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Úvodník

Vážení členové Klubu Alumni
UK, již druhé číslo absolventského newsletteru v roce 2018
je zde a my vám přinášíme
další pozvánky na fakultní
plesy, výstavy a významné
konference. K příležitosti výročí 100 let od vzniku Československé republiky vznikl na
půdě UK nový webový portál,
který se věnuje vztahu UK a
republiky. Odkaz naleznete uvnitř tohoto čísla.
Začátek roku se nesl ve znamení pietních aktů spojených s
výročím úmrtí studenta Jana
Palacha. Přečtěte si v našem
newsletteru, jak se zástupci
Univerzity Karlovy podíleli na
uctění památky významné
osoby české historie.
Podívejte se také, jaké novinky
jsme pro Vás připravili v benefitním programu pro absolventy UK.

Kontakt

Informační, poradenské
a sociální centrum UK
Klub Alumni UK
Školská 13a, 116 36 Praha 1
Tel.: (+420) 224 491 774
E-mail: absolventi@cuni.cz
Web: www.absolventi.cuni.cz
Facebook: Klub Alumni UK
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Co se děje na univerzitě
Uctění památky Jana Palacha
V týdnu od 15. ledna probíhaly různé
pietní akce spojené s výročím úmrtí
Jana Palacha. Na závěr tohoto týdne,
v pátek 19. ledna, se uskutečnila Pieta
za Jana Palacha na Husově dvorku v
Karolinu. Na tomto místě byla 24.
ledna 1969 vystavena jeho rakev a
tehdy se na toto místo přišly rozloučit
desítky tisíc lidí. O 49 let později na
stejném místě promluvil rektor UK
Tomáš Zima o potřebě hájit a budovat svobodu.
Reportáž o všech akcích, které byly
součástí Týdne vzpomínek na Jana Palacha, si můžete přečíst zde:
iforum.cuni.cz/IFORUM-16299.html

Nový web věnovaný Univerzitě Karlově a republice
Rok 2018 nabízí mnoho příležitostí k
oslavám tzv. osmičkových výročí.

Jedním z nich je 100 let od založení
Československé republiky. Pokud Vás
zajímá historie, věnujte pozornost
vzniku nových webových stránek,
které se zaměřují na vztah Univerzity
Karlovy a republiky. Na webu
uk100.cuni.cz najdete mimo jiné seznam reprezentativních akcí spjatých
s touto tématikou.

Nový děkan 3. LF
Od února 2018 má 3. lékařská fakulta
nového děkana. Slavnostní inaugurace
Spectabilis děkana prof. MUDr. Petra
Widimského, DrSc., přednosty III. interní – kardiologické kliniky FNKV
a 3. LF UK, proběhla 1. února ve
Velké Aule Karolina. Petr Widimský
je významný kardiolog a na fakultě
působí od roku 1983.
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Pozvánky na zajímavé akce
Plesová sezóna je v plném proudu! Věnujte,
prosím, pozornost pozvánkám na jednotlivé
fakultní plesy!

XLVII. Farmaceutický ples
Dovolte nám, abychom vás pozvali
na XLVII. Farmaceutický ples, který
se uskuteční v pátek dne 23. února
2018 v prostorách Kongresového
centra Aldis v Hradci Králové. Program započne ve 20 hodin slavnostním přivítáním Spectabilis pana děkana Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové prof.
PharmDr. Tomáše Šimůnka, Ph.D. ve
Velkém sále. Během plesu se můžete
těšit na klasické předtančení, taneční
vystoupení studentů obou hradeckých
fakult Univerzity Karlovy, slosování
velké tomboly, půlnoční překvapení i
na moderátora známého z televize i
divadla. Po celý večer bude hudební
program na Velkém sále zajišťovat
živá kapela, nebude pochopitelně chybět legendární „studentská“ DiJazzTiva. Na Malém
sále pak bude hudební produkce
v režii DJ.
Kdy: 23. února
2018 ve 20.00
Kde: Kongresové
centru Aldis
v Hradci Králové
Bližší informace:
www.scsf.cz
nebo
na Facebooku.

