dnešní době ovlivněné médii a 

digitální technologií. 

 

Kdy: 20. březen 2018, 19.00 – 21.00 

Kde: Kostel Pražského Jezulátka, 

Karmelitská 385/9, Praha 1 

Dění na univerzitě 
Den celoživotního vzdělávání 

a Festival absolventů 

Zjistěte, jaké jsou možnosti celoživot-

ního vzdělávání a služeb pro absol-

venty v rámci jednotlivých fakult, 

a užijte si bohatý doprovodný pro-

gram. Den celoživotního vzdělávání se 

uskuteční společně s Festivalem absol-

ventů a Zlatými promocemi dne 21. 

dubna. Doprovodný program nabídne 

komentované prohlídky Karolina 

a Muzea Univerzity Karlovy, odborné 

přednášky, besedu s našimi význam-

nými absolventy, koncert aj. 

Kdy: 21. dubna 2018, 10.00 – 16.00 

Kde: Karolinum, Ovocný trh 560/5, 

Praha 1 

Kompletní program bude uveřejněn 

zde: ipsc.cuni.cz/IPSC-137.html  

Přijďte zavzpomínat na naše 

významné anatomy 

Rok 1928 dal první lékařské fakultě 

štědrým darem hned čtyři významné 

osobnosti. Ludmila Puzanová, Jiří 

Heřt, Radomír Čihák a Milan Doskočil 

jsou všichni do jednoho nespornými 

velikány oboru anatomie. Přijďte jim 

vzdát hold dne 4. dubna od 15.30 do 

velké posluchárny Anatomického ús-

tavu 1. LF UK a zavzpomínat jací byli, 

jak žili a pracovali. Vzpomínkové se-

tkání k nedožitým 90. narozeninám 

našich předních anatomů pořádá Ana-

tomický ústav spolu s Českou anato-

mickou společností.  

Kdy: 4. duben 2018, 15.30 

Kde: Velká posluchárna Anatomického 

ústavu 1. LF, U Nemocnice 3, Praha 2, 

128 00, Česká Republika 

Registrace: ondrej.nanka@lf1.cuni.cz 

Setkání absolventů a přátel 

UK v Kanadě 

12. a 14. března se uskuteční dvě se-

tkání krajanů a absolventů UK se zá-

stupci vedení univerzity, ve městech 

Montreal a Toronto v Kanadě. Zveme 

všechny naše absolventy, kteří v sou-

časné době pobývají v těchto či blíz-

kých regionech Kanady. 

Pro více informací pište na e-mailovou 

adresu absolventi@cuni.cz. 

Sraz absolventů 1. LF UK po 

čtyřiceti letech od promoce 

S hrdostí se hlásíme ke svým absolven-

tům a zveme všechny, kteří promovali 

na 1. lékařské fakultě UK v roce 1978, 

aby se přihlásili na Setkání po čtyřiceti 

letech. Těšíme se na Vás! 

Pro přihlášení a podrobnější informace 

pište na: anna.jarmarova@lf1.cuni.cz 

Záchrana hrobu 

Stanislava Vydry 

Nakladatelství MatfyzPress vydalo 

knihu Stanislav Vydra: Matematik, 

kněz, rektor a národní buditel. Kniha 

mapuje život a dílo prof. Stanislava 

Vydry a reflektujte projekt obnovy 

jeho pomníku na Olšanských hřbito-

vech, na kterém se podílela Matema-

ticko-fyzikální fakulta UK. 

