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Úvodník
Podzim se přiblížil nečekaně
rychle a my Vám opět přinášíme nové číslo newsletteru
pro absolventy UK. Dozvíte
se, že přípravy Veletrhu Absolvent, který se uskuteční na
konci listopadu v prostorách
Karolina, jsou v plném
proudu. Dále Vám opět nabídneme užitečný kurz cvičení proti bolestem zad za
velmi lákavou cenu. Chybět
nebudou ani zajímavé semináře na podporu kariéry pro
stávající nebo budoucí absolventy UK. Pro milovníky kultury dále přinášíme benefity z
divadelního světa a pár novinek jsme připravili také pro
ty z Vás, kteří preferují spíše
sportovní vyžití. Vybere si určite každý. Více informací
o těchto a dalších akcích se
dočtete v našem říjnovém
čísle newsletteru Klubu
Alumni UK.

Kontakt

Informační, poradenské
a sociální centrum UK
Klub Alumni UK
Ovocný trh 5, 116 36 Praha 1
Tel.: (+420) 224 491 850
E-mail: absolventi@cuni.cz
Web: www.absolventi.cuni.cz
Facebook: @KlubAlumniUK
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Z dění na Univerzitě Karlově
Veletrh Absolvent jako vstupenka na trh práce
Stejně jako minulý rok i letos připravujeme pro naše studenty a absolventy veletrh pracovních příležitostí.
Letošní ročník se uskuteční 28. listopadu a již dlouhé měsíce pilně pracujeme na tom, aby se o této akci ještě
dlouho mluvilo. Na veletrhu se bude
prezentovat přibližně 50 vystavovatelů ze státní, soukromé i neziskové
sféry, takže určitě bude z čeho vybírat. Čeká-li Vás vstup na pracovní trh
nebo v současné době hledáte pracovní uplatnění při studiu, určitě neváhejte dorazit na Veletrh Absolvent
do Karolina.
Více informací o akci naleznete na:
http://www.veletrhabsolvent.cuni.cz
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PRO PRŮKAZ ABSOLVENTA
DO OPLETALOVY ULICE

I prostory informačního, poradenského a sociálního centra si zaslouží
péči, a proto nás čekají velké změny.
Ty se týkají především stěhování
IPSC na několik různých adres z důvodu rekonstrukce stávajícího sídla.
Vás, absolventy UK, bude zajímat
především pobočka v Opletalově
ulici, která bude od 13. října nově
sloužit jako výdejna průkazů.
Adresa nové výdejny průkazů člena
Klubu Alumni a dalších je:
Opletalova 38, Praha 1, 110 00
Kancelář pro absolventy bude nově
sídlit ve Školské 13a, Praha 1.
Kontaktovat nás můžete na telefonním čísle 222 232 456 nebo prostřednictvím e-mailu absolventi@cuni.cz.

Sbírka na obnovu Ústřední
knihovny Mosulské univerzity
v Iráku
Město Mosul bylo pod vládou tzv. Islámského státu zcela zničeno a nyní
po osvobození se probouzejí snahy
o jeho obrodu. Proto vyhlašuje knihovna Filozofické fakulty UK veřejnou sbírku na renovaci této univerzitní knihovny, která je významným
centrem vzdělanosti. Veřejná sbírka
probíhá ve spolupráci s nadací Člověk
v tísni a potrvá od 2. října do 31. prosince 2017. Lidé mohou přispívat převodem na bankovní účet číslo
51945194/0300 nebo osobně do veřejných pokladniček, které jsou umístěny na následujících adresách:
 Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Knihovna Jana Palacha,
nám. Jana Palacha 2, Praha 1
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Už jste se zapojili do originálního projektu SCIENCE SLAM?!