Společný reprezentační ples
Filozofické fakulty a Pedagogické fakulty UK
Zveme Vás na ples Filozofické a Pedagogické fakulty, jehož letošním tématem je Svatojánská noc.
Kdy: 7. března 2018 ve 20.00
Kde: Národní dům na Vinohradech,
Náměstí Míru 9, Praha, 120 00
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Vstupenky: http://bit.ly/2mksfeE

Reprezentační ples 3. lékařská fakulta
Zveme Vás na výroční 20. Reprezentační ples 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, který se uskuteční v pátek 16. března 2018 od 19:00 hodin v
Národním domě na Vinohradech.
Kdy: 16. března 2018 v 19.00
Kde: Národní dům na Vinohradech,
Náměstí Míru 9,
Praha, 120 00

tkat se svými potenciálními zaměstnavateli z oblasti přírodních věd.
Kdy: 14. března 2018, 10.00 – 16.00
Kde: Budova Albertov 6, chodba v prostorách prvních dvou nadzemních
podlaží, Mineralogická posluchárna –
přednášky
Další informace:
www.natur.cuni.cz/fakulta/absolventi/karierni-poradenstvi/burzyprace-a-karierni-dny

Reprezentační
ples Lékařské
fakulty v Plzni
Kdy: 9. březen
2018 ve 20.00
Kde: Měšťanská
beseda v Plzni

Kariérní den
Přírodovědecké fakulty
UK
Studenty a absolventy Přírodovědecké fakulty
zveme na Kariérní
den, který se uskuteční na Albertově.
Využijte jedinečné
příležitosti se se-
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Pro učitele matematiky
Zveme učitele prvního stupně základních škol a učitele matematiky všech
typů a stupňů škol na 22. ročník konference Dva dny s didaktikou matematiky. Konference bude zaměřena
na prezentaci osobních zkušeností
učitelů s vyučováním matematiky a
výsledků práce z různých oblastí didaktiky matematiky, a to formou
přednášek, vystoupení v sekcích, pracovních dílen a otevřených hodin
přímo na školách. K účasti na konferenci bez příspěvku se lze přihlásit až
do 14. 2. 2018.
Kdy: 15.–16. 2. 2018, 10.00–17.00
(čas bude upřesněn dle programu)
Kde: PedF UK, M. D. Rettigové 4,
116 39 Praha 1
Přihlášku a kontaktní osobu pro Vaše
dotazy naleznete zde:
http://bit.ly/2DIyj7t

Výstava insignií v Karolinu
Přijměte pozvání na výstavu nových
insignií Fakulty sociálních věd, která
probíhá od 19. ledna do 20. února v
Křížové chodbě Karolina. Součástí
výstavy je nové žezlo, talár i fotografie dokumentující vznik nových insignií.
Kdy: 19. 1. – 20. 2. 2018, 10.00–18.00
Kde: Křížová chodba, Karolinum,
Ovocný trh 560/5, Praha 1, 116 36

Konference Politický (ne)klid
v současné Evropě? Český
a německý pohled
Současný vývoj evropské politiky je
velmi živé téma. Velký důraz na aktuální dění v Evropě kladou především
média, která nám zprostředkovávají
informace o nynější situaci. Toto
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téma má význam také pro české a německé občany, kteří mohou mít podobné i odlišné názory. Politika může
být klíčem k dobrému vzájemnému
soužití a pochopení, proto je podstatné zabývat se otázkou – je dnešní
Evropa politicky neklidná?
Na únorové konferenci Sdružení AckermannGemeinde chceme společně
reflektovat aktuální politické dění z
českého i německého pohledu. Na
programu bude jako již každoročně
řada přednášek a diskuzí, vedená
kompetentními referenty. Jako hlavní
řečník vystoupí Prof. Dr. Norbert
Lammert, bývalý předseda Německého spolkového sněmu, PhDr. Petr
Koura, doc. Jaroslav Šebek, Ph.D., P.
Stanislav Přibyl, PhDr. Jan Stříbrný a
také předseda Sdružení AckermannGemeinde Daniel Herman. Mimo
praktické a teoretické poznatky poskytne konference rovněž příležitost
pro zajímavé česko-německé setkání.
Konference probíhá v českém a německém jazyce a je simultánně tlumočena.
Kdy: 9. – 11. 2. 2018
Kde: Hotel Iris Eden, Vladivostocká 2,
Vršovice, Praha 2

Přihlášky zasílejte nejpozději do pátku
5. 1. 2018, podrobnosti najdete v pozvánce zde: bit.ly/2rPzIaV

