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• 31. srpna 2022

  Krása a zdraví

Navštivte Kliniku estetické a laserové medicíny   Petra Clinic  v samotném srdci Prahy. Využijte 20% slevy pro členy
Alumni Klubu UK na neinvazivní procedury na tvarování těla, bezoperační omlazení pleti a také hubnutí.

• 17. srpna 2022

  HEROIAM SLAVA! / SLÁVA HRDINŮM

Využijte letní volnější dny a vydejte se na výstavu do Kampusu Hybernská. Budete se moci seznámit s moderním
uměním na Ukrajině a také můžete pomoci dobré věci.

Otevřeno v pondělí, středu a čtvrtek od 15:00 do 18:00. Vstup zdarma.

https://ukpoint.cuni.cz/IPSC-654.html
https://www.petraclinic.cz
https://www.kampushybernska.cz/2022/08/03/heroiam-slava-slava-hrdinum/
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• 20. července 2022

Pražské Benátky

Léto je nejlepší u vody, a tak nastal ten pravý čas na vyhlídkovou plavbu   Pražskými Benátkami ! Využijte slevu
50 % na malebnou vyhlídkovou plavbu po Vltavě i Čertovce a poznávejte Prahu z paluby lodi. Stejná sleva platí i
do Muzea Karlova mostu.

• 15. července 2022

Turistický tip na ubytování -   Opitzův dům

Hledáte turistické ubytování v historickém centru Prahy? Navštivte Opitzův dům a využijte výhodnou nabídku
ubytování v univerzitním hotelu v samotném srdci Prahy. Hotel nabízí ubytování v krásných prostorných apartmánech
a několika menších pokojích.
Všechny pokoje mají vlastní WC a koupelnu a jsou stylově zařízeny na úroveň 3* hotelu.
Členové Klubu Alumni Univerzity Karlovy a jejich rodinní příslušníci mohou využít 15% slevu!

https://ukpoint.cuni.cz/IPSC-362.html
https://cuni.cz/UK-5642.html
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• 7. července 2022

Výstava    Nový světový pořádek   PRODLOUŽENA!

Pokud jste zatím nestihli výstavu navštívit, máte stále příležitost. Výstava Nový světový pořádek nabízí nepříliš
známý pohled na aktivity zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha a připomíná 80. výročí útoku na
jeho osobu, k němuž došlo v květnu 1942. Multimediální expozice zahrnuje až čtyřicet pět minut audiovizuálních
projekcí, fotografií, objektů a instalací ale také Heydrichův diář, který celou výstavu protíná.

Otevírací doba:
Denně od 10:00 do 18:00, vstup zdarma
Výstava byla prodloužena do 28. srpna 2022

https://muzeum.cuni.cz/MUZ-26.html
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• 24. června 2022

DIVADLO V DLOUHÉ

nás ještě naposledy v této sezóně zve do divadla a to na hudební retro komedii   Tajný deník Adriana Molea ve
věku 13 a ?.
Představení se koná tuto neděli 26. 6. od 19 hodin a zaměstnanci UK a členové Klubu Alumni mají slevu 40 %.
Při nákupu e-vstupenek v košíku klikněte na "Vyberte slevu", zadejte kód "PANDORA" a potvrďte znakem "+".

• 21. června 2022

Mimořádná nabídka vstupenek do Národního divadla na operu Plameny za jednotnou cenu 250,- Kč !

  Opera Plameny v ND v pátek 24. 6.
Slevový kód pro zaměstnance UK na představení lze uplatnit buď přímo na pokladnách Národního divadla nebo
při on-line nákupu.
KÓD je: operavplamenech, kdy vstupenka po zadání kódu stojí 250 Kč. Na pokladnách Národního divadla stačí
pouze sdělit kód. Při nákupu on-line si kupující vloží do košíku vstupenku či vstupenky a v košíku si pak u každé
vstupenky klikne na tlačítko Vyberte si slevu a zde do políčka zadáte kód operavplamenech a potvrdíte tlačítkem
„plus“.
Cena 250 Kč je jednotná, to znamená, že platí do celého sálu.

• 3. června 2022

https://www.divadlovdlouhe.cz/repertoar/tajny-denik-adriana-molea-ve-veku-13-a/
https://www.divadlovdlouhe.cz/repertoar/tajny-denik-adriana-molea-ve-veku-13-a/
https://www.narodni-divadlo.cz/cs/predstaveni/plameny-flammen-42134816
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  Jak jednat se zahraničními kolegy se zaměřením na akademickou sféru
Chcete se dozvědět, jak kultura podmiňuje chování v práci a co čekat od zaměstnanců a kolegů z odlišných kultur?
Seminář, který se bude konat 7. června od 10.00 vám také umožní pochopit rozdíly ve vnímání řady pracovních
pojmů. Pokud se chcete přihlásit na tento seminář, který organizuje SWC UK a kde je stále ještě několik volných
míst, napište prosím na absolventi@cuni.cz

• 27. května 2022

  Nový světový pořádek

Navštivte výstavu Nový světový pořádek, kterou připravil Památník ticha k 80. výročí útoku na Reinharda Heydricha.
Expozice nabízí dokumentární pohled na pozadí dalekosáhlých plánů zastupujícího říšského protektora.

Otevírací doba
17. května - 12. července 2022, denně od 10:00 do 18:00, vstup zdarma

https://swc.cuni.cz/UKSWC-88.html?news=15433&locale=cz
https://muzeum.cuni.cz/MUZ-26.html
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• 20. května 2022

  Projekt PATRON

Dvě hodiny měsíčně dokáží změnit něčí život. UK navázala spolupráci s programem PATRON, který pomáhá
dospívajícím z dětských domovů zvládnout přechod do samostatného života.
Více informací si můžete přečíst v magazínu   Forum  Univerzity Karlovy.

• 11. května 2022

https://ipatron.cz/
https://www.ukforum.cz/rubriky/alumni/8203-pomahame-detem-vybrat-spravny-smer
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  Alumni MeetUp Sweeden

Setkání ve Švédsku se koná již zítra! Dům zahraniční spolupráce společně s Velvyslanectvím ČR ve Stockholmu
pořádá ve Švédsku prezenční setkání Alumni Meetup Sweden určené všem absolventům i současným studentům
UK i dalších českých univerzit, kteří žijí nebo pobývají ve Švédsku! Více na webu pořadatele nebo na Facebooku.

• 5. května 2022

  Ohlédnutí za Dnem Celoživotního vzdělávání a Festivalem absolventů

Sdílíme s vámi reportáž ze Dne celoživotního vzdělávání a Festivalu absolventů, jejichž součástí byly také zlaté
promoce ročníku 1972. Do Velké auly Karolina zavítalo celkem 300 absolventů z 8 fakult UK. Podívat se můžete
také na záznam besedy s významnými absolventy.

• 24. března 2022

Přijďte 23. dubna zažít sobotu plnou atraktivního programu pro dospělé i děti.

https://www.dzs.cz/udalost/alumni-meetup-sweden
https://www.youtube.com/supported_browsers?next_url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D9GAWLqZUaEE
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• 7. března 2022

Sbor a Orchestr Univerzity Karlovy hledá posily
První zkouška se uskuteční 9. března. Více informací najdete   zde .

• 1. března 2022

Beseda s absolventy UK: Práce ve vzdělávání
Minulý týden se uskutečnila beseda s absolventy UK na téma práce ve vzdělávání. Pozvání přijali:

Mgr. Veronika Feixová - manažerka vzdělávání
Ing. Bc. Hana Svobodová - lektorka, koučka, mediátorka
Mgr. Lída Charvátová - lektorka
Mgr. Petr Vrchota - průvodce ve ScioŠkole

   Zhlédnout záznam besedy

• 22. února 2022

Vítězové ceny Ferdinanda Peroutky
Gratulujeme vítězům letošního ročníku novinářské Ceny Ferdinanda Peroutky, kterými jsou absolventi Fakulty
sociálních věcí UK Tereza Engelová ze zpravodajského webu Hlídací pes a Martin Řezníček z České televize.

https://www.sboraorchestruk.cz/dve-hudebni-zastaveni-se-sborem-a-orchestrem-uk/
https://www.youtube.com/watch?v=w4OOE7EIT2M
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• 25. ledna 2021

Hledáme absolventy z roku 1972! Absolvovali jste před 50 lety na některé s těchto fakult?
• 1. lékařská
• 2. lékařská
• 3. lékařská
• Matematicko-fyzikální
• Přírodovědecká
• Právnická
• Filozofická
• Pedagogická

Oslavte s námi svou zlatou promoci!
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• 4. ledna 2021

Ohlédnutí za Svatoštěpánským setkáním
  Podívejte se , jak vypadala poslední univerzitní akce roku 2021. Po roční pauze jsme se sešli na 2. svátek vánoční
v kostele sv. Apolináře na Větrově.

• 13. prosince 2021

https://ukpoint.cuni.cz/IPSC-9.html?news=14311&locale=cz&fbclid=IwAR3jfEKER87W2ztpxAloQUnvSOVKYh6e689QRfNxJ_wiVkYMQksRmEXQ35E
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• 9. prosince 2021

Svatoštěpánské setkání
26. 12. ve 14 hod. vás zveme na tradiční vánoční setkání do kostela sv. Apolináře. Na programu je umělecko-vědní
výklad profesora Jana Royta o architektuře a výzdobě kostela. Na akci není nutné se registrovat. Přijít můžete s
celou rodinou.

• 8. prosince 2021
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Již delší dobu nám zlobí přístup do přehledu slevových kódů, které mohou členové Klubu Alumni UK využívat. Pokud
se vám přihlášení také nedaří, napište nám na absolventi@centrum.cz a my vám po ověření členství přehled kódů
zašleme. Děkujeme za pochopení.

• 30. listopadu 2021

• 9. listopadu 2021

Charles University International Alumni Day
Žijete v zahraničí a stále vás zajímá, co se děje na vaší alma mater? Právě pro vás jsme připravili online akci Charles
University International Alumni Day. Setkejte se 20. listopadu prostřednictvím svých počítačů se zástupci vedení
univerzity, kteří představí své agendy. Čeká vás také přednáška o úspěších českých egyptologů a filmová projekce.

  Přihlaste se  a my vám zašleme odkaz na vysílání.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2naS4DT5hkC_CIgWogQUonRd9wORNkZIuaRmGGzzXIxUQjczOUNOQVpWUTNGRDJLNlk2WldGWTNWSS4u
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• 8. listopadu 2021

Vánoční setkání absolventů a zaměstnanců UK
Zveme vás na tradiční vánoční setkání u kaštanu! Již 1. prosince odpoledne společně přivítáme advent na Univerzitě
Karlově.

• 21. října 2021

Den Univerzity Karlovy v Bruselu
Klub Alumni UK ve spolupráci se Stálým zastoupením ČR při EU pořádá setkání absolventů a přátel UK v Bruselu.
Srdečně vás zveme na toto setkání se zástupci Univerzity Karlovy, kteří představí aktuální výzvy v rámci svých agend.
Přesný program akce se připravuje. Po skončení formální části bude následovat přípitek a networking. Cílem akce
je navázání a posílení spolupráce mezi UK a absolventy žijícími v Belgii.

Svou účast laskavě potvrďte   zde .
Na základě registrace vám bude zaslána pozvánka.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2naS4DT5hkC_CIgWogQUoiTsL2EDRXxPg8KpMqp0WSRUMzQyRjExQTlUTThSTEVRQTVMUUdJNzhIUC4u
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• 18. října 2021

Potěšte sebe nebo druhé knihou
Nakladatelství Karolinum nabízí po celý říjen 20% slevu na své tituly. Slevu lze využít na nákup v e-shopu nebo
kamenném knihkupectví v Celetné 18.

  Nabídka e-shopu

• 6. října 2021

Prohlídka Mineralogického muzea
V pondělí 25. října vás zveme na komentovanou prohlídku Mineralogického muzea Přírodovědecké fakulty UK. Ve
vitrínách muzea, jehož počátky sahají až do 18. století, můžete zhlédnout kolem 2000 exponátů.

  VÍCE INFORMACÍ A REGISTRACE

• 5. října 2021

https://www.cupress.cuni.cz/ink2_ext/?fbclid=IwAR1rE4QAOB7O-CPta8jDBn9ASHRcYbqlNPo3YYWZpWctXb4FTW4l3hZ0tOU
https://ukpoint.cuni.cz/IPSC-303.html?event=22842&lang=CZ
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Veletrh pracovních příležitostí pro studenty a absolventy sociálních věd
Zveme vás na jedinečnou akci pro studenty a absolventy sociálních a humanitních věd. Veletrh se uskuteční v areálu
Fakulty sociálních věd v Pekařské 16, a to 20. října od 09.00 do 16:00. Návštěvníci zde naleznou stánky a především
pracovní nabídky od vystavovatelů z řad státní správy, soukromých firem, neziskového sektoru a bezpečnostní
komunity.

Pro více informací sledujte    facebookovou událost .

• 4. října 2021

Škola běhání Klubu Alumni UK
Běhání je druh pohybu, který můžete praktikovat téměř kdekoliv, a vaše peněženka to nepocítí. Stačí si obout tenisky
a přijít na první hodinu Školy běhání Klubu Alumni UK. Jedná se celkem o 8 lekcí, které spojí praxi i teoretický výklad.
Pro registrované členy Klubu jsou lekce zdarma. Nechcete běhat sami? Začněte pod vedením zkušeného lektora
Pavla Šodka.

  VÍCE INFORMACÍ A REGISTRACE

• 23. září 2021

Univerzita Karlova hledá ajťáka
Ústav výpočetní techniky hledá do svých řad specialistu informačních systémů vědy a výzkumu. Více informací o
pozici se dozvíte   zde .

https://www.facebook.com/events/3636879119715520/?active_tab=discussion
https://ukpoint.cuni.cz/IPSC-171.html?event=22811&lang=CZ
https://cuni.cz/UK-11333.html
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• 10. září 2021

Cestovatelský večer: Kambodža
Zveme vás na 1. cestovatelský večer Klubu Alumni UK, který se uskuteční naživo. Tentorkát procestujeme Kambodžu
s absolventkou Pedagogické fakulty Lucií Válovou.

   Více informaci a registrace

• 3. srpna 2021

Sledujte Klub Alumni UK na Facebooku
Na facebookové stránce Klubu najdete především to, co se nevešlo do newsletteru. Kromě sdílení různých pozvánek
na akce tam zveřejňujeme také rozhovory s absolventy, podcasty a odborné články. Nyní o prázdninách, kdy není
tolik akcí, s námi můžete příležitostně soutěžit a získat za odměnu nějaký UK předmět.

• 14. července 2021

Zlaté promoce
Hledáme absolventy z let 1970 a 1971, kteří studovali na těchto fakultách:
• Matematicko-fyzikální
• Přírodovědecká
• Filozofická
• Pedagogická
• 1. lékařská
• 2. lékařská
• 3. lékařská

Pokud nějakého absolventa ve svém okolí máte, napište nám na absolventi@cuni.cz.

https://ukpoint.cuni.cz/IPSC-171.html?event=22635&lang=CZ
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• 28. června 2021

Letošní zahradní slavnost je za námi, podívejte se na reportáž z akce.

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/KKxD9czBrZo" title="YouTube video
player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-
picture" allowfullscreen></iframe>

• 9. června 2021

Cestovatelský večer Klubu Alumni: Mosambik
Zveme vás na další z cyklu cestovatelských večerů Klubu Alumni. Tento nás zavede do afrického Mosambiku. Ve
středu 16. června v 18. hod. se virtuálně přeneseme do země pohnuté historie, nekonečných kokosových plantáží
a manga nepopsatelné chuti.

  Více informací a registrace

• 3. června 2021

Zajímá nás váš názor

https://ukpoint.cuni.cz/IPSC-6.html?event=22367&lang=cz
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Rádi bychom vás požádali o vyplnění krátkého dotazníku k aktivitám, které pro vás Klub Alumni připravuje. Dejte
nám vědět, co se vám v naší nabídce líbí a co vám naopak chybí. My se pokusíme na základě vašich odpovědí
připravit co nejatraktivnější program na další semestr.

  VYPLNIT DOTAZNÍK

• 2. června 2021

Hledáme nové kolegy a kolegyně
Přemýšlíte o změně práce nebo se poohlížíte po částečném úvazku, který by vám nabídl více flexibility?   Podívejte
se , jaké pracovní pozice nyní v UK Pointu obsazujeme. Je mezi nimi práce na hlavní pracovní poměr i na dohodu.

• 1. června 2021

Alumni Run - běžecký trénink pro začátečníky i pokročilé
Chcete začít běhat nebo poradit s běžeckou technikou? Chybí vám motivace? Sníte o lepší postavě a dobré kondici?
Rozběhněte se s Klubem Alumni UK v úterý 15. června od 18 hodin ve Stromovce.

  Více informací a registrace

• 27. května 2021

Pomozte výzkumu o životě seniorů
PhDr. Oldřich Čepelka z Fakulty humanitních studií realizuje v rámci své dizertační práce šetření, které se zabývá
životem seniorů v současnosti. Pro tento účel jsou za seniory považováni lidé ve věku 60 let a více. Chcete-li přispět
svými odpověďmi do výzkumu, vyplňte, prosím, dotazník v odkazu.

  Vyplnit dotazník

• 25. května 2021

Kurz Technologie a prevence
Představujeme vám nový online kurz, který se zaměřuje na rizikové jevy spojené s moderními technologiemi. Kurz je
vhodný pro pedagogické pracovníky, výchovné poradce a metodiky prevencne. Je bezplatný a není časově omezen.

  Více informací a registrace

• 24. května 2021

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2naS4DT5hkC_CIgWogQUoiTsL2EDRXxPg8KpMqp0WSRUOTI5N01QVzdKNDQyV0o2RUU0MEszRDZRUS4u
https://ukpoint.cuni.cz/IPSC-546.html
https://ukpoint.cuni.cz/IPSC-546.html
https://ukpoint.cuni.cz/IPSC-9.html?news=12681&locale=cz
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwQCj8KxkOtji10kM8B2jfVTSuLdV1egIWRVAOhbE48v0zWw/viewform
https://pedf.cuni.cz/PEDF-54.html?news=12641&locale=cz&fbclid=IwAR3_5PvpBD1vGm4MHrFkg--fOTI1yyPdcH1NnzTZA2VD8pTaPsJWhlfVMnE
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• 5. května 2021

Online přednáška: Einstein v Praze
Je to přesně 110 let, kdy Albert Einstein vyučoval v Praze. S kým do Prahy přijel, kde bydlel a kolik zde měl studentů?
O Einsteinově působení v Praze bude hovořit 20. května od 17 hod. prof. Jiří Podolský z Matematicko-fyzikální fakulty.

  REGISTRACE

• 28. dubna 2021

Virtuální 3D výstava Amazonka
Tradiční výstavní prostory Karolina bohužel stále nejsou přístupné, ale Univerzita Karlova i tak hledá cesty, jak vám
vědu a poznání zprostředkovat. Podívejte se na virtuální 3D expozici, která vznikla k příležitosti 20. výročí od objevu
pramene Amazonky českou expedicí.

  NAVŠTÍVIT EXPOZICI

• 27. dubna 2021

Zpátky do kondice: Jak na to po roční pandemii?
Zveme vás na další diskuzi v rámci cyklu    Česko. A jak dál? , která se tentokrát zaměří na obnovu fyzické kondice
v době pandemie.

Besedovat o této problematice budou ve čtvrtek 29. dubna 2021 od 17 hod. fyzioterapeut prof. PaedDr. Pavel Kolář,
Ph.D., obezitolog z 1. LF UK doc. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D. a MUDr. Mikuláš Skála a MUDr. Michal Kopecký
z Plicní kliniky Lékařské fakulty Hradec Králové.

  REGISTRACE

• 24. dubna 2021

Jarní hudební večer Klubu Alumni
Chybí vám kultura a koncerty? Přeneste se s námi do hudebního světa prostřednictvím svých počítačů v úterý 27.
dubna od 18 hodin.
Jarním hudebním podvečerem vás bude provázet muzikolog Haig Utidjian, sbormistr a šéfdirigent Sboru a Orchestru
Univerzity Karlovy.

  REGISTRACE

• 6. dubna 2021

Kariérní týden na UK
Pokud vás čeká hledání práce nebo uvažujete o její změně, doporučujeme zhlédnout některou z přednášek v rámci
Kariérního týdne na UK.  Někteří mluvčí nás nechají nahlédnout do svých firem, jiní nabídnou aktuální infomrace
ze současného světa práce.
Na jednotlivé akce je nutná registrace. Odkaz na přihlašování a celý program naleznete na   webu akce .

https://www.matfyz-alumni.cz/clanky/einstein-v-praze-v-letech-1911-12-a-2016-17
https://my.matterport.com/show/?m=k4cbsogB72L
https://ceskoajakdal.cz/CAJD-258.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNUa5zZ5l-wsbvOdLEjB2J4xw_6wa-V1PAzj4_nQz0ikE7EA/viewform
http://ipc1.cuni.cz/reg/index.php?event=10500
https://ukpoint.cuni.cz/IPSC-548.html
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• 26. března 2021

Vzdělávejte se a soutěžte s UK
Zveme vás na tradiční   Den celoživotního vzdělávání online , který se uskuteční v sobotu 10. dubna odpoledne.
Připravili jsme pro vás bohatý program se zajímavými hosty. Poslechněte si přednášku farářky Martiny Viktorie
Kopecké na téma "význam vzdělání v kontextu současných společenských hodnot" nebo se zapojte do besedy s
absolventy UK, kteří žijí a pracují v zahraničí. Na závěr akce si budete moci zasoutěžit ve vědomostním kvízu o
Univerzitě Karlově o prima ceny. Pokud se chcete do kvízu zapojit jako soutěžící, registrujte se předem   zde .

• 25. března 2021

S Klubem Alumni do Zimbabwe
Zveme vás na 1.cestovatelský večer Klubu Alumni UK, který nás zavede do afrického Zimbabwe. Na cestu se vydáme
v úterý 30. března v 18.00 přes aplikaci MS Teams. Prosíme,   rezervujte si  své místo na poznávací exkurzi :).

https://cczv.cuni.cz/CCZV-378.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDzmnG7hBomzVFlzjMf_Xcbp5jHW-prQfxHsbxMIjuWyEDEA/viewform
http://ipc1.cuni.cz/reg/index.php?event=10488
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• 24. března 2021

Práce v diplomacii

Zveme vás 8. dubna od 17.00 na přednášku   Práce v diplomacii . O své zkušenosti s prací v diplomatických
službách se podělí Michael Žantovský, absolvent Filozofické fakulty UK a bývalý velvyslanec ve Spojených státech
amerických, v Izraeli a ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska.

  REGISTRACE

• 16. března 2021

Z domova na jeviště
Klub Alumni UK ve spolupráci se Švandovým divadlem na Smíchově zve své členy na online představení   Pohřeb
až zítra . Divadelní hra bude promítána s anglickými titulky ve čtvrtek 15. dubna od 19 hodin a diváci ji mohou
zhlédnout kdykoliv mezi 19 – 21 hodinou.

  Registrujte se  pro získání přístupu ke sledování. Přejeme Vám příjemnou zábavu!

https://ukpoint.cuni.cz/IPSC-9.html?news=12140&locale=cz
http://ipc1.cuni.cz/reg/index.php?event=10491
https://www.svandovodivadlo.cz/inscenace/436/the-night-before-the-funeral-pohreb-az-zitra
https://www.svandovodivadlo.cz/inscenace/436/the-night-before-the-funeral-pohreb-az-zitra
http://ipc1.cuni.cz/reg/?event=10495
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• 15. března 2021

Cestujte virtuálně s Klubem Alumni
Zahajujeme cyklus cestovatelských večerů pro členy Klubu Alumni UK. Pojďte s námi virtuálně poznávat daleké i
blízké kraje.
První online cestovatelský večer se uskuteční 30. března v 18. hod. a povede do afrického Zimbabwe.

  VÍCE INFORMACÍ A REGISTRACE

• 11. března 2021

Ministerstvo životního prostředí hledá referenty

  Zobrazit inzerát

• 10. března 2021

Hledáme další posilu
Služby a aktivity UK Pointu se stále rozrůstají, proto hledáme nové a nové kolegy. Nyní obsazujeme částečný úvazek
v našem Staff Welcome Centre, které se věnuje se zahraničním vědcům přijíždějícím do České republiky.

  Zobrazit inzerát

• 9. března 2021

Rok s covid-19 a jak dál?
Univerzita Karlova pro vás v rámci projektu  Česko a jak dál?  připravuje na 24. března 2021 celodenní online
konferenci o tom, jak onemocnění covid-19 změnilo naše životy. Jaké jsou plány a vize do budoucnosti?

TEMATICKÉ OBLASTI A HLAVNÍ ŘEČNÍCI
• 9.10-10.20 VZDĚLÁVÁNÍ - garantka prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc., prorektorka UK pro koncepci a kvalitu

vzdělávací činnosti
• 10.35-11.40 VĚDA - garant prof. RNDr. Jan Konvalinka, CSc., biochemik, prorektor UK pro vědeckou činnost
• 12.00-13.05 EKONOMIKA - garant prof. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D., Institut ekonomických studií FSV UK

https://ukpoint.cuni.cz/IPSC-9.html?news=11901&locale=cz
https://www.prace.cz/nabidka/1555059325/?rps=310&utm_source=prace.cz&utm_medium=email&utm_content=dohazovac_template_pra-3493-petr_v2_position_1&utm_campaign=system
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• 13.20-14.25 ZDRAVÍ - garant doc. MUDr. Martin Balík, Ph.D., vedoucí lékař intenzivní péče VFN, Klinika
anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a VFN

• 14.40-15.45 SPOLEČNOST - garant doc. PhDr. Dino Numerato, Ph.D., Katedra sociologie FSV UK

  Více o projektu
  Přihlásit se na konferenci

• 8. března 2021

Hledáme posilu do týmu UK Pointu
Rektorát Univerzity Karlovy přijme pracovníka/ci na pozici referent/ka Centra Carolina. Jedná se o práci na 0,8 úvazek
na pracovní smlouvu na dobu určitou po dobu trvání projektu, tj. do konce roku 2022.

Náplň práce:
• koncepční, metodická a koordinační činnost v oblasti podpory studujících a uchazečů/ček o studium se

specifickými potřebami (socioekonomické znevýhodnění)
• výkon činností spojených s administrací služeb zaměřených na podporu studujících se specifickými potřebami

na UK a s administrací projektu ESF pro VŠ na UK II v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
• vedení mentoringového programu pro ekonomicky znevýhodněné studující
• individuální konzultace se studujícími, poradenská činnost

Požadavky:
• vysokoškolské vzdělání humanitního směru (obor sociální práce, speciální pedagogika atp.)
• příjemné a vstřícné vystupování
• dobré komunikační schopnosti, mluvený i psaný projev
• organizační schopnosti, pečlivost, spolehlivost
• kreativita, flexibilita
• samostatnost i schopnost práce v týmu
• proaktivní přístup k práci
• uživatelská znalost práce s PC
• znalost AJ na uživatelské úrovni (B2-C1)

Nabízíme:
• práce v prestižní instituci
• odpovídající finanční ohodnocení
• stravenky/příspěvek na stravování
• příjemné pracovní prostředí v centru Prahy
• zaměstnanecké benefity spojené s průkazem zaměstnance UK

Nástup od 1. 4. 2021 či dle domluvy.Strukturovaný životopis spolu s motivačním dopisem zasílejte prosím nejpozději
do 15. 3. 2021 Mgr. Šárce Vohlídalové (sarka.vohlidalova@ruk.cuni.cz)

• 11. února 2021

Zveme vás za roboty (skoro) do divadla
Zhlédněte světovou online premiéru divadelního představení  AI: Když robot píše hru , které vzniklo ve spolupráci
Švandova divadla, Matematicko-fyzikální fakulty a DAMU. Promítání divadelní hry se uskuteční v pátek 26. 2. od
19.00   zde .

O inscenaci:
Švandovo divadlo při příležitosti stoletého výročí premiéry hry R.U.R  Karla Čapka uvádí prezentaci unikátního
projektu, který zkoumá, zda umělá inteligence dokáže napsat divadelní hru. Premiéra "hry psané robotem" sice
proběhne bez přítomnosti publika, ale přesto neztratí svůj divadelní charakter.

Hrají: Jacob Erftemeijer, Denisa Barešová, Andrea Buršová, Petr Buchta, Oskar Hes/Marek Frňka, Tomáš Petřík

https://ceskoajakdal.cz/CAJD-1.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlgu-ctYGoWWaM0hlqvHfeUck_pJoFF9ZMRmYIOaaNO4Kfug/viewform
https://www.theaitre.com/
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• 21. ledna 2021

Odebírejte univerzitní magazín
Jsou vám milejší tištěné noviny a časopisy? Členové Klubu Alumni se
mohou nově přihlásit k odběru tištěného magazínu Forum, který vydává Univerzita Karlova. Najdete v něm rozhovory,
reportáže a novinky akademického světa. To vše je doplněno kvalitním designem a grafikou. Forum vychází čtvrtletně
a pokud ho chcete bezplatně dostávat do vaší schránky, vyplňte přihlašovací   formulář  do 24. ledna.

• 19. ledna 2021

Lednový newsletter
První vydání absolventského newsletteru v roce 2021 již najdete ve svých e-mailových schránkách. Pokud vám
měsíčník nedorazil, napište nám na absolventi@cuni.cz a my to napravíme.

• 12. ledna 2021

Nové fakultní aktivity
V loňském roce zahájily svou činnost dva nové fakultní absolventské spolky. Jedná se Lékařskou fakultu v Hradci
Králové a Fakultu tělovýchovy a sportu. Jste absolventy některé z těchto fakult? Podívejte, co svým absolventům
nabízejí.

  Absolventi Lékařské fakulty v Hradci Králové
  Absolventi Fakulty tělovýchovy a sportu

• 22. prosinec 2020

Svatoštěpánské setkání
Proticovidová opatření nám bohužel nedovolí se letos na 2. svátek vánoční setkat osobně.
Připravili jsme pro vás alespoň vánoční přání a jako dárek záznam komentované prohlídky kostela Panny Marie
Vítězné na Bílé hoře. Vánoční zdravici pronesou prof. Lenka Rovná, prorektorka UK pro evropskou problematiku,
a Mariana Říčařová, koordinátorka Klubu Alumni UK. Hovořit o výzdobě a architektuře kostela bude tradičně prof.
Jan Royt.

  Zhlédnout vánoční přání a virtuální prohlídku

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2naS4DT5hkC_CIgWogQUoiTsL2EDRXxPg8KpMqp0WSRUMzI2NEExRFUyUENQRlo0WVVIT0JTU0FMUC4u
https://www.lfhk.cuni.cz/Verejnost-a-media/Absolventi/
https://www.alumclub.ukftvs.com/
https://youtu.be/8_rcPsQ9rlw


Compiled Aug 31, 2022 12:32:36 PM by Document Globe ®   26

• 9. prosinec 2020

Hudební podvečer se Sborem a orchestrem UK

Poslechněte si ve čtvrtek 10. prosince v 18.00 hudební díla v podání Sboru a Orchestru UK. Zábavný komentář k
hudebním ukázkám představí dirigent a muzikolog Haig Utidjian, Ph.D.   Registrace zde .

• 9. prosinec 2020

Divadelní představení Pygmalion

Podívejte se s námi ve čtvrtek 17.12. od 18.00 na záznam divadelního představení Pygmalion. Komedii o profesoru
Higginsovi a květinářce Líze Doolittlové Vám zahraje Divadlo na Vinohradech.   Registrace zde .

• 8. prosinec 2020

Vyšlo aktuální číslo newsletteru
Poslední vydání roku 2020 je doslova plné kultury.
Přečíst si ho můžete   zde .

• 2. prosinec 2020

Prosíme o strpení
Čekáte newsletter Klubu Alumni a zatím pořád nic? Dejte nám ještě pár dní.
Už ho pro vás chystáme!

• 28. listopadu

Webinář: Vakcína proti covid-19. A jak dál?
Skončí onemocnění způsobené virem covid-19 s objevením vakcíny?
Nechají se Češi vakcínou naočkovat?

O těchto otázkách budou 3. prosince v 16.00 diskutovat prof. MUDr. Ladislav Machala, Ph.D. z Kliniky infekčních,
parazitárních a tropických nemocí Nemocnice Na Bulovce a 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Bc. Karolína
Hájková, PR and marketing specialist, studentka FSV UK, která působí v projektu Medici PRO Očkování.

  Registrace

https://ukpoint.cuni.cz/IPSC-9.html?news=11353&locale=cz
https://ukpoint.cuni.cz/IPSC-9.html?news=11354&locale=cz
http://ipc1.cuni.cz/newslettery/Newsletter_Alumni_2020-12.htm
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJHk-AMb-kwPubrfpoUwTATSDhETIbUc-64rwvoul2o4WeYA/viewform
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• 25. listopadu 2020

Noc vědců online, 27. listopadu od 17:00
I letos je Univerzita Karlova zapojena do populárně-vědecké akce Noc vědců. Pokud ještě nemáte plán na páteční
večer, tak se podívejte na program akce a už nebudete muset vymýšlet nic dalšího. Téma letošního ročníků je Člověk
a robot. Jsou pro vás přichystány podcasty, streamy, workshopy, komentované prohlídky a mnoho dalšího....

  Program

• 24. listopadu 2020

Konference KlasifiKon 2020

Přijměte pozvání na konferenci KlasifiKon 2020, která se koná 2. prosince 2020 v čase 9:00–16:45 virtuálně v
prostředí Microsoft Teams.
Hlavní témata konference:
• klasifikace a terminologie vzácných onemocnění
• implementace klasifikací v klinických informačních systémech
Dále budou diskutovány například aktualizace českého překladu MKF, aktualizace MKN-10, příprava MKN-11, CZ-
DRG 3.0 pro rok 2021 a přehledy v dalších oblastech.

Doplňující informace, aktuální program a registrační formulář naleznete na     webu akce   . Ukončení registrace
je v pátek 27. listopadu.

• 19. listopadu 2020

Stáž v Evropském parlamentu
Ra?di byste si vyzkous?eli pra?ci v mezina?rodni?m prostr?edi??
Chte?li byste zi?skat cenne? zkus?enosti a vide?t zbli?zka jak se pr?ipravuji evropske? za?kony?
Evropsky? parlament nabi?zi? placene? sta?z?e s ru?zny?m zame?r?eni?m na obdobi? od 1. br?ezna do 31. c?
ervence 2021.
Pr?ihlas?ovat se mu?z?ete do 30. listopadu.
Sta?z? mu?z?ete absolvovat i v Praze v Kancela?r?i Evropske?ho parlamentu.
  Registrace

• 30. října 2020

Veletrh GetConnected

https://www.nocvedcu.cz/program?c=2
https://klasifikon.uzis.cz/
https://ep-stages.gestmax.eu/website/homepage?fbclid=IwAR26Kvdu5_pi8eEETUrvQl9HrfduBumAK7R85gH9tE9ffvoHCTEKouYNN34
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V rámci Kariérního měsíce na UK spolupracujeme také s organizací Career Market, která pořádá virtuální veletrh
  GetConnected . Již nyní je možné si domluvit pracovní pohovor nanečisto nebo konzultaci životopisu s kariérní
poradkyní. Časem se do akce zapojí také vybraní zaměstnavatelé, se kterými se budete moci online propojit.
Podívejte se   webovou stránku akce.

• 19. října 2020

Forum na webu
Podívejte se na   nový web  univerzitního magazínu Forum.
Odborné články, zajímavé rozhovory, aktuální informace z univerzity - to vše nyní máte k dispozici na jednom místě
na vašem počítači.

• 8. října 2020

Na houby s Michalem Mikšíkem
V říjnovém newsletteru vás zveme na online přednášku s mykologem Michalem Mikšíkem, která se uskuteční 29.
října v 18.00 přes aplikaci MS Teams. Registrovaným účastníkům bude před začátkem přednášky zaslán e-mail s
odkazem na přihlášení.

  Registrace

• 2. října 2020

Čekali jste ve schránce říjnový newsletter a nikde nic? S ohledem na nová nařízení překopáváme program
Klubu Alumni, abychom vám mohli nabídnout něco zajímavého. Děkujeme za strpení.

• 11. září 2020

Pozvánka na sympozium Nezapomeneme

Jménem paní prorektorky prof. Radky Wildové si Vás dovolujeme pozvat k účasti na sympozium Nezapomeneme
pořádaného k uctění 75. výročí konce 2. světové války a ke vzpomínce na oběti holokaustu. Sympozium navazuje
na výtvarnou soutěž pro žáky základních a středních škol a jeho součástí bude i vyhlášení nejlepších prací.
Sympozium se uskuteční ve středu 16. září od 9.00 hodin ve Vlasteneckém sále Karolina, Ovocný trh 3, Praha 1.
Prosíme o potvrzení Vaší případné účasti na emailovou adresu rsvp@cuni.cz, nejpozději do 15. září 2020.

  Program sympozia

• 24 . srpna 2020

Hodnoty spojují - nová kampaň Klubu Alumni UK

https://www.careermarket.cz/veletrhy/getconnected
https://www.careermarket.cz/veletrhy/getconnected
https://www.ukforum.cz/
http://ipc1.cuni.cz/reg/index.php?event=10444
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V následujících týdnech budete moci novou kampaň vídat ve veřejném prostoru a na sociálních sítích.
Z rozhovorů s členy Klubu Alumni UK jsme se dozvěděli, že hlavní hodnoty, které si s univerzitou spojují, jsou
svoboda, vzdělanost, odpovědnost, odvaha a tradice. Na základě toho vznikly nové grafiky a my věříme, že se díky
této kampani o aktivitách Klubu dozví více lidí.

• 10. července 2020

Halík bodoval v USA s nejlepší náboženskou knihou roku

Publikace, která ve Spojených státech amerických vyšla pod názvem From the Underground Church to Freedom, v
originále To že byl život?, získala zlatou medaili za nejlepší knihu roku 2019 v oblasti náboženství. Profesor Tomáš
Halík v ní mapuje fungování podzemní církve i svou cestu k víře a kněžství.

• 27. června 2020

Wichterleho prémie 2020

Filip Herza, absolvent doktorského studia v oboru Integrální studium člověka - Obecná antropologie na Fakultě
humanitních studií Univerzity Karlovy, se stal laureátem prémie Otto Wichterleho Akademie věd České republiky.
Srdečně gratulujeme!
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• 21. června 2020

Letní provoz výdejních center UK

Od 1. 6. 2020 je zahájen   letní provoz  výdejních center Univerzity Karlovy
Nadále bude funkční také   on-line podpora  (on-line postup pro získání hesla do CAS).

• 16. června 2020

Prestižní ocenění pro absolventy UK

Ceny rektora pro nejlepší absolventy Univerzity Karlovy byly uděleny v pěti kategoriích vždy jednomu absolventovi
bakalářského studijního programu a jednomu absolventovi magisterského studijního programu. Více si přečtěte v 
tomto článku . Všem oceněným blahopřejeme!

https://cuni.cz/UK-3249.html#9
https://ldapuser.cuni.cz/
https://iforum.cuni.cz/IFORUM-16815.html
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• 12. června 2020

Koučování a kariérní poradenství

Do konce měsíce června můžete stále využívat online služby kariérní poradkyně a koučky. Na koučink se registrujte
prostřednictvím tohoto   formuláře . Termín kariérní poradny je nutné si individuálně domluvit s poradkyní Lucií
Turzovou přes e-mail   lucie.turzova@email.cz .

• 11. června 2020

Webinář: Asertivní komunikace

Jak dát zdravě najevo druhým svůj názor či jak se neagresivně bránit, když je vám něco nepříjemné – to vám ukáže
druhý rozvojový webinář Klubu Alumni UK, který se zaměří na nácvik asertivní komunikace. Webinář se uskuteční
18. června 2020 přes aplikaci Microsoft Teams. Více informací   zde .

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2naS4DT5hkC_CIgWogQUoiTsL2EDRXxPg8KpMqp0WSRUNU04S0dWNE1EUlowWTVWUldPMTFENDdITy4u
mailto:lucie.turzova@email.cz
https://ukpoint.cuni.cz/IPSC-6.html?event=21123&lang=cz
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• 25. května 2020

Vyhlášení 25. ročníku ceny Josefa Vavrouška

V rámci oslav 30. výročí fakulty vyhlašuje děkanka FSV UK jubilejní 25. ročník veřejné soutěže o Cenu Josefa
Vavrouška s podtitulem Lidské hodnoty a problémy rozvoje civilizace.

Soutěže se se svými (nejen) závěrečnými pracemi mohou zúčastnit studenti, doktorandi a mladí pracovníci českých
a slovenských vysokých škol a vědecko-výzkumných pracovišť.

Uzávěrka zaslání prací je stanovena na pátek 17. července 2020. Více informací o podmínkách účasti, udělované
ceně i osobnosti doc. Vavrouška najdete   zde .

• 21. května 2020

Konference „Co víme a nevíme o COVID-19“

Konference se uskuteční v úterý 26. května 2020 od 9.00 do 16.00 hod. Zveme Vás k   online sledování  celé
konference. Podrobný program naleznete   zde .

• 11. května 2020

Květnový newsletter

Květnové novinky Klubu Alumni UK máte už dávno ve svých e-mailových schránkách. Přečíst si ho můžete ale také
  zde .

https://fsv.cuni.cz/veda-vyzkum/vedecka-oceneni/cena-josefa-vavrouska
https://cuni.cz/UK-6311.html?news=10129&locale=cz
https://cuni.cz/UK-6311.html?news=10129&locale=cz
http://ipc1.cuni.cz/newslettery/Newsletter_Alumni_2020-05.htm
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• 11. května 2020

Koučink pro absolventy

Možná máte i vy nyní více času na přemýšlení a potřebujte si určit priority nebo nastavit nové cíle. K tomu vám může
dobře pomoci právě koučování. Na měsíce květen a červen nabízíme členům Klubu Alumni zdarma možnost jedné
online konzultace (1,5 hodiny) s koučkou Ivanou Štěrbovou. Zájemci se mohou přihlašovat   zde . Přesný termín
koučinku si domluvíte poté.

• 8. května 2020

Webinář: Klidná mysl v zátěžovém období – příležitost ke změně

V době, kdy se nemůžeme setkat naživo, jsme pro vás připravili   webinář  s lektorkou Jitkou Ševčíkovou. Zaměříme
se na techniky zvládání náročných situací, jakou je například nouzový stav. Tento seminář se uskuteční 22. 5. od
16.00 prostřednictvím aplikace MS Office 365 Teams. Prosím, rezervujte si své místo předem   zde .

• 20. dubna 2020

Hledají se hudebníci a zpěváci
Univerzita Karlova plánuje uspořádat online přenos virtuálního koncertu. Jedná se o benefiční koncert, který se bude
živě vysílat přímo na facebookovém profilu UK. Účinkující by měli být všichni absolventi a studenti UK. Cílem tohoto
koncertu je vybrat peníze na ochranné masky lékařům a darovat je již existující   sbírce . Koncert by se měl uskutečnit
8. května 2020. Hrajete na nějaký hudební nástroj? Zpíváte? Máte kapelu? Zapojte se!

Zájemci se mohou pro více informací obracet na Dominiku Bauerovou, bauerova.dom@gmail.com.

• 17. dubna 2020

Soutěž New Economic Talent 2020
CERGE-EI prodlužuje deadline pro podávání přihlášek do letošního kola soutěže, a to až do 30. dubna. Účastnit
se soutěže mohou nejen studenti v bakalářském stupni, ale také absolventi (do roka po absolvování). Přečtete si
  podmínky  a   přihlaste se .

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2naS4DT5hkC_CIgWogQUoiTsL2EDRXxPg8KpMqp0WSRUNU04S0dWNE1EUlowWTVWUldPMTFENDdITy4u
https://ukpoint.cuni.cz/IPSC-6.html?event=21002&lang=cz
http://ipc1.cuni.cz/reg/index.php?event=10383
https://www.donio.cz/CovMask?fbclid=IwAR2zq13gAkWeTy6vQy1I-H2pTBPtF5qaC6wpkz2ghlbkxFUGY_txxoM9B1I
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqV0fOONlS5ED5QQdXQBNakp_D3hz8kPHogjbf3QZGsaBbJA/viewform
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• 15. dubna 2020

On-line kariérní poradenství nyní pro všechny členy Klubu Alumni
Již od minulého roku mohou absolventi do dvou let od promoce navštěvovat   kariérní poradnu Univerzity Karlovy
. V nouzovém stavu je tu poradna stále pro vás, jen se její činnost přesunula z poradenské místnosti do on-line
prostředí. Navíc její služby mohou v květnu a červnu využít všichni členové Klubu Alumni UK.

Pokud potřebujete poradit v této oblasti, domluvte si konzultaci s poradkyní Lucií Turzovou,   lucie.turzova@email.cz .

• 8. dubna 2020

Pro průkaz absolventa do Celetné
Od středy 15.4.2020 bude v omezeném provozu znovu otevřeno výdejní centrum průkazů v Celetné ulici 13 (Praha
1). Centrum bude otevřeno vždy v pondělí a středu v čase 10:00 - 13:00. Nadále bude funkční také   on-line podpora.

Standardní otevírací doba center je momentálně neplatná.

Děkujeme za pochopení.

• 2. dubna 2020

Dubnový newsletter ve vašich schránkách
Nechodí vám pravidelně každý měsíc newsletter Klubu Alumni UK? Napište nám na adresu absolventi@cuni.cz a
my ověříme váš kontaktní e-mail. Nechcete naopak už nadále dostávat informace od Klubu Alumni UK? Naište na
stejnou e-mailovou adresu a do předmětu uveďte ODHLÁSIT.

Aktuální newsletter si můžete přečíst   zde .

• 1. dubna 2020

Výdejní centra průkazů uzavřena
Prosíme, nevydávejte se v těchto dnech do výdejních center průkazů UK. Všechna centra byla na doporučení vlády
uzavřena do odvolání. O jejich znovuotevření vás budeme informovat zde a na Facebooku. Děkujeme za pochopení.

https://centrumcarolina.cuni.cz/CC-36.html
mailto:lucie.turzova@email.cz
https://ldapuser.cuni.cz/
http://ipc1.cuni.cz/newslettery/Newsletter_Alumni_2020-04.htm
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• 31. března 2020

Zapomenuté nebo neaktivní heslo do CAS
K přístupu do některých aplikací UK je nutné se přihlásit přes CAS - centrální autorizační službu UK. Přihlašovací
jméno tvoří vaše číslo osoby, které naleznete pod fotografií na průkazu. Heslo do CAS vám bylo vygenerováno při
výdeji průkazu a bylo nutné si ho do 5 dnů změnit. Heslo je jednou za čas nutné aktualizovat, když vám přijde výzva
e-mailem. Pokud z nějakého důvodu své heslo neznáte nebo není aktivní, můžete si ho nyní obnovit   zde .

• 30. března 2020

Daruj roušku!
Už jste „orouškovali“ sebe a své blízké? Šijte dál! Na vrátnici Karolina (Ovocný trh 3, Praha 1) vzniklo pro tento účel
sběrné místo. Roušky budou dále distribuovány řidičům, průvodčím a a dalším profesím, které nemají z kapacitních
důvodů zatím dostatek roušek pro výkon svého povolání. Děkujeme, pokud se rozhodnete zapojit!

• 26. března 2020

Přednášky a rozhovory on-line
Hledáte chytrou zábavu na dlouhé večery? Projekt   Neurazitelny.cz , který pořádá přednáškový cyklus Večery na
FF UK, nabízí na svém webu ke zhlédnutí záznamy přednášek a rozhovorů s významnými osobnostmi dnešní doby.

• 25. března 2020

Chcete se zapojit jako dobrovolník?
Dobrovolníků není nikdy dost a nouzový stav vyžaduje mnoho lidské práce a energie. Pokud chcete nabídnout svou
pomoc, registrujte se   zde.

https://ldapuser.cuni.cz/
https://neurazitelny.cz/?fbclid=IwAR3BZQm-CrNR8iCj5PH3NmzZSzJByk_wNWjU5alHSoa24RJqOmaGri8hhZM
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2naS4DT5hkC_CIgWogQUov8Sg4EuKYNGsjNRzWmigrRUOEdVMEdMSVlDSldGOTZHMDNQRDA5NVQ0My4u
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• 18. března 2020

S ohledem na nejasný vývoj situace v souvislosti se šířením koronaviru pozastavujeme do odvolání možnost
pronajmout si místnost v Celetné 13. Všechny rezervace na březen a duben se tímto ruší. Děkujeme za pochopení.

• 12. března 2020

Všechny akce jsme bohužel museli dočasně zrušit, a tak alespoň sdílíme odkaz na internetový portál Univerzity
Karlovy   iForum , na kterém si můžete přečíct mnoho zajímých článků a rozhovorů nejen s absolventy UK.

• 11. března 2020

Vzhledem k situaci ohledně koronaviru rušíme do odvolání všechny naplánované akce Klubu Alumni UK. O
dalším vývoji vás budeme informovat. Děkujeme za pochopení.

• 9. března 2020

Kariérní den

Pro studenty a čerstvé absolventy jsme připravili den plný tréninků, workshopů a přednášek, které jim pomohou
zorientovat se na trhu práce. Můžete si odnést profi fotku do životopisu nebo veselou vzpomínku z fotokoutku. 
Program  bude probíhat 2. dubna od 10.00 do 17.00 v areálu Kampusu Hybernská.

https://magazin.aktualne.cz/fararka-budujeme-karieru-a-nepecujeme-o-vztahy-dobu-materstv/r~8ec158be5fac11eab1110cc47ab5f122/?fbclid=IwAR0NLimyoZn4opHuqE3hLhn_q3Ir_Z1VvWw8mOsehTnohsvOFmtU2s7p1S0
https://ukpoint.cuni.cz/IPSC-389.html
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• 7. března 2020

Seminář „Ženy ve vědě 2020“

Srdečně Vás zveme na celodenní seminář věnovaný ženám ve vědě a souvisejícím tématům: studiu, kariéře,
rovnému přístupu či rodinnému životu. Seminář se uskuteční 11. března 2020 v Karolinu. Více o akci   zde .

• 5. března 2020

Práce v marketingu a PR

Zveme vás na další akci z cyklu kariérních besed s absolventy Univerzity Karlovy. Tentokrát se podrobněji podíváme
na téma práce v marketingu a PR. Pozvání přijali čtyři úspěšní absolventi, kteří v těchto oborech působí. Beseda se
uskuteční 12. března od 17:30. Více informací naleznete   zde .

• 25. února 2020

Pozvánka k slavnostnímu aktu

Srdečně zveme na slavnostní udělení čestné vědecké hodnosti doktora honoris causa matematických věd, kterou
převezme prof. László Lovász, předseda Maďarské akademie věd.
Těšíme se na Vás ve středu 4. března v 11:00. Po skončení jste zváni do recepčních prostor Karolina.
Účast potvrďte na rsvp@cuni.cz.

https://zeny2020.cuni.cz/Z2020-1.html
https://ipsc.cuni.cz/IPSC-411.html?event=20788&lang=CZ
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• 23. února 2020

Unikátní videomapping na budově Karolina

V sobotu 29. 2. 2020 od 18:30 hod do 22:30 hod si unikátním videomappingem na fasádě budovy Karolina (Ovocný
trh 3-5, Praha 1) připomeneme dokonce dvě stá výročí: 100. výročí navrácení názvu Karlova univerzita c.k. české
univerzitě a 100. výročí první československé ústavy.

Součástí happeningu bude i možnost zdarma navštívit expozici Dějiny Univerzity Karlovy v podzemí Karolina.
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• 19. února 2020

Izolovaný ostrov? Západní Berlín a jeho společnost po stavbě berlínské zdi
Přednáška Tomáše Nigrina

Pracoviště oboru Historické sociologie FHS UK srdečně zve na přednášku „Izolovaný ostrov? Západní Berlín a jeho
společnost po stavbě berlínské zdi“, kterou přednese doc. Tomáš Nigrin.
Kdy: 25. února 2020 od 17:00 do 19:00
Více informací:   zde

https://cuni.cz/UK-6305.html?event=20767&lang=cz
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• 11. února 2020

Menza ve Voršilské ulici

Po dovuleté rekonstrukci se znovu otevřela menza ve Voršilské ulici. Na oběd si tak do zrekonstruované koleje
Arnošta z Pardubic mohou zajít nejen studenti, ale také veřejnost.

• 4. února 2020

  Na prázdniny s UK

Řešíte již nyní, kam vyrazit v létě s rodinou na dovolenou? Připomínáme, že také členové Klubu Alumni UK mohou
využívat k pobytu rekreační střediska Univerzity Karlovy. Důležitá je především včasná rezervace ubytování, proto
doporučujeme neotálet. Více informací o nabídce se   dozvíte zde .

• 2. února 2020

  Prohlídka Břevnovského kláštera

Zveme vás na komentovanou prohlídku Břevnovského kláštera, která se koná 15. února od 10.00. Prohlídka bude
začínat v infocentru (na fortně) kláštera, které najdete v přízemí objektu bývalé klášterní sýpky. Kapacita prohlídky je
v tuto chvíli sice naplněna, ale využít můžete ještě   prohlídku od 12:00 , která bude probíhat v angličtině. V každém
případě si svoje místo předem rezervujte.

https://rekreace.cuni.cz/main
https://rekreace.cuni.cz/main
https://ipsc.cuni.cz/IPSC-171.html?event=20642&lang=CZ
https://ipsc.cuni.cz/IPSC-6.html?event=20643&lang=cz
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• 28. ledna 2020

Dějiny umění ve smyčkách doby

Nová výstava v Karolinu představuje klíčové osobnosti oboru, jako jsou Jan Erazim Vocel, Karel Chytil, Vojtěch
Birnbaum, Josef Cibulka, Antonín Matějček, Jaromír Neumann, Jan Květ, Jaromír Homolka či Petr Wittlich. Výstava
pořádána Ústavem pro dějiny umění FF UK ve spolupráci s Národním muzeem a Národním památkovým ústavem
je k vidění do 23. února 2020.

• 22. ledna 2020

Nabídka stáže v EU

Evropský účetní dvůr vyhlásil výběrové řízení na placenou stáž u Evropského účetního dvora. Přihlášky je možné
podávat do 31. ledna.
Více informací o této stáži naleznete   zde .

https://www.eca.europa.eu/en/Pages/traineeshipcomplet.aspx?fbclid=IwAR0QDSeNcsjye2eIdn4vthrCM8julrgjSGWW8cag59W7vgxMX45lonbsp50
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• 9. ledna 2020

Zveme vás 6. února od 17:00 na besedu s absolventy Matematicko-fyzikální fakulty UK o práci v oblasti informatiky.
Budete se moci ptát, diskutovat a navázat nové kontakty.

Hosté besedy: Tomáš Herceg, Karel Zikmund, Hana Lapková a Martin Ducháček.

V případě zájmu se registrujte   zde .

• 8. ledna 2020

Výběrové řízení na stáž v Evropské komisi

http://ipc1.cuni.cz/reg/index.php?event=10356
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Právě se otevřelo výběrové řízení na Blue Book stáž v Evropské komisi. Tuto placenou 5 měsíců trvající stáž nabízí
EK dvakrát ročně absolventům vysokých škol z celého světa.

Co vám stáž přinese?
- vhled do procesu a politik Evropské unie
- možnost přispět do každodenní práce Komise
- příležitost uplatnit vaše akademické znalosti v praxi

Na stáž se můžete přihlásit   zde  do 31. ledna 2020.

• 7. ledna 2020

Komentovaná prohlídka Chlupáčova muzea historie Země

Máte-li rádi historii a přírodu, vydejte se s námi na prohlídku Chlupáčova muzea historie Země. Tvoří jej exponáty
Přírodovědecké fakulty, mj. početná sbírka fosilií a dalších dokladů vývoje života na Zemi.

Komentovaná prohlídka se uskuteční ve čtvrtek 30. ledna od 17:00. Sraz na prohládku je v budově děkanátu
Přírodovědecké fakulty u kostry medvěda (Albertov 6).
Své místo na prohlídce si rezervujte   zde .

https://ec.europa.eu/stages/home_en?fbclid=IwAR2r5B8IFexSVkNrDtcTO2wrrGZa4cfRHiSRT1iyhCEajvgDgkYJBCpaI9w
http://ipc1.cuni.cz/reg/index.php?event=10353&fbclid=IwAR0deaFRiCnVi347q94PnU6zm6-DHvYIVZ9wKUitLI9VgLqyMIiBMwQmQ4U
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• 6. ledna 2020

Přednáška Klubu Alumni UK - Václav Cílek "Co se děje se světem"

Přijďte 21. ledna od 18:00 v Malé aule Karolina (vstup z Ovocného trhu) na přednášku absolventa Přírodovědecké
fakulty UK, geologa, klimatologa, spisovatele, esejisty, filosofa a popularizátora vědy Václava Cílka na téma „Co se
děje se světem“. Na přednášku je potřeba se   předem registrovat .
Více informací k přednášce naleznete   zde .