 

Více informací naleznete zde: 

matfyzpress.cz/popularni-litera-

tura/174-stanislav-vydra.html  

http://ipc1.cuni.cz/reg/index.php?event=10075
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http://matfyzpress.cz/popularni-literatura/174-stanislav-vydra.html
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Kdo si hraje, nezlobí 

Počítačová hra Attentat 1942, na je-

jímž vývoji se podíleli vědci z MFF 

UK, postoupila do finále prestižní sou-

těže Independent Games Festival 

(IGF), kde se spolu s dalšími pěti 

hrami z celého světa uchází o vítězství 

v kategorii nejlepší příběh. Vyhlášení 

výsledků proběhne 21. března 

v San Francisku. 

matfyz.cz/clanky/1072-atten-

tat-1942-ziskal-nominaci-na-

herniho-oscara 

 

Scéna ze hry Attentat 1942 

(zdroj: matfyz.cz)  

Aktuality z benefitního programu 03/2018 

Zima ještě zdaleka nekončí. Využijte 

slevy na skipasy ve Skiareálu Špindle-

rův Mlýn, odpočiňte si v Resortu Svatá 

Kateřina nebo vyrazte na zájezd s Če-

dokem! 

Skiareál Špindlerův Mlýn 

Sleva ve výši 45 % na jednodenní ski-

pasy v období od 19. do 29. března. 

Zvýhodněná cena je 490 Kč (běžná 

cena 890 Kč). Slevu lze využít i pro ro-

dinné příslušníky. Pro získání slevy je 

třeba zapojit se do programu 

GOPASS a použít unikátní slevový 

kód. 

 

Více na bit.ly/UKbenefity  

Resort Svatá Kateřina 

Sleva 15 %* na ubytování, sleva 

10 %* pobytových balíčků, sleva 

20 %* na konzultace s ajurvédským lé-

kařem a na všechna vyšetření v dieto-

logické laboratoři. Slevy platí i pro 

osoby v doprovodu zaměstnance nebo 

člena Klubu Alumni. 

* z pultových cen 

 

CK Čedok 

Sleva 15 % z ceny pobytových zájezdů 

letadlem sleva 10 % z ceny pobyto-

vých zájezdů autokarem nebo zájezdů 

s vlastní dopravou sleva 5 % na osobu 

z ceny tuzemských zájezdů. Uvedené 

slevy platí v období po ukončení slev 

za včasný nákup. Na zájezdy se slevou za 

„včasný nákup“ je poskytována doda-

tečná sleva 1000 Kč na osobu z ceny 

pobytových zájezdů letadlem a letec-

kých poznávacích zájezdů. Na zájezdy 

„Last Minute“ je poskytována doda-

tečná sleva 500 Kč na osobu z letec-

kých pobytových zájezdů, 300 Kč na 

osobu z autokarových pobytových zá-

jezdů. 

 

Zveme Vás do divadla! 

Po předložení průkazu zaměstnance 

UK nebo člena Klubu Alumni na po-

kladnách divadel ABC a Rokoko zís-

káte 50% slevu na nákup vstupenek 

do 1. a 2. cenové zóny. 

Doporučujeme tato březnová předsta-

vení Městských divadel pražských: 

Idiot – novinka 

Nová adaptace jednoho z nejvýznam-

nějších světových románů. Zápas 

o pobloudilou duši mezi nekonečnou 

dobrotou a brutální přízemností, hle-

dání smyslu bytí ve světě beznadějně 

zkaženém, zaprodaném požitkům, 

mamonu a bezohlednému, dravému 

sobectví. 

 

Kdy: 19. 3. a 28. 3. od 19 hodin 

Kde: v Divadle Rokoko 

Hrají: Aleš Bílík, Jiří Hána, Milan 

Kačmarčík, Nina Horáková, Stanislava 

Jachnická, Petra Tenorová ad. 

I♥MAMMA – novinka 

Tragikomedie o radostech a strastech 

spojených s údělem matek v dnešním 

světě. Nová hra izraelské dramatičky 

Hadar Galron se z nejrůznějších úhlů 

pohledu dívá na velmi důležité mez-

níky v životě většiny žen – těhotenství 

http://www.matfyz.cz/clanky/1072-attentat-1942-ziskal-nominaci-na-herniho-oscara
http://www.matfyz.cz/clanky/1072-attentat-1942-ziskal-nominaci-na-herniho-oscara
http://www.matfyz.cz/clanky/1072-attentat-1942-ziskal-nominaci-na-herniho-oscara
http://bit.ly/UKbenefity
https://www.skiareal.cz/rodinna-dovolena
https://pixabay.com/cs/shell-pl%C3%A1%C5%BE-lastura-m%C4%9Bkk%C3%BD%C5%A1%C5%AF-p%C3%ADsek-3161986/
http://www.mestskadivadlaprazska.cz/program-a-repertoar/premiery/premiery-inscenace/289/idiot/
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a mateřství. Originální hořkosladká re-

vue s nadhledem a nadsázkou nahlíží 

na velmi intenzivní fáze života žen, 

které s sebou přinášejí radost a štěstí, 

ale také bolest a starosti. 