Mozek na jedničku
Mozek je velmi výkonným orgánem,
řídí všechny životní funkce a spojuje
je navzájem ve vysoce organizovaný a
sladěný celek. Během interaktivní výstavy 1. lékařské fakulty UK s názvem
„Mozek na Jedničku“ si budete moci
prohlédnout přístroj na měření spánkové apnoe a podívat se na záznamy
důležitých fyziologických funkcí ve
spánku. Dozvíte se, jak mozek reaguje, když je závislý, a jak se těchto
závislostí zbavit. Další zajímavostí
bude ukázka kochleárního implantátu
a jeho fungování. A nebude chybět
ani téma mozku a jeho vnitřního
světa z pohledu současné psychiatrie,
nebo ukázky rehabilitace pacientů,
kteří prodělali například cévní mozkovou příhodu. Součástí programu jsou
také zajímavé přednášky.
Kdy: 13. – 18. 2. 2018
Kde: Budově Akademie věd ČR
Národní 3, Praha
Více na:
www.tydenmozku.cz
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Benefitní program pro členy Klubu Alumni UK
Lyžujete rádi? Pak je pro vás únor měsícem
zimních radovánek. Vybavte se na hory se
slevou u našich partnerů. Pokud dáváte přednost víkendovým výletům, pak můžete třeba
obdivovat krásy Prahy z hladiny Vltavy.
HUDY

Vybavení pro zimní turistiku i extrémní sporty můžete zakoupit se slevou 10 % v kamenných prodejnách
HUDY (Lidická, Slezská, Českomoravská, Perštýn, Dejvická, Havlíčkova).
www.hudy.cz

Romulus Veliký, komedie antických
rozměrů

Tak takhle vypadá největší hrdina
všech dob, nebo ne? Západořímská
říše se hroutí, vlast ohrožují cizí vojska, za každým závěsem na něho číhá
vrah, ale Romulus Veliký se stará jen
o svůj chov slepic a klidně si snídá
vejce! Jedna nečekaná událost střídá
druhou. Postavy, situace i zápletky
jsou ale ryze současné, velmi komické
a také stále aktuální. A rozuzlení je
šokující!

HERVIS SPORTS

Širokou nabídku sportovního vybavení najdete také u Hervis
Sports. Slevu 15 % můžete uplatnit
na nákup zboží ve všech jejich kamenných prodejnách.

Top Dogs

Originální komedie vás zavede do bizarního prostředí rekvalifikačních terapií pro propuštěné manažery ve vysokých funkcích – tzv. top dogs. Ti,
co dříve vedli a řídili velké koncerny
a společnosti a vyhazovali z práce tisíce lidí, byli najednou sami vyhozeni.
Ale společnost potřebuje především
produktivní členy. A vše je nakonec
jen a jen business. Stačí dobrý nápad,
a tak je pro tyto propuštěné zřízen
kurz, v němž mají být hroutící se
znovu postaveni na nohy skrze nejrůznější psychoterapie, modelové situace a nácvik „správného chování“.

www.hervis.cz

PRAŽSKÉ BENÁTKY

Svařené víno, praskající dřevo, zasněžená Čertovka… to je zima v Pražských Benátkách. Užijte si plavbu po
Vltavě s nejhezčím výhledem na Karlův most a panorama Hradčan. I v
největších mrazech Vás zahřejí kamínka a svařené víno, které obdržíte v
rámci ceny lodního listu.
Využijte slevu ve výši 50 % na vyhlídkové plavby a slevu ve výši 30 %
ze vstupného do Muzea Karlova
Mostu až pro 6 osob.
www.prazskebenatky.cz

Zveme vás do divadla!
Po předložení průkazu zaměstnance
UK nebo člena Klubu Alumni na pokladnách divadel ABC a Rokoko získáte 50% slevu na nákup vstupenek do 1. a 2. cenové zóny.
Doporučujeme tato únorová představení Městských divadel pražských:
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6. 2. od 19 h v Divadle ABC – derniéra
Hrají: Aleš Procházka, Martina Delišová,
Nikol Kouklová/Petra Tenorová,
Zdeněk Dolanský ad.

Happy End

Režisér a dramatik Arnošt Goldflam
připravil neotřelou tragikomedii
Happy End izraelské dramatičky Anat
Gov, která v její zemi vzbudila velký
rozruch. Otevřeně se totiž zabývá
chorobou, která se dnes nějakým způsobem dotýká téměř každého – rakovinou. Anat Gov s humorem a nadhledem nabízí různé pohledy, jak se s
takovou situací vyrovnat, aniž by člověk ztratil svobodu, důstojnost a
hlavně optimismus. Proto diváky čekají nejen skvělé herecké výkony, ale i
hudebně-taneční výstupy, které celou
hru posunují do roviny téměř groteskní. V hl. roli uvidíte Danu Batulkovou.
6. 2. od 19 h v Divadle Rokoko
– derniéra

24. 2. od 19 h v Divadle Rokoko
Hrají: Henrieta Hornáčková, Jiří Hána,
Dana Batulková, Radim Kalvoda, Zdeněk Vencl ad.

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 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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