• 4. ledna 2020

Lednový newsletter k přečtení   zde .

• 18. prosince 2019

Reprezentační ples Univerzity Karlovy

17. ledna 2020 se uskuteční Reprezentační ples Univerzity Karlovy, pro jehož konání jsme zvolili překrásné prostory
Paláce Žofín v Praze. Na plese se můžete těšit na celou řadu hudebních kapel, jejichž jména postupně uveřejníme.
Těšit se můžete na tradiční tombolu.
Volný prodej vstupenek probíhá v pokladně Paláce Žofín, Slovanský ostrov 226, Praha 1 a v síti Ticketmasters.

http://ipc1.cuni.cz/reg/index.php?event=10354
https://ipsc.cuni.cz/IPSC-6.html?event=20494&lang=cz
http://ipc1.cuni.cz/newslettery/Newsletter_Alumni_2020-01.htm
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• 9. prosince 2019

Adventní trhy na Pedagogické fakultě

Zveme Vás na adventní trhy, které se konají 10. prosince od 10:00 do 14:00 ve vestibulu Pedagogické fakulty. Můžete
se těšit na výrobky z chráněných dílen, zajímavé vánoční dekorace a doplňky ruční výroby.

• 3. prosince 2019

Svatoštěpánské setkání 2019

Srdečně Vás zveme na   Svatoštěpánské setkání  absolventů a zaměstnanců UK, které se uskuteční 26. 12. od
14:00 v kostele Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého v Praze na Karlově. Vrchol vánočních svátků tak opět
můžete zpestřit tradičním setkáním s přáteli a kolegy. Moc se na Vás těšíme!

• 29. listopadu 2019

Pracovní příležitosti v EU pro studenty a absolventy

Chcete se dozvídat aktuální informace o možnostech zaměstnání a stáží v institucích Evropské unie? Láká Vás
kariéra nebo stáž v rozmanitém mezinárodním prostředí, které zároveň poskytuje stálou práci, zajímavé platové
ohodnocení a další benefity? Chcete se naučit něco nového a cestovat? Tým EU Careers na Univerzitě Karlově pro
Vás připravuje přehled důležitých informací a novinek na Facebookové stránce   EU Careers Charles University .

https://ipsc.cuni.cz/IPSC-330.html
https://www.facebook.com/eucareers.cuni/
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• 14. listopadu 2019

Advent aneb vánoční setkání studentů, absolventů a zaměstnanců UK

Koledy, vystoupení saxofonisty, dětské dílny, fotokoutek, svařák, světelná show... To vše na vás čeká 4. prosince
od 16:00 na dvoře Karolina, u kaštanu. Podívejte se na připravovaný   program  a zapište si toto datum do diáře!
Těšíme se na Vás!

• 7. listopad 2019

Za poznáním do iQLANDIE

Společně s Matfyz Alumni vyrážíme na sever do Liberce. Za zvýhodněnou cenu, včetně společné dopravy, máte
možnost si prohlédnout expozice moderního a interaktivního science centra iQLANDIA. Cena za vstup a dopravu je
90 Kč/osoba. Z Prahy odjíždíme 23. 11. v 9:00 h, návrat okolo 17:00 h.   Zaregistrujte se zde.

https://ipsc.cuni.cz/IPSC-152.html
https://docs.google.com/forms/d/1d_mOGob-clH3YxMZCc_EIHvt06HnVvjwnbba4LboNYU/viewform?edit_requested=true
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• 5. listopadu 2019

Výstava Náš listopad 89

Fotografická výstava Náš listopad 89 je ojedinělou snahou o reflexi listopadových událostí roku 1989 a třiceti let
svobody očima široké veřejnosti. Svůj názor, dojmy a pocity ze Sametové revoluce a jejího odkazu tu vyjádřili
prostřednictvím fotografií lidé z celé republiky. Poskytli je na základě veřejné výzvy, kterou Univerzita Karlova oslovila
veřejnost prostřednictvím celostátních deníků, webových stránek i sociálních sítí.
Každá z fotografií odhaluje osobitý pohled na revoluční dění i období demokracie.
Počet vybraných fotografií má symbolické konotace. Třicet fotografií připomíná tři desetiletí svobody.
Sedmnáct snímků poukazuje jak na datum 17. listopadu, tak i na počet fakult naší almae matris a pochází
od pamětníků událostí z fakult. Dalších šest je od osobností, které studovaly či působily na naší univerzitě, či
významných protagonistů 17. listopadu.
Ambasadory výstavy jsou prof. PhDr. Jan Sokol, CSc., Ph.D., signatář Charty 77, filosof, alumus Fakulty humanitních
studií UK a PhDr. Jana Hybášková, diplomatka, členka stávkového výboru Filozofické fakulty UK, alumus Filozofické
fakulty UK.

Otevírací doba: 15.11. 2019 – 15.12. 2019, 10.00 – 18.00
Vstupné: Zdarma

• 29. října 2019

Přednáška Klubu Alumni UK

Již nyní se můžete   registrovat  na další ze série přednášek absolventů, která se uskuteční 14. listopadu od 18:00.
Těšit se můžete na PhDr. Věru Doušovou a její přednášku   Plýtvání potravinami jako celosvětový problém a role
potravinových bank v jeho řešení .

• 23.října 2019

Kaligrafický workshop v Lemniskátě

Lemniskáta – život bez bariér, o.p.s. zve absolventy UK na předvánoční a předadventní workshop, tentokrát spíš
pro dospělejší děti a dospělé s dětskou duší. Budou se vyrábět sešity a mávat kaligrafickými pery pod dohledem
thajských, japonských a korejských malířek znaků a písma. Čeká vás pečení cukroví a příjemná atmosféra. Pro více
informací klikněte na obrázek níže.

http://ipc1.cuni.cz/reg/index.php?event=10337
https://ipsc.cuni.cz/IPSC-6.html?event=20117&lang=cz
https://ipsc.cuni.cz/IPSC-6.html?event=20117&lang=cz
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• 21. října 2019

Duševní zdraví - workshopy a přednáška

Centrum Carolina ve spolupráci s organizací Nevypusť duši pro vás připravilo workshopy a přednášku na
téma duševního zdraví. Vítáme jak studenty a zaměstnance UK, tak i členy Klubu Alumni UK. Workshopy se
uskuteční nejen v Praze, ale také v Plzni a Hradci Králové.
Seznam workshopů, termíny a přihlašování najdete na   této stránce .

https://centrumcarolina.cuni.cz/CC-4.html?news=8354&locale=cz


Compiled Aug 31, 2022 12:32:36 PM by Document Globe ®   49

• 17. října 2019

Komentované prohlídky výstavy Václav IV. – král na rozhraní věků
v termínech: 17.10., 24.10., 31.10., 4.11. vždy od 16:00

Využijte ojedinělé příležitosti zúčastnit se komentované prohlídky výstavy Václav IV. – král na rozhraní věků, kterou
Vás provedou přední čeští odborníci!
Výstavní projekt připomíná 600 let od úmrtí českého a římského krále Václava IV. Expozice je instalována v
prostorách Křížové chodby Karolina, tedy v historické budově, kterou Václav IV. v roce 1383 daroval pražskému
vysokému učení. Výstava představuje období vlády Václava IV. v kulturně historickém kontextu a je určena široké
veřejnosti.

Na prohlídky se můžete přihlásit na   této stránce .

• 16. října 2019

Hledáme kolegyni / kolegu

Pro UK Point – Informační, poradenské a sociální centrum hledáme pracovníka / pracovnici informačních služeb
(vhodné i pro absolventy, aktivní seniory, osoby na RD, ZTP)

Požadavky:
? Pokročilá znalost Aj
? Možnost odpracovat až 80h měsíčně (PO 13 -17, ÚT 9-13, ČT 13-17)

Náplň práce:
? Práce na Informačním oddělení – vyřizování osobních, telefonických, e-mailových dotazů ohledně studia a života
na Univerzitě Karlově
? Spolupráce na prezentačních akcích UK Pointu
? Drobná administrativní podpora odboru

https://2019.cuni.cz/2019-53.html
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Podrobnosti   zde . V případě zájmu pošlete Váš životopis na e-mail:   tereza.virtova@ruk.cuni.cz

• 7. října 2019

Klub Alumni na nové adrese

Od října se Klub Alumni stěhuje do Celetné 20 v Praze 1. Věříme, že kontakt s námi tak pro vás bude ještě
komfortnější.

IPSC se přejmenovalo na UK Point

Informační, poradenské a sociální centrum UK, pod které patří i náš Klub Alumni UK, zjednodušilo svůj název na
UK Point, v angličtině CU Point. Změna má pomoci snadnější komunikaci a orientaci všech, kteří služby UK Pointu
využívají.

• 3. října 2019

Přijímáme nové hráče a zpěváky

Sbor a Orchestr Univerzity Karlovy v Praze je soubor nadšených hudbymilovných studentů a čerstvých absolventů
Univerzity Karlovy, kteří reprezentují svou Alma Mater při slavnostních příležitostech doma i v zahraničí. Máte-li chuť
s námi sdílet radost z hudby a interpretovat pod profesionálním vedením díla slavných i méně známých tvůrců pro
potěšení akademické obce i širší veřejnosti, neváhejte a přijďte mezi nás!

 

• 3. října 2019

https://ipsc.cuni.cz/IPSC-9.html?news=8116&locale=cz
mailto:tereza.virtova@ruk.cuni.cz
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Mezi dvěma Kimy - přednáška Niny Špitálníkové o KLDR

I v novém akademickém roce pokračujeme v sérii přednášek "od absolventů pro absolventy", tentokrát se podívame
na život v Severní Koreji. Málokomu se podaří pobývat v KLDR bez všudypřítomného průvodce a jeho neustálého
dohledu. Koreanistce Nině Špitálníkové se to povedlo hned dvakrát. Přednáška se zaměří na život studentky v
nejuzavřenější zemi světa a na každodenní život Severokorejců. Své místo si rezervujte   zde .
Termín a místo konání: 24. 10. v 18:00 h v Malé aule Karolina.

• 25. září 2019

Dětský den v Karolinu

Kdo nejede s Klubem Alumni UK na Kuks, může vzít své děti na   Dětský den  v Karolinu.
Šermířské vystoupení, loutkové divadlo, setkání s Václavem IV., dětské dílničky, seznámení se středověkým životem
a mnohem více v sobotu 28. září na dětském dnu v Karolinu.

http://ipc1.cuni.cz/reg/index.php?event=10327
https://cuni.cz/UK-6311.html?news=8437&locale=cz
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• 18. září 2019

Hledáte práci?

Česká spořitelna, a.s. otevřela 3 nové pozice - ideální pro studenty/absolventy MFF:

  Specialista/ka řízení tržních rizik
  Datový analytik pro modely kreditních rizik – Junior/Senior
  Specialista/tka reportingu/úvěrových rizik

• 12. září 2019

Fotosoutěž "Náš listopad 89"

Co pro Vás po třiceti letech symbolizuje LISTOPAD 89? Řekněte nám to FOTKOU! Pořiďte fotografii a pošlete nám
ji. Ty nejzajímavější fotky vystavíme v listopadu v Karolinu. Více informací na   této stránce .

https://csas.jobs.cz/detail/?id=G2-1402709172-aden_brand0&amp;amp;rps=202
https://csas.jobs.cz/detail/?id=G2-1405818291-aden_brand0&amp;amp;rps=202
https://csas.jobs.cz/detail/?id=G2-1383504302-aden_brand0&amp;amp;rps=202
https://cuni.cz/UK-9934.html
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• 9. září 2019

Evropský den jazyků v kampusu Hybernská

Celodenní festival s tématem jazyků a jazykového vzdělávání se uskuteční 26. září od 9 do 20 hodin. V objektu
Kampusu Hybernská bude možné absolvovat desítky úvodních minikurzů z různých jazyků světa, zlepšit si
výslovnost v nejčastěji vyučovaných jazycích, získat užitečné tipy pro úspěšnou výuku jazyků, dozvědět se o stavu
vymírání jazyků a jejich záchraně, zahrát si interaktivní hry včetně únikové hry, řešit různé hlavolamy a navíc i na
místě používat cizí jazyky aktivně. Více o programu akce   zde . Vstup volný.

• 6. září 2019

Stáže a brigáda

Stáže
Bezpečnostní informační služba vyhlašuje možnost přihlásit se do třetího ročníku stáže pro studenty vysokých škol.
Stáže jsou vhodné pro studenty, kteří mají zájem o oblast práva, proliferace a bezpečnostního materiálu, kybernetické
bezpečnosti nebo informačních technologií. Vice informací na   této stránce .

Brigáda
Asistent pro děti se zrakovým postižením

http://www.kampushybernska.cz/edj/
https://www.bis.cz/studentske-staze/
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• 5. září 2019

Newsletter září

Po letní pauze opět přinášíme novinky pro naše absolventy. Přečtěte si   zářijový newsletter  a nic vám neunikne!

http://ipc1.cuni.cz/newslettery/Newsletter_Alumni_2019-09.htm?fbclid=IwAR3uvFix-stV09WuEENYAGHB5wVLS-0mA4CDsqH0afpK2Nm22Sb6EpUHSmw
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• 4. září 2019

Blahopřejeme k získání prestižního ERC grantu

  Botanik Filip Kolář  je držitelem grantu Evropské výzkumné rady. Na Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy
putuje další juniorský ERC grant! Získal jej, v České republice jako jediný, Filip Kolář, biolog, absolvent doktorského
studia na UK.

• 2. září 2019

Pojeďte s námi v září na Kuks!

Členy Klubu Alumni zveme v sobotu 28. září na exkurzi hospitálu Kuks, jejíž součástí bude také prohlídka Českého
farmaceutického muzea. Informace o dopravě, programu a registraci naleznete v sekci   Akce Klubu Alumni . Počet
míst je omezen, tak neváhejte!

https://cuni.cz/UK-9926.html
https://ipsc.cuni.cz/IPSC-171.html?event=19722&lang=CZ
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• 29. srpna 2019

Noc vědců

  Noc vědců 2019  se uskuteční 27. září, letos s podtitulem Šetrně k planetě
Zajímavý program na neobvyklých místech láká na zábavné science-show, filmové projekce, fotografie, diskuze,
přednášky, workshopy, výstavy, experimenty i osobní setkání s významnými vědci. Letošní téma Šetrně k planetě
zároveň vybízí návštěvníky k zamyšlení nejen nad stavem přírody a ekologickými tématy, ale i nad podobou
mezilidských vztahů a vzájemné komunikace.

• 26. srpna 2019

Cena Wernera von Siemense

Pro získání prestižního ocenění a finanční odměny se můžete do 30. listopadu 2019 přihlásit v jedné ze tří soutěžních
kategorií. Více informací o Ceně Wernera von Siemense naleznete   zde .

• 14. srpna 2019

https://nocvedcu.cz/
https://new.siemens.com/cz/cs/spolecnost/o-nas/cena-siemens.html
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Pozvánka pro absolventy 1.LF

1. LF UK srdečně zve všechny absolventy Jedničky a členy klubu Alumni 1. LF UK na již čtvrté podzimní alumni
setkání, které proběhne v sobotu 21. září 2019 od 14.00 v prostorách Psychiatrické kliniky a přilehlé „Kateřinské
zahrady“.
Registraci a podrobnosti najdete na   této stránce .

• 1. srpna 2019

Zajímavé pracovní příležitosti pro absolventy

Česká spořitelna hledá mezi absolventy UK. Zkusíte trainee program (pro studenty posledního ročníku
magisterského studia a čerstvé absolventy), nebo rovnou pracovní pozici?

  Trainee – Expert na zákaznickou zkušenost
—> Unikátní pozice pro absolventy. Kromě své vlastní práce - zlepšování zákaznické zkušenosti - bude mít trainee
možnost podívat se i na další oddělení, účastnit se workshopů, poznávat zajímavé lidi a navštívit centrálu ve Vídni.
  Trainee – Udělej ze spořky banku pomáhající lidem s financemi
—> Unikátní pozice pro absolventy. Kromě své vlastní práce - zabývat se projekty v oblasti finanční gramotnosti -
bude mít trainee možnost podívat se i na další oddělení, účastnit se workshopů, poznávat zajímavé lidi a navštívit
centrálu ve Vídni.

  Junior právník/čka - obchodní právo
—> Práce pro absolventy. Ideální pro ty, kteří teprve sbírají zkušenosti. Hlavní náplní je poskytovat právní podporu
ve vybraných oblastech obchodního práva.

• 31. července 2019

Výstava Mezi Prahou a Káhirou. 100 let české egyptologie

V letošním roce uplyne 100 let od prvních egyptologických přednášek, které na Univerzitě Karlově v letním semestru
roku 1919 vypsal soukromý docent František Lexa. Česká egyptologie od té doby urazila obrovský kus cesty, který si
Český egyptologický ústav FF UK, jediné pracoviště tohoto druhu v naší zemi, při příležitosti stého výročí připomene
výstavou uspořádanou ve spolupráci s Univerzitou Karlovou ve výstavních prostorách Karolina.

Výstava potrvá od 2. srpna do 8. září 2019. Program k dispozici   zde .

https://www.alumni1lf.cz/setkan
https://csas.jobs.cz/detail/?id=G2-1377801867-aden_brand0&rps=202#fms=1
https://csas.jobs.cz/detail/?id=G2-1377853264-aden_brand0&rps=202#fms=1
https://csas.jobs.cz/detail/?id=G2-1392370185-aden_brand0&rps=202#fms=1
https://cegu.ff.cuni.cz/cs/2019/06/24/vystava-mezi-prahou-a-kahirou-100-let-ceske-egyptologie/
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• 18. července 2019

Volná místa na rehabilitační cvičení SM systém

Na zimní semestr se uvolnila 2 místa na rehabilitační cvičení SM systém, které pravidelně pořádáme pro členy Klubu
Alumni UK a zaměstnance. Více informací a způsob přihlášení naleznete na   této stránce .
Cvičení bude probíhat od 10. října 2019, pro členy Klubu Alumni UK je vyhrazen čas 15:15-16:15.

• 10. července 2019

Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů

Hledáte-li tip na výlet, můžete vyrazit do Středočeského muzea v Roztokách u Prahy, kde společně s Geografickou
sekcí PřF UK pořádají výstavu u příležitosti 202. výročí narození a 132. výročí úmrtí Jana Felkla, zakladatele a
majitele továrny na glóby v Roztokách u Prahy.

Výstava představuje rodinnou firmu J. Felkl a syn (1854–1952)., která působila v Roztokách u Prahy téměř 100
let Tato největší rakousko-uherská manufaktura vyráběla bezkonkurenčně nejlepší glóby a to v 8 velikostech, 10
provedeních a 17 světových jazycích. Prezentováno bude více jak 60 glóbů vyrobených v letech 1855–1947, dále a
plastické modely map, řemeslné nástroje, litografické desky a litografický lis, archivní dokumentace o produkci firmy
a autentické fotografie.

Výstava potrvá do 8.9. 2019, její program naleznete   zde .
Místo: Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, p. o, Malá výstavní síň.

https://ipsc.cuni.cz/IPSC-412.html?event=19643&lang=CZ
https://www.natur.cuni.cz/fakulta/aktuality/vystava-fenomen-felkl-proslula-tovarna-na-vyrobu-globu
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• 1. července 2019

European Research & Innovation Days

  Evropské dny výzkumu a inovací  se konají ve dnech 24., 25. a 26. září 2019 v kultovním areálu KANAL-Centre
Pompidou, Brusel, Belgie.

Cílem Evropských dnů výzkumu a inovací je shromáždit nejlepší výzkumné pracovníky, vědce, inovátory a tvůrce
politik v Evropě. Program akce zahrnuje konferenci, Innovative Europe Hub a výstavu projektů financovaných EU
„Science is Wonderful“. Akce je otevřená všem a registrace, která je zdarma, je nyní otevřená.

• 26. června 2019

Reportáž ze Zahradní slavnosti

Zahradní slavnost se uskutečnila v úterý 18. června ve Valdštejnské zahradě, o příjemný zážitek se s Vámi podělíme
i v naší   reportáži .

• 22. června 2019

Galavečer FTVS

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/events/upcoming-events/european-research-and-innovation-days/registration_en
https://www.youtube.com/watch?v=xQ4wFT2DFiY
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Fakulta tělesné výchovy a sportu UK slaví 60 let od doby, kdy se stala součástí UK a u této příležitosti Vás srdečně
zveme na galavečer do Martinického paláce. Slavnost se uskuteční 27. června 2019 od 17:00.

Těšit se můžete na bohatý program i zajímavé osobnosti nejen z řad absolventů: Eva Samková, David Svoboda,
Tomáš Dvořák, Martin Doktor, Jiří Bříza atd. Nebude chybět ani degustace mělnických vín, čokolády VITALO, pivo
z Pivovaru Ferdinand a delikatesy od Bistro Jan Paukert.

Vstupenky jsou v prodeji na   www.ticketon.cz  a prodejně Falon.

• 17. června 2019

V   posledním newsletteru  před letní pauzou se můžete nechat inspirovat k cestovatelským i jiným zážitkům, na
které lze využít slevy pro členy Klubu Alumni UK.

http://www.ticketon.cz
http://ipc1.cuni.cz/newslettery/Newsletter_Alumni_2019-06.htm
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• 12. června 2019

Czech Nature Photo

Do 17. června můžete v Křížové chodbě Karolina navštívit fotografickou výstavu   Czech Nature Photo , která
zachycuje neobyčejné maličkosti z přírody kolem nás. Výstava je otevřena každý den od 10.00 do 19.00 hodin.
Vstupné 120 Kč.

• 7. června 2019

Konference Následky násilí páchaného na dětech a dětmi

Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci s Ministerstvem vnitra a pod záštitou ministra vnitra Jana
Hamáčka pořádá ve dnech 12.–13. června 2019 konferenci „Následky násilí páchaného na dětech a dětmi.“

Program konference naleznete na   této stránce .

• 4. června 2019

Muzejní noc v Karolinu

Srdečně zveme a nabízíme další příležitost pro naše absolventy, jak se na chvíli vrátit do prostor své alma mater.
Karolinum se letos opět zapojí do Pražské muzejní noci, která se uskuteční v sobotu 8. června od 19:00 do 01:00.
Návštěvníci se mohou těšit na prohlídky běžně nepřístupných prostor, přednášky i ukázky univerzitních žezel a talárů.
Karolinum bude otevřeno od 19:00 do 01:00. Prostudujte si zajímavý   program , těšíme se na Vás!

• 27. května 2019

Konference - Call for papers

https://www.czechphoto.org/cnp/
https://cuni.cz/UK-6305.html?event=19408&lang=cz
https://cuni.cz/UK-6305.html?event=19416&lang=cz
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Konference "Humans in Evolutionary Perspective" proběhne ve dnech 24. - 27. 9. 2019 na Přírodovědecké fakultě.
Pokud si myslíte, že máte k tématu co říci, můžete svůj příspěvek přihlásit do 16. 6. na   stránkách konference .

• 21. května 2019

Den Afriky v Kampusu Hybernská

Celodenním programem pro veřejnost si FF UK spolu s dalšími institucemi připomene dekolonizaci Afriky. Ta se po
celém světě slaví 25. května, v den založení Organizace africké jednoty. Kampus Hybernská nabídne přednášky,
workshopy, hudební vystoupení a další aktivity prezentující africkou kulturu. Program naleznete   zde .

• 16. května 2019

Srdečně zveme na setkání s fotoreportérkou Jarmilou Štukovou. O válce s Islámským státem se bude besedovat 5.
června 2019 od 16:00 v Karolinu. Vaši účast, prosím, potvrďte na rsvp@cuni.cz. Těšíme se na vás!

http://2019.ptnce.pl
http://www.kampushybernska.cz/2019/03/14/den-afriky/
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• 14. května 2019

Národní konference transferu a veletrh inovací Univerzity Karlovy Via Carolina

  Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy  a Charles University Innovations Prague s.r.o. pořádá
ve dnech 15. a 16. 5. v pražském hotelu Pyramida 7. ročník Národní konference transferu, na kterou naváže veletrh
inovací Univerzity Karlovy Via Carolina. Zahraniční experti, univerzitní výzkumné týmy i další profesionálové z oboru
budou hovořit o uplatnění společenských věd v praxi a o využití akademických spin-off firem. Veletrh Via Carolina
se pak zaměří především na inovační projekty, které řeší vědci na Univerzitě Karlově, a také na to, jaké výzkumné
služby mohou nabídnout soukromému sektoru i veřejné sféře. Podrobný program a registrace je k dispozici na 
www.ktt7.cz .

• 6. května 2019

Sdílej byt a zkušenosti

Ústav jazykové a odborné přípravy nabízí novou službu. Program Sdíleného ubytování na UK spočívá v soužití
seniora se studentem. Zjistěte více a zapojte se do unikátního projektu   sdíleného bydlení .

• 3. května 2019

Univerzitní osmy aneb velký univerzitní souboj na Vltavě

Na pražské náplavce Rašínova nábřeží si 7. června 2019 užijete příjemné páteční odpoledne. Rozjížďky začínají v
17:15, finále od 18:05. Užít si můžete také doprovodný program. Tak přijďte fandit své univerzitě!

• 29. dubna 2019

Zahradní slavnost

Pro naše absolventy a zaměstnance připravujeme tradiční letní událost. Zapište si termín 18. června 2019. Akce je
na pozvánku, kterou hostům včas zašleme.

https://cppt.cuni.cz/CPPTN-1.html
http://www.ktt7.cz/
http://ujop.cuni.cz/sdilenebydleni
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• 26. dubna 2019

Soutěž IDEA při CERGE-EI pro studenty a nedávné absolventy VŠ

Think-tank IDEA vypisuje soutěž o podporu zpracování empirické studie dopadů veřejných politik v České republice
(policy study). IDEA zpracování studie podpoří finančně, odborným dohledem a veřejným šířením. Východiskem
může být již existující studentská práce nebo jiný vědecký výzkum. Očekává se studie založená na kvalitních a
zajímavých datech s akcentem na veřejné politiky. Příkladem jsou dosavadní studie IDEA. Návrh k podpoře bude
vybrán na základě stručného návrhu. Podrobnosti   zde .

https://idea.cerge-ei.cz/zpravy/empiricky-vyzkum-na-podporu-efektivnich-verejnych-politik
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• 24. dubna 2019

Kariérní den - reportáž

Nejen pro čerstvé absolventy jsme připravili den zaměřený na praktickou přípravu vstupu do pracovního života -
koučování, testování, pohovory, focení, natáčení a další. Podívejte se v naší   reportáži , jak to v Karolinu probíhalo.

• 23. dubna 2019

Reportáž ze Dne CŽV a Festivalu absolventů

https://www.youtube.com/watch?v=6CIG1gL3ykk
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Připomeňte si v naší   reportáži , jak vypadala příjemná dubnová sobota strávená v Karolinu. A pokud jste na Den
CŽV a Festival absolventů nezavítali, podívejte se, inspirujte se a budeme se na Vás těšit příští rok!

• 10. dubna 2019

Kateřina Tučková a Daniel Stach - beseda s absolventy

Již tuto sobotu 13. dubna!
13:40–15:00 Císařský sál

V rámci letšního   Dne celoživotního vzdělávání a Festivalu absolventů  jsme opět připravili setkání s našimi
významnými absolventy. Pozvání k besedě tentokrát přijali spisovatelka a kurátorka Mgr. Kateřina Tučková, Ph.D.
a Ing. Bc. Daniel Stach, novinář a moderátor.
Těšíme se na Vás!

• 9. dubna 2019

Univerzitní obchod v novém!

Na staré adrese v Celetné 14 na vás čeká náš obchod v novém. Přijďte se podívat do zrekonstruovaných prostor a
udělejte radost sobě nebo svým blízkým. Nabídku univerzitního zboží najdete také na   eshopu .

• 8. dubna 2019

Výstava Ten druhý život

https://www.youtube.com/watch?v=zN0zVYOoCtM
https://ipsc.cuni.cz/IPSC-137.html
https://shop.cuni.cz/index.php
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Srdečně zveme na zajímavou výstavu do Karolina. K jejímu zhlédnutí máte už jen dva dny.
Výstava vznikla ve spolupráci s Ministerstvem obrany ČR a Ústřední vojenskou nemocnicí při příležitosti 20. výročí
vstupu ČR do NATO.
Sugestivní snímky z válečných zón vám přiblíží atmosféru zahraničních misí českých vojáků. Fotografie z míst,
kam se kromě vojenských profesionálů dostane málokdo, ukazují současnou podobu české armády, vzácné chvíle
odpočinku i vypjaté momenty v první linii. Autory jsou sami vojáci i profesionální fotoreportéři. Výstava je svědectvím
o životě českých vojáků v misích v Kosovu, Afghánistánu, Mali a Iráku.

• 2. dubna 2019

Přípravné kurzy k výběrovým řízením do institucí EU
Ministerstvo zahraničních věcí ČR ve spolupráci s francouzskou École Nationale d’Administration (ENA) uspořádá
sérii přípravných kurzů v angličtině zaměřených na 1. kolo konkurzů EPSO do institucí EU. Tři celodenní semináře,
zaměřené na zájemce z řad veřejné správy, studentů vysokých škol i široké veřejnosti, proběhnou v Praze (8. 4.
2019), Olomouci (9. 4. 2019) a v Brně (11. 4. 2019).

Tyto semináře přiblíží uchazečům pravidla výběrových řízení pořádaných Evropským úřadem pro výběr personálu
(EPSO) s důrazem na metodologii jejich 1. kola. To probíhá formou „Computer Based Testing“ (CBT) a skládá se z
testů verbálního, numerického a abstraktního uvažování, jakož i „situační“ logiky (situational judgement).
Více informací a registrace na   této stránce .

Během května se bude možné přihlásit na všeobecný konkurz AD5 pro vysokoškolské absolventy bez praxe. Další
informace a aktuálně otevřená výběrová řízení na pozice referentů v oblasti výzkumu naleznete   zde .

• 12. března 2019

Aby Vám nic neuniklo, doporučujeme přečíst také   březnový newsletter .

• 8. března 2019

Den celoživotního vzdělávání a Festival absolventů

V sobotu 13. dubna od 10.00 do 16.00 bude v Karolinu probíhat prezentace programů celoživotního vzdělávání a
služeb pro absolventy UK. Součástí doprovodného programu budou přednášky, koncert ženského komorního sboru a
beseda se spisovatelkou Kateřinou Tučkovou a moderátorem Danielem Stachem. Využijte možnosti poznat nabídku
celoživotního vzdělávání na UK, a přitom například ochutnat zmrzlinu z dusíku. Prohlédněte si   program akce , která
je určena celé rodině. Vstup zdarma.

• 6. března 2019

Pojeďte s námi na výlet - IQlandia na dlani!

https://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/diplomaticka_akademie/pripravne_kurzy_k_vyberovym_rizenim_do.html
http://www.eu-careers.eu/
http://ipc1.cuni.cz/newslettery/Newsletter_Alumni_2019_03.htm
https://ipsc.cuni.cz/IPSC-137.html
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Zveme vás na výlet do interaktivního zábavního parku iQLANDIA v Liberci. V sobotu 30. března si užijete téměř čtyři
hodiny v expozici tohoto jedinečného science centra. Cena 90 Kč za osobu obsahuje společnou dopravu autobusem
a vstup. Nabídka platí pro členy Klubu Alumni UK nebo Matfyz Alumni a jejich rodinné příslušníky.   Registrace  je
závazná a více informací si můžete   přečíst zde .

• 5. března 2019

Březnová přednáška Klubu Alumni UK

Další z cyklu přednášek Klubu Alumni UK se uskuteční 21. března od 17:30. Tentokrát na téma Televizní předpověď
počasí před padesáti lety a dnes promluví naše absolventka RNDr. Taťána Míková.
Anotaci a registraci naleznete na   této stránce .

.

• 4. března 2019

Sháníte práci?

MČ Praha 1 vyhlašuje výběrové řízení na pozici Sociální pracovník/ce.
Vaše CV a další požadavky můžete zasílat do 13. března. Pro více informací klikejte na obrázky:

https://docs.google.com/forms/d/1cpeVgBK4rN5xp2E2urdPS49FFS3dWoJj3QIWwXNt6bw/viewform?edit_requested=true
https://www.matfyz.cz/clanky/1296-iqlandia-na-dlani
http://ipc1.cuni.cz/reg/index.php?event=10253
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• 26. února 2019
Dva průkazy v jednom – novinka pro absolventy Matfyzu!

Jste-li členy Klubu Alumni UK a současně máte předplacené devítileté nebo doživotní členství v Matfyz Alumni,
můžete si ve výdejních centrech vyzvednout průkaz absolventa UK s platným kuponem Matfyz Alumni. Tento průkaz
s kuponem vás opravňuje k čerpání výhod obou absolventských spolků současně. Méně karet v tomto případě
znamená více benefitů… Jste členem jen jednoho z uvedených spolků? Registrovat se můžete nyní v odkazech níže:

  Registrace do Klubu Alumni UK
  Registrace do Matfyz Alumni

• 12. února 2019
Reportáž z plesu

Letošní Reprezentační ples Univerzity Karlovy se opět vydařil a v   této reportáži  Vám přinášíme alespoň záznam
z jeho skvělé atmosféry.

• 8. února 2019

Co Vás s Klubem Alumni čeká v nejbližší době se dozvíte v   únorovém newsletteru . Příjemné čtení!

• 1. února 2019

Přednáška prof. Pirka na FF UK
Za svůj život odoperoval přes 7000 srdcí.
Zastává názor, že běžci si nepřidají léta k životu, nýbrž život k létům.
Tvrdí, že pivo je nejlepší iontový nápoj, jaký kdy lidstvo vymyslelo.
A v pondělí 4. února bude hostem Večerů na FF UK. :-)
Vstupenky k zakoupení   zde .

https://is.cuni.cz/webapps/alumni/registration/add/?lang=cs
https://www.matfyz.cz/alumni/registrace
https://www.youtube.com/watch?v=mQ5hGr1WnCQ
http://ipc1.cuni.cz/newslettery/Newsletter_Alumni_2019-02.htm
https://obchod.neurazitelny.cz/?fbclid=IwAR3uz8XVDEi7v4Whc8m6KBNQRStGWyj6NlGxiFAzbnOXKSIMjQ4hzgGAE-4
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• 3. ledna 2019

Podívejte se do naší   fotogalerie , jakými akcemi jsme zakončili rok 2018.
Bylo nám potěšením se s vámi potkávat a těšíme se na milá setkání také v roce 2019.

• 2. ledna 2019

Plesová sezóna
Zveme vás na   reprezentační ples Fakulty sociálních věd , který se uskuteční 23. ledna 2019 od 19.00 v Národním
domě na Vinohradech.

Vstupenky k zakoupení   zde .

• 1. ledna 2019

https://www.cuni.cz/UK-3913.html
https://www.facebook.com/events/1784229871673127/
https://goout.net/cs/jine-akce/reprezentacni-ples-fakulty-socialnich-ved-uk/klcrd/+lvnwk/
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Vítáme vás v roce 2019 a přinášíme lednový   newsletter Klubu Alumni UK .

• 9. prosince 2018

Reprezentační ples Univerzity Karlovy

Srdečně Vás zveme na Reprezentační ples Univerzity Karlovy, který se uskuteční 25. ledna 2019 od 20:00 v Paláci
Žofín v Praze.
Volný prodej vstupenek bude zahájen již po 13. 12. 2018 v pokladně Paláce Žofín, Slovanský ostrov 226, Praha 1
a v síti Ticketmasters.
Více informací postupně zveřejňujeme na   této stránce .

• 3.prosince 2018

Svatoštěpánské setkání 26. 12. 2018

Vánoční setkání absolventů a zaměstnanců Univerzity Karlovy se letos uskuteční od 14.00 v bazilice Nanebevzetí
Panny Marie na Strahově (Strahovské nádvoří 135/12, Praha 1 – Hradčany). Vánoční slovo pronese rektor Univerzity
Karlovy prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., a opat Strahovského kláštera A.R.D. ThLic. PhDr. Daniel Peter Janáček,
PhD., O.Praem. Umělecko-vědné přednášky se tradičně ujme prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D., prorektor pro tvůrčí
a ediční činnost UK.

Účastníci akce se mohou přihlásit také na prohlídku knihovny, která bude následovat v 16.00. Kapacita prohlídky je
omezená, proto si rezervujte místo v   tomto odkazu .

• 3. prosince 2018

Prosincový newsletter
Aby vám neunikla žádná z prosincových akcí a nabídek, přečtěte si poslední newsletter tohoto roku! Příjemné čtení
  zde .

• 21. listopadu 2018

Pozvánka na přednášku
"Mezinárodní organizace a uplatňování českých občanů v nich  "

Kdy: 3. prosince 2018 od 15.00
Kde: Velká zasedací místnost Karolina, Ovocný trh 5, Praha 1

Během přednášky vám představíme činnost a fungování nejdůležitějších mezinárodních organizací. Od odborníků
s dlouholetými zkušenostmi získáte základní údaje o výběrových řízeních a vybavíme vás i informacemi o kariéře
ve vybraných mezinárodních organizacích.

Přednášející:
JUDr. Petr Gajdušek, LL. M., M. St., ředitel Odboru OSN, MZV ČR
PhDr. Janina Hřebíčková, seniorní analytička, OZAP, MZV ČR
Ing. Vladimír Kubeček, energetický specialista, Vysoká škola ekonomická

  Registrace

http://ipc1.cuni.cz/newslettery/alumninews1901.htm
http://ples.cuni.cz/
https://ipsc.cuni.cz/IPSC-6.html?event=17795&lang=cz
http://ipc1.cuni.cz/newslettery/alumninews1812.htm
http://ipc1.cuni.cz/reg/index.php?event=10221
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• 9. listopadu 2018

Advent na UK

Zapište si do svých diářů datum 5. prosince od 15:00. Srdečně Vás zveme na již tradiční předvánoční setkání
absolventů (ale také studentů a zaměstnanců) UK na slavnostně nazdobený dvůr Karolina. Přijďte si dát předvánoční
hrneček svařáku nebo čaje se svými spolužáky, kolegy a přáteli. A vezměte i děti, určitě se nudit nebudou! Zjistěte
více o   programu akce .

• 9. listopadu 2018

Listopadový newsletter je tu! Čtěte, prohlížejte a inspirujte se   zde .

• 17. října 2018

Komentované prohlídky Univerzity Karlovy

Využijte ojedinělé příležitosti prohlédnout si vybrané budovy a pracoviště Univerzity Karlovy!
U příležitosti 100. výročí založení Československé republiky vás Univerzita Karlova zve k prohlídce vybraných
univerzitních areálů a budov. V rámci komentovaných prohlídek mohou zájemci navštívit prostory univerzitního
Karolina, stejně jako budovy čtyř fakult – Katolické teologické, Filozofické, Právnické a Přírodovědecké.
Komentované prohlídky se konají 27. a 28. října 2018 ve vybraných univerzitních a fakultních prostorách.
Na prohlídky se můžete přihlásit   zde .

• 17. října 2018

Konference Univerzita a republika, 1918–2018

Srdečně Vás zveme na konferenci Univerzita a republika, 1918–2018, která proběhne ve Vlasteneckém sále Karolina
23. října 2018. Konference, nad níž převzali záštitu přední odborníci Univerzity Karlovy, se bude snažit v časově
koncipovaných sekcích (1918, 1938, 1948, 1968, 1988) přiblížit akademické obci i širší odborné veřejnosti významná
témata novodobých československých a českých dějin. Vstup je zdarma, je zajištěna káva a drobné pohoštění.
Cílem konference je představit důležitá témata související s tzv. osmičkovými výročími. V několika časově
vymezených sekcích se budou přednášející zamýšlet nad oblastmi historie, které jsou aktuální i pro dnešní dobu.
Akce je koncipována jako propojení odborného a populárně-naučného přístupu se snahou oslovit vedle odborníků
i širší publikum a iniciovat diskuzi rozvíjející povědomí o spojení zásadních momentů českých dějin s aktuálními
problémy naší společnosti.
  Více informací viz
Program konference   zde

• 16. října 2018

Sháníte práci? Zkuste to na UK!
Specialista Evropského centra, kontaktní osoba v Evropské univerzitní alianci 4EU
Pro bližší informace klikněte na obrázek nebo navštivte stránky   Evropského centra UK

https://ipsc.cuni.cz/IPSC-152.html
http://ipc1.cuni.cz/newslettery/Newsletter_Alumni_2018-11.htm
https://uk100.cuni.cz/UK100-17.html?news=6672&locale=cz
https://uk100.cuni.cz/UK100-30.html
https://uk100.cuni.cz/UK100-46.html
https://ec.cuni.cz/EC-17.html?news=6689&locale=cz
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• 10. října 2018

Věda patří na jeviště!
Setkání s Martinem MYŠIČKOU a Michaelem LONDESBOROUGHEM

Kdy: 17. října, 15:30-18:30
Kde: Studentský klub Celetná

Přijďte se přesvědčit, že věda patří na jeviště! Pohled špičkového vědce M. Londesborougha a špičkového
herce M. Myšičky. Poprvé se setkali v porotě soutěže FameLab v Dejvickém divadle. Nyní budou hosty
vědeckopopularizačního projektu Univerzity Karlovy SCIENCE SLAM ve Studentském klubu v Celetné. Diskuzní
pořad, ve kterém se dozvíte, proč a jak se absolvent Matematicko-fyzikální fakulty UK stane populárním hercem a
proč se špičkový anglický chemik objevuje velmi často v médiích a je zván do škol po celé ČR.
Pořádá   Science Slam CUNI

• 5. října 2018

Dvorky - Zažij Peďák jinak!

Pedagogická fakulta zve nejen své absolventy na již pátý ročník akce Dvorky. Přijďte ve čtvrtek 11. října od 15:00 - za
doprovodu skvělé hudby a s dobrým jídlem v ruce společně otevřeme nový akademický rok a zažijeme fakultu jinak!
Program akce sledujte   zde

https://www.facebook.com/ScienceSlamCUNI/
https://www.pedf.cuni.cz/PEDF-61.html?event=17748&lang=cz
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• 3. října 2018

Pražská noc vědců na Albertově

Přijďte se v pátek 5. října od 17:30 přesvědčit, že i vědci jsou obyčejní lidé a že i s vědou je zábava! Těšte se na
bohatý program s workshopy, přednáškami a chemickou světelnou show. Za UK se představí Přírodovědecká fakulta
a Matematicko-fyzikální fakulta. Vstup zdarma.
Pro více informací a podrobný program klikejte   zde .

• 3. října 2018

Říjnový newsletter Klubu Alumni UK čtěte a stahujte   zde .

• 1. října 2018

Přednášky pro Klub Alumni UK
Zveme všechny členy Klubu Alumni UK a zaměstnance UK na cyklus přednášek v zimním semestru:

4. 10. 2018 v 17:30 Univerzita a republika 1918–1948
V prvních dvou desetiletích existence samostatného Československa patřila Univerzita Karlova

mezi nejvýznamnější instituce mladého státu. Z řad jejího akademického sboru vzešli první

dva prezidenti, řada ministrů, první profesoři nově založených vysokých škol v Brně a v

Bratislavě, vysocí státní úředníci...
Více informací a registrace na webu   Informačního, poradenského a sociálního centra UK .

15. 11. 2018 v 17:30 Lékaři bez hranic
O zkušenosti s medicínou za hranicemi západního světa promluví MUDr. Tomáš Šebek, který

https://www.cuni.cz/UK-9302.html
http://ipc1.cuni.cz/newslettery/Newsletter_Alumni_2018-10.htm
http://ipc1.cuni.cz/reg/index.php?event=10137
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se s mezinárodní humanitární organizací Médecins Sans Fronti?res vydal na celkem pět misí

do třech zemí - Jižní Súdán, Afghánistán, Haiti.
Více informací a registrace na webu   Informačního, poradenského a sociálního centra UK .

6. 12. 2018 v 17:30 Zdravé Vánoce
Máte rádi Vánoce, ale obáváte se, že zase sklouznete k nezdravým životním návykům? O tom, jak prožít pohodové
a současně zdravé Vánoce, pohovoří absolventka 1. lékařské fakulty MUDr. Kateřina Cajthamlová.
Více informací a registrace na webu   Informačního, poradenského a sociálního centra UK .

• 20. září 2018

Evropský den jazyků v Kampusu Hybernská
Zveme vás na celodenní festival určený všem zájemcům o světové jazyky a studium cizích jazyků. Filozofická fakulta
UK coby instituce dlouhodobě nabízející kurzy více než 70 živých i mrtvých jazyků, se tak poprvé připojuje k tradiční
evropské oslavě jazykové a kulturní diverzity, jež se koná každoročně 26. září.

• 5. září 2018

Zářijový newsletter Klubu Alumni UK k dostání   zde .

• 14. srpen 2018

Novinky v benefitním programu
Během léta jsme opět aktualizovali nabídku slev a výhod pro členy Klubu Alumni UK. Mezi novinky patří například
zlevněné vstupné do Muzea Lega nebo slevy na kurzy v jazykové škole Glossa.

Aktuální přehled slev a podmínky jejich čerpání naleznete   zde.

• 31. červenec 2018

Pozor, pozor, hlášení - změna otevírací doby výdejních center průkazů v následujících dnech! ?

Od 1.8. do 3.8. budou výdejní centra průkazů otevřena od 10.00 do 14.00.

• 17. červenec 2018

Letní prázdniny mohou být ideální dobou pro hledání nové práce.
Sledujte portál   Veletrh Absolvent , kam průběžně přidáváme pracovní nabídky našich partnerů.

• 2. červenec 2018

Žákům a studentům začínají prázdniny, tým Kanceláře pro absolventy si však jen odskočí na krátké dovolené a
dlouho zahálet nebude!
Na zaří pro vás totiž chceme připravit nějaké novinky, tak snad nám to půjde od ruky...

KRÁSNÉ LÉTO VÁM PŘEJE KLUB ALUMNI UK!

http://ipc1.cuni.cz/reg/index.php?event=10136
https://www.ipsc.cuni.cz/IPSC-6.html?event=17805&lang=cz
http://ipc1.cuni.cz/newslettery/Newsletter_Alumni_2018-09.htm
https://ipsc.cuni.cz/IPSC-33.html
http://veletrhabsolvent.cuni.cz/nabidky.html
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• 28. červen 2018

Zahradní slavnost Klubu Alumni UK
Ve středu 27. června se uskutečnila tradiční slavnost ve Valdštejsnké zahradě. Účast byla nad očekávání velká a
troufáme si tvrdit, že až na zlobivé mikrofony se akce vydařila.
Těšíme se na setkávání při dalších podobných příležitostech!

  Prohlédnout fotografie

• 7. červen 2018

Koncertní cyklus na MFF
Přijměte pozvání na cyklus komorní hudby, který startuje od září na MFF v Barokním refektáři Profesního domu na
Malé Straně. Tento cyklus přinese přehlídku komorních souborů PKF – Prague Philharmonia, k nimž patří mimo jiné
také: Belfiato Quintet, Quasi Trio, České noneto, nebo Dechové kvinteto PKF Prague Philharmonia.

  Více o Prague Philharmonia
  Termíny jednotlivých koncertů
  Prodej vstupenek

• 6. červen 2018

Nabídka zaměstnání
Prohlédněte si   nabídku volných pracovních pozic  na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.

• 5. červen 2018

Pozvánka na Zahradní slavnost

https://www.cuni.cz/UK-9135.html
http://www.pkf.cz/orchestr/profil-orchestru/
http://www.pkf.cz/koncerty-a-vstupenky/?cycle=41
http://www.pkf.cz/koncerty-a-vstupenky/vse-o-nakupu-vstupenek-a-abonma/
http://veletrhabsolvent.cuni.cz/i-msmt1.html
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• 4. červen 2018

Pozvánka na přednášku

• 1. červen 2018

Červnové číslo absolventského newsletteru stahujte   zde .

• 21. květen 2018

Setkání absolventů v Římě
V rámci tradiční akce Dny UK v zahraničí se na konci května na zastupitelském úřadu v Římě uskutečnilo setkání
absolventů Univerzity Karlovy žijících v Itálii. K přítomným promluvil rektor UK Tomáš Zima a velvyslankyně ČR v
Itálii a na Maltě Hana Hubáčková.

Jak probíhaly Dny UK v Itálii se dočtete   zde .

• 9. květen 2018

Květnový newsletter    ke stažení  !

• 9. květen 2018

Pozvánka na akci

Hybernská studentsko-absolventská v autorské režii absolventů FF UK rozproudí Kampus Hybernská

Ve středu 16. května v čase od 16.00 – 24.00   se představí absolventi FF UK v pestrých rolích. Máme mezi sebou
politiky, skvělé hudebníky i herce!

https://www.cuni.cz/UK-9069.html
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Program je určen studentům a absolventům, ale i všem spřízněným duším s Filozofickou fakultou.
Nebojte se tedy přijít s celou rodinou a vzít své známé (v Kampusu máme velký dvůr, dětský koutek, kavárnu i bar).

Podívejte se na    podrobrý program !

Vstup zdarma!

https://www.ff.cuni.cz/2018/05/hybernska-studentsko-absolventska-autorske-rezii-absolventu-ff-uk-rozproudi-kampus-hybernska/
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• 2. květen 2018

Přednáška pro Klub Alumni UK
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Zveme všechny členy Klubu Alumni UK na přednášku z názvem "Chůze jako prostředek ovlivnění zdatnosti a
nadváhy nebo obezity".
Více informací a odkaz na registraci naleznete na webu   Informačního, poradenského a sociálního centra UK .

• 1. květen 2018

Nabídka kurzů univerzity třetího věku
Připravili jsme pro vás katalog kurzů Univerzity třetího věku UK na akademický rok 2018/209. V tištěné formě ho
můžete zakoupit v kamenném obchodu   UK POINT , na adrese Celetná 14, Praha 1.

Otevírací doba obchodu je:
po-čt 10.00 - 17.30
pá 11.00 - 16.00
so-ne 11.00 - 17.00

Katalog je možné také stáhovat   on-line .

• 29. duben 2018

Zlaté promoce
V sobotu 21. dubna se v Karolinu uskutečnil Den celoživotního vzdělávání a Festival absolventů. Při této příležitosti
si přibližně 200 absolventů z roku 1968 připomnělo ceremoniálem zlaté promoce 50 let od svého absolutoria na UK.
V letošním roce se zlatých promocí zúčastnilo celkem 5 fakult: MFF, PřF, 1. LF, 2. LF a FF.

Fotografie z ceremoniálu se brzy objeví ve   fotogalerii .
Reportáž ze zlaté promoce Matematicko-fyzikální fakulty si již nyní můžete přečíst   zde .

•
• 1. duben 2018

Newsletter pro absolventy UK
Aktuální číslo absolventského newsletteru stahujte   zde .

• 28. březen 2018

Nabídka práce v institucích Evropské unie
Aktuálně vypsané konkurzy Evropského úřadu pro výběr pracovníků do institucí EU najdete   zde .

• 28. březen 2018

Pozvánka na setkání absolventů v Římě

https://www.ipsc.cuni.cz/IPSC-6.html?event=17113&lang=cz
https://shop.cuni.cz/index.php
https://www.cuni.cz/UK-3913.html
https://www.matfyz.cz/clanky/1137-absolventi-matfyzu-se-sesli-na-zlate-promoci
https://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/diplomaticka_akademie/aktualni_konkurzy_do_instituci_eu_na.html
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• 27. březen 2018
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Zveme Vás na Den celoživotního vzdělávání a Festival absovlentů do Karolina

Akce je vhodná pro celou rodinu - program je připraven pro malé i velké.
Na komentované prohlídky Karolina je omezená kapacita.   Rezervujte si místo včas!

• 13. březen 2018

Nabídka kariérních seminářů na letní semestr 2018
Jednotlivé anotace seminářů budou vždy zveřejněny na   webu  Informačního, poradenského a sociálního centra UK.

  Přihlásit se na seminář

http://ipc1.cuni.cz/reg/
https://ipsc.cuni.cz/
http://ipc1.cuni.cz/reg/
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• 10. březen 2018

Pozvánka na přednášku "Proměna etiky v éře digitálních technologií"
Kdy: 20. března v 19.00
Kde: Klášter Pražského Jezulátka, Karmelitská 9, Praha 1

Anotaci a bližší informace o cyklu přednášek naleznnete   zde .

https://www.pragjesu.cz/clovek-v-dialogu/
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• 21. únor 2018

Seminář: Podnikání - jak začít
Zveme vás na první z cyklu kariérních seminářů, které se uskuteční v letním semestru. Více informací   zde.

• 20. únor 2018

Setkání absolventů a přátel Univerzity Karlovy v Kanadě
Srdečně zveme všechny české krajany a absolventy UK žijící v současné době v Kanadě na setkání se zástupci
Univerzity Karlovy, která se uskuteční ve městech Toronto a Montreal.

Termíny jednotlivých setkání:
Toronto -12. března, 18.30
Montreal - 14. března 18. 30

Pro bližší informace o těchto setkání pište na e-mailovou adresu absolventi@cuni.cz. Těšíme se na shledání!

• 14. únor 2018

Workshop: Práce s LinkedIn
Chcete být neustále ve spojení s profesním světem? Máte zájem přečíst si články, postřehy a komentáře u témat,
která Vás zajímají? Chcete si pravidelně monitorovat nejen nabídky práce? Využijte možnosti založit si profil na
profesní sociální síti LinkedIn
s podporou a konzultací personální agentury Grafton. Poskytneme Vám podporu nejen při založení profilu, ale
zároveň Vám vysvětlíme základní funkcionality, ukážeme možnosti využití LinkedIn a zodpovíme Vaše dotazy.
Srdečně Vás zve a těší se na Vás Grafton Team!

Ve čtvrtek 22. 3. 2018 v čase 13:00-16:00 se na Vás budeme těšit v prostorách Zelené posluchárny. Budeme mít
k dispozici 8 laptopů s připojením na internet, které budete moci na místě využít. Pokud chcete mít jistotu volného
počítače, přijďte s vlastním notebookem.

   Registrujte se zde

• 12. únor 2018

Workshop: Moderní student a Nový svět práce ve společnosti Microsoft
Přijďte poznat Nový svět práce společnosti Microsoft a dozvědět se, jaké možnosti pro studenty nabízíme. Ve
druhé části workshopu se budeme zabývat digitálními dovednostmi a praktickými ukázkami Office dovedností, které
potřebuje nejen každý student, ale také zaměstnanec.
Ideálně si přineste počítač, ať si můžete vše rovnou vyzkoušet. Těšíme se na Vás!

https://ipsc.cuni.cz/IPSC-6.html?event=16470&lang=cz
http://ipc1.cuni.cz/reg/index.php?event=10075
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Kdy: 21.3.2018, 10:00 až 12:00
Kde: Celetná 20, Praha 1, Zelená posluchárna (1. patro, č.141)

  Registrujte se zde

• 10. únor 2018

Pozvánka na přednášku Etika v rodině
Přijměte naše pozvání na přednášku z cyklu   Člověk v dialogu , která se uskuteční 20. února v 19. hod. v Kostele
Pražského Jezulátka. Na téma Etika v rodině pohovoří psycholožka Ludmila Trapková a psychiatr Vladislav Vála.

• 9. únor 2018

Nabídka práce pro absolventy sociální práce a příbuzných oborů!
Hledáme posilu do našeho týmu Informačního, poradenského a sociálního centra Univerzity Karlovy.
Více o pracovní pozici naleznete   zde .

• 6. únor 2018

Hledáte pracovní uplatnění po skončení studia nebo v jeho průběhu?
Podívejte se na   pracovní inzeráty  našich extreních partnerů!

• 5. únor 2018

Únorový newsletter
Nové číslo newsletteru pro absolventy UK stahujte   zde .

• 15. leden 2018

Nové číslo newsletteru
První vydání absolventského newsletteru v roce 2018 bylo zasláno všem odběratelům.
Toto číslo si můžete prohlédnout   zde .

• 5. leden 2018

Bohoslužba v Karolinu
Milé absolventky, milí absolventi, dovolte nám přivítat vás v roce 2018.
Rádi bychom vás pozvali na mši svatou, která se uskuteční 25. ledna v 11.30 ve Velké aule Karolina.
Bohoslužba se koná k příležitosti 671. výročí vydání buly papeže Klimenta VI. ze dne 26. 1. 1347, která dávala Karlu
IV. souhlas se založením naší univerzity. Mši bude celebrovat pan karidnál Duka.

http://ipc1.cuni.cz/reg/index.php?event=10083
https://www.pragjesu.cz/clovek-v-dialogu/
https://www.ipsc.cuni.cz/IPSC-9.html?news=5425&locale=cz
http://veletrhabsolvent.cuni.cