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Úvodník
Vážené absolventky, vážení
absolventi, všichni netrpělivě
vyhlížíme jaro, ale tomu jakoby
se k nám příliš nechtělo. Naštěstí jsme pro vás připravili
mnoho zajímavých tipů, jak
strávit dubnové dny bez ohledu na počasí. V první řadě
přijměte pozvánku na Den celoživotního vzdělávání a Festival absolventů, což je akce,
která myslí na všechny členy
rodiny - program je připraven
pro malé i velké. Více informací o programu a pozvánku
na událost naleznete v tomto
čísle newsletteru Klubu
Alumni UK. Pokud se Vám
tento termín nehodí, máte
možnost navštívit Karolinum
na začátku dubna v rámci jeho
Dne otevřených dveří. Více o
události se dočtete dále.

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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Pozvánky na akce
Den celoživotního vzdělávání
a Festival absolventů
Zveme vás na akci Den celoživotního
vzdělávání a Festival absolventů, která
je určena všem členům rodiny. V tento
den bude představena aktuální nabídka programů celoživotního vzdělávání na všech 17 fakultách Univerzity
Karlovy. Součástí programu bude také
dětská bojová hra, odborné přednášky,
koncert a komentované prohlídky Karolina, na které je nutné se registrovat
zde:
ipc1.cuni.cz/reg

Dále budete moci v rámci doprovodného programu ochutnat drink u molekulárního baru nebo si vyzkoušet,
jaké je to být záchranářem. V rámci
akce se uskuteční také Zlatá promoce
absolventů UK z roku 1968, která je
slavnostním ceremoniálem 50 let od
absolutoria. To vše najdete v sobotu

21. dubna v krásných historických prostorách Karolina.
Program a více informací o akci:
ipsc.cuni.cz/IPSC-137.html

Den otevřených dveří
v Karolinu
Den otevřených dveří Karolina nabídne v sobotu 7. dubna kromě prohlídky historických prostor také bohatý program ve Velké aule:
10:00 Komentované ukázky talárů
11:00 Koncert varhanní hudby
(20 min)
12:00 Přednáška PhDr. Michaela Patrného: Architektura Karolina
13:00 Komentované ukázky talárů
14:00 Koncert varhanní hudby
(20 minut)
15:30 Přednáška prof. PhDr. Ing. Jana
Royta, PhD.: Významné památky Univerzity Karlovy
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Pro děti je připravena vědomostní hra,
pracovní listy, dílna a fotokoutek.
Každý 670. návštěvník obdrží dárek
a speciální prohlídku do běžně nepřístupných prostor.
Kdy: 7. dubna 2018, 10:00–17:00
Kde: Karolinum, vstup ze Železné ulice
9, Praha 1

Den firem pro matematiku
a informatiku
Pokud hledáte práci, brigádu nebo stáž
v oblasti IT a matematiky, přijďte 10.
dubna na Malostranské náměstí a zažijte další z Dnů firem pro matematiku
a informatiku.
Kdy: 10. dubna 2018, 9:30 – 17:30
Kde: Malostranské náměstí 25,
Praha 1, 1. patro Malá aula
www.careermarket.cz/careermarket/den-firem-pro-matematiku-a-informatiku

Člověk v dialogu
Zveme vás na další přednášku z cyklu
Člověk v dialogu - 10. dubna v 19:00 v
Kostele Pražského Jezulátka pohovoří
Miroslava Němcová na téma Ideály a
pragmatismus v politice.
Kdy: 10. dubna 2018, 19.00
Kde: Kostel Pražského Jezulátka,
Karmelitská 9, Praha 1
s3.eu-central-1.amazonaws.com/uploads.mangoweb.org/sharedprod/pragjesu.cz/uploads/2015/04/%C4%8CvD_MN%C4%9B
mcov%C3%A1_100418.pdf