 

Kdy: 19. 3. a 28. 3. od 19 hodin 

Kde: v Divadle ABC 

Hrají: Radka Fidlerová, Veronika Janků, 

Lenka Zbranková, Evellyn Pacoláková, 

Zuzana Kajnarová, Denisa Pfauserová, 

Henrieta Hornáčková ad. 

Evžen Oněgin 

Slavný milostný příběh A. S. Puškina o 

nenaplněné lásce petrohradského švi-

háka a venkovské dívky. Z ruchu Pe-

trohradu uniká Oněgin před intrikami 

a společenskou přetvářkou na venkov, 

kde chce najít novou životní inspiraci. 

Jako většina městských lidí je však pře-

kvapen, a to dost nemile. Stěží na ves-

nici nachází jediného přítele, mladého 

básníka, a díky němu jedinou společ-

nost, která se nabízí v domě Lariných. 

Oněgin i sem vnese lehkomyslné ma-

nýry zlaté mládeže, proti nimž je ven-

kovská společnost málo imunní, a vše 

se tak vyhrotí v katastrofu. 

 

Kdy: 3. 3. a 29. 3. od 19 hodin 

Kde: v Divadle ABC 

Hrají: V hlavních rolích uvidíte Jiřího 

Hánu a Petru Tenorovou.  

Premiéra mládí 

„Stáří neexistuje!“ je hlavním posel-

stvím komedie Premiéra mládí, ve 

které se vůbec poprvé na jevišti potká-

vají herečky Jitka Smutná a Dana Sys-

lová. Jejich postavy, kultivovaná Re-

náta a bezprostřední Simona, se roz-

hodnou vzbouřit proti konvencím a 

užít si na „stará kolena“ ještě nějakou 

legraci. 

Kdy: 2. 3. a 26. 3. (+ prohlídka zákulisí) 

od 19 hodin 

Kde: v Divadle Rokoko 

Hrají: Jitka Smutná a Dana Syslová 

Celý program najdete na: 
www.MestskaDivadlaPrazska.cz 

Sleva platí na představení z repertoáru 

Městských divadel pražských, nelze 

využít na tituly Shirley Valentine, Pan 

Kaplan má třídu rád, Vím, že víš, že vím… 

a Proč muži neposlouchají a ženy neumí číst 

v mapách, na hostující představení a 

pronájmy. 

Bližší informace k výše uvedeným slevám 

a kompletní nabídku benefitů pro zaměst-

nance UK a členy Klubu Alumni UK nalez-

nete na: bit.ly/UKbenefity. V případě ja-

kýchkoliv 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.

Novinky z UK Pointu 
Dochází vám při učení energie? Do-

bijte se s novými POWERBANKAMI 

Univerzity Karlovy. 

  

 

 

 

Schází vám něco důstojného na stole? 

S novým těžítkem Karlovy Univerzity 

již nebude. K dostání ve dvou velikos-

tech. 

   

Tyto a další univerzitní předměty lze 

zakoupit na www.shop.cuni.cz nebo 

v kamenné prodejně UK Point, v Ce-

letné 14, Praha 1. 

 

http://www.mestskadivadlaprazska.cz/
http://www.bit.ly/UKbenefity
mailto:kamila.spikova@ruk.cuni.cz
http://www.shop.cuni.cz/
http://www.mestskadivadlaprazska.cz/program-a-repertoar/premiery/premiery-inscenace/293/i-mamma/
http://www.mestskadivadlaprazska.cz/inscenace/208/evzen-onegin/
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