Získejte na ipsc.cuni.cz/IPSC-82.html

 Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Knihovna Celetná, Celetná 20. Praha 1
 Univerzita Karlova, Knihovna
společenských věd T. G. Masaryka, U Kříže 661/8, Praha 5 – Jinonice
Více informací o sbírce naleznete v následujících odkazech:
pomozmeknihovne.cz
facebook.com/pomozmeknihovne

Novinky z virtuálního světa
fakult
Začátek akademického roku přinesl
různé změny i na mnohých z našich

17 fakult. Fakulta sociálních věd například zahájila akademický rok spuštěním nových webových stránek,
které jsou v souladu s vizuální podobou univerzitního webu UK. Webové
stránky FSV UK naleznete na původní webové stránce:
www.fsv.cuni.cz.
Filozofická fakulta zprovoznila pro
své absolventy facebookovou stránku,
kde je možné získat nejnovější informace o dění na fakultě:
facebook.com/absolventi.ffuk
Nově se můžete také spojit se svými
bývalými spolužáky prostřednictvím
sítě LinkedIn:
linkedin.com/school/18203458
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Pozvánky na akce
Kurz cvičení proti bolesti zad
Také v nadcházejícím semestru bude
pokračovat oblíbený kurz cvičení
proti bolesti zad metodou SM systém,
který je otevřen zaměstnancům a členům Klubu Alumni UK. Stejně jako v
předešlém roce bude složený z 10 hodinových lekcí, které se uskuteční od
5. 10. do 7. 12. 2017. Lekce se budou
konat každý čtvrtek v tělocvičně Jednota (Opletalova 38, Praha 1), přičemž pro členy Klubu Alumni jsou
vyhrazeny ty se začátkem od 15:15
hod. Cena celého kurzu je 600 Kč.
Pozor – volných již zbývá pouze několik míst, neváhejte proto a v případě zájmu se obraťte na Mgr. Pavla
Buriánka (pavel.burianek@ruk.cuni.cz).
Bližší informace jsou k dispozici na:
ipsc.cuni.cz/IPSC-6.html?event=15592

Diskuze s I. M. Havlem
Rádi bychom Vás pozvali na moderovanou diskuzi s Ivanem Miroslavem
Havlem a Janou Wohlmut Markupovou, autorkou publikace „Ivan M.
Havel. Od Puzuka k Sakatekovi“.
Akci pořádá Knihovna Václava Havla
ve spolupráci s nakladatelstvím Karolinum, v jehož edici „Orální historie“
kniha vychází.
Kdy: 19. 10. 2017 19.00–21.00
Kde: Knihovna Václava Havla, Ostrovní
13, Praha 110 00
Více informací naleznete zde:
www.vaclavhavel-library.org/cs/index/kalendar/1229/ivan-m-havel-odpuzuka-k-sakatekovi-1938-1989

Jak napsat životopis a motivační dopis
Studenty a absolventy, které čeká
vstup na pracovní trh, bychom rádi
pozvali na dvouhodinový seminář,
který je věnovaný přípravě kvalitního
životopisu a motivačního dopisu. Co
by nemělo v životopisu chybět a čeho
se naopak vyvarovat se dozvíte 12.
října v Zelené posluchárně. Seminář
povede PhDr. Miloš Brunclík, Ph.D.
Kdy: 12. 10. 2017 ve 13.00
Kde: Zelená posluchárna 1. patro,
č. dv. 141, Celetná 20, Praha 1
Rezervace místa: ipc1.cuni.cz/reg/index.php?event=10047

Nonverbální komunikace
Chcete porozumět řeči těla a správně
si ji vykládat? Přihlaste se na seminář
o nonverbální komunikaci, kde se
dozvíte, jak lze komunikovat beze

slov, aby nedocházelo k nedorozuměním. Kurzem Vás provede lektor
Mgr. Roman Musil.
Kdy: 26. 10. 2017 v 9.00
Kde: Zelená posluchárna 1. patro, č.
dv. 141, Celetná 20, Praha 1
Rezervace místa: ipc1.cuni.cz/reg/index.php?event=10048

Člověk v dialogu: Helena Klímová
Srdečně Vás zveme na přednášku
psychoterapeutky, publicistky Heleny
Klímové na téma Čas plyne, rituál mu
dává řád k životu potřebný.
Více informací o cyklu Člověk v dialogu naleznete zde:
www.pragjesu.cz/clovek-v-dialogu
Kdy: 17. 10. 2017 v 19.00
Kde: Kostel Pražského Jezulátka, Karmelitská 385/9, 11800, Praha 1

Benefity
Sportujeme s UK
Novinky v UK Pointu potěší hlavně
sportovce. Nyní můžete v prodejně
UK Point v Celetné ulici nebo na e-
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shopu UK nově zakoupit sportovní
tašky a ručníky!
Podrobnější informace:
shop.cuni.cz/index.php?id_category=36&controller=category

Výbava na výlet

Pokud plánujete stihnout před příchodem zimy ještě nějaké výpravy do
přírody, v obchodě s propagačními
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předměty UK seženete užitečnou výbavu. Přes léto jsme sortiment rozšířili o praktické svačinové boxy s příborem a slušivé mikiny a trička.
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Kompletní nabídku zboží našeho univerzitního obchodu najdete zde:
shop.cuni.cz.

Divadelní sezóna opět začala…

Sleva neplatí pro představení Králova
řeč, FUK!, Edith a Marlene.

… a proto jsme pro Vás přichystali
zvýhodněné nabídky divadelních
představení v následujících divadlech:

Švandovo divadlo na Smíchově

Městská divadla pražská

V divadlech ABC a Rokoko mohou
zaměstnanci a členové Klubu Alumni
využít slevu 50 % na nákup vstupenek na některá představení do 1. a 2.
cenové zóny. Slevy 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 a na hostující představení. Doporučená říjnová představení najdete v
závěru této sekce.

Držitel průkazu získá slevu ve výši
10 % ze vstupného, divadlo každý
měsíc nabízí představení se slevou 40
%. Počet zvýhodněných vstupenek na
osobu není omezen.

Držitel průkazu získá slevu ve výši
20 % ze vstupného na dvě vstupenky.
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Možnost zakoupení vstupenky na divadelní představení za zvýhodněnou
studentskou cenu.
Divadlo Hybernia

Držitel průkazu získá slevu 100 Kč na
každou vstupenku na muzikál Mefisto.
Divadlo Kalich

Držitel průkazu získá slevu ve výši
10 % ze vstupného až pro 5 osob. Divadlo dále nabízí příležitostné last minute nabídky s vyšší, vždy konkrétně
specifikovanou výhodou.

Divadlo Ponec

Držitel průkazu získá jednu vstupenku za zvýhodněnou cenu 120 Kč
(běžná cena 190 Kč). Uvedená sleva
se nevztahuje na premiéry, pronájmy,
představení Collective Loss of Memory a
představení v rámci festivalu Tanec
Praha.
Divadlo Pod Palmovkou

Meetfactory

Divadlo Kampa

Přehled dalších benefitů pro členy
Klubu Alumni UK naleznete zde:
www.cuni.cz/UK-6842.html

Držitel průkazu získá jednu vstupenku za zvýhodněnou studentskou cenu.
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VELETRH
ABSOLVENT
Pracovní příležitosti
pro studenty a absolventy
Univerzity Karlovy

28. 11. 2017
9:00—16:00
KAROLINUM
OVOCNÝ TRH 3, PRAHA 1
VSTUP ZDARMA
@VeletrhAbsolventCUNI

veletrhabsolvent.cuni.cz

SEMINÁŘE NA PODPORU
A ROZVOJ KARIÉRY PRO STUDENTY
NEJBLIŽŠÍ semináře:
12. 10. 2017
26. 10. 2017
09. 11. 2017
23. 11. 2017
30. 11. 2017
07. 12. 2017
14. 12. 2017

Jak napsat životopis a motivační dopis
Nonverbální komunikace
Pozitivní program při jednání s lidmi kolem nás
Proč a jak začít podnikat
Rozvíjení tvořivosti v každodenním životě
Big data
Sociální komunikace a techniky jednání

Více informací: ipsc.cuni.cz
Místo konání: Zelená posluchárna, Celetná 20, Praha 1
Informační, poradenské a sociální centrum Univerzity Karlovy
ipsc.cuni.cz |ipsc@ruk.cuni.cz