Sebepoznání aneb cesta
k sobě a k druhým
Jak být více sám sebou? Jak nestát sám
sobě v cestě? Znáte své silné stránky,
na kterých můžete stavět? Tento seminář vám umožní zastavení a inspirující
hledání cest k sobě samému a druhým
kolem nás. Zaměříme se na sebepoznání formou jungovské osobnostní
typologie, rozpoznáte svůj osobnostní
typ a pochopíte, z čeho mohou pramenit nedorozumění mezi lidmi. Posílíte
svou schopnost pochopit odlišnosti
mezi lidmi a dokonce je konstruktivně
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využít. Záměrem semináře je zvýšení
vědomého přístupu k tvoření svého života, sebeuvědomění a posílení vnitřní
energie. Seminář je veden interaktivní
formou, s využitím mnoha koučovacích technik, metod neuro-lingvistického programování, technik práce s
energií apod.
Kdy: 19. duben, 9.00
Kde: Zelená posluchárna, Celetná 20,
Praha 1
Délka semináře: 3 hodiny
Registrace:
ipc1.cuni.cz/reg/index.php?event=10099
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Vymysli (si) práci snů
za hodinu!
Zveme Vás na kreativní workshop,
který možná nastartuje Vaše podnikání nebo kariéru. Máte nápad nebo
plán, který byste rádi zrealizovali? Potřebujete nakopnout? Nečeká Vás klasická přednáška, ale hodina a půl kreativního flow s lektorem Petrem
Hedbávným.
Kdy: 17. dubna, 18:00
Kde: Kolej Hvězda, Zvoníčkova 5, P-6

Registrace: ipc1.cuni.cz/reg/index.php?event=10102

Zdravá výživa pro každého
Přijďte si poslechnout, proč je třeba
zdravě jíst a jak to v pohodě zvládat i
bez počítání kalorií anebo jakýchkoliv
jiných nepřirozených restrikcí?

Jaké jsou nejvhodnější potraviny a na
která výživová doporučení je dobré se
zaměřit? Na tyto a další otázky odpoví specialistka na zdravotní prevenci a výživu, absolventka UK
PharmDr. Margit Slimáková.
Kdy: 23. duben 2018, 17.30 – 19.00
Kde: Velká zasedací místnost, Karolinum, Ovocný trh 560/5, Praha 1
Registrace:
ipc1.cuni.cz/reg/index.php?event=10109

Ples Matfyzu byl přesunut
na duben
Možná jste si všimli, že ples MFF neproběhl v avizovaném termínu. Lístky,
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místo a téma stále platí, a proto přijměte pozvání na nový termín akce –
25. dubna 2018.
Kdy: 25. dubna 2018
Kde: Palác Žofín
www.matfyzak.cz/wp/ples/ples-2018

Den firem pro fyziku
Pokud je Vaším oborem fyzika, přijměte pozvání na prezentaci zaměstnavatelů v tomto oboru, kterou pořádá
MFF pro své studenty

Kdy: 24. dubna 2018, 10:00–14:30
Kde: Atrium budovy fyzikálních oborů
MFF UK, V Holešovičkách 2, Praha 8
a posluchárna T1
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Dění na UK
Hledáme absolventy žijící
v Římě
Na zastupitelském úřadu ČR v Římě se
21. května v 18:30 uskuteční setkání absolventů a přátel Univerzity Karlovy s panem rektorem a zástupci vedení UK. Pobýváte-li v současné době v Římě a jeho
okolí, napište nám na e-mail absolventi@cuni.cz a my Vám zašleme pozvánku.

Partnerský program MFF
Spolupráce s komerční sférou se na MFF
UK vyvíjí velmi příznivě. V roce 2017
bylo uzavřeno jedenáct nových smluv o
partnerství. Ke strategickým partnerům
fakulty patří například Česká spořitelna,
ČSOB, Allianz, sdružení CZ.NIC nebo
Oracle. Partnerský program využívají
také T-Mobile, pojišťovna Kooperativa,
Hewlett Packard a další.
Více o partnerském programu:
www.matfyz.cz/partneri

Aktuality z benefitního programu
Jaro už je tady a pomalu je to znát i na
příjemnějším počasí. V březnu jsme
kvůli zimě za kamna vlezli, ale v dubnu
už tam určitě nezůstávejme. Nechte se
ven nalákat i slevami a výhodami, které
můžete využít u našich partnerů.
Kompletní seznam benefitů a podmínky jejich čerpání naleznete na
bit.ly/UKbenefity

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.
Aktuální program naleznete zde:
www.mestskadivadlaprazska.cz

Chybí Vám přívěšek na klíče?
Co takhle s logem UK!
shop.cuni.cz/index.php?id_category=36&controller=category&id_lang=1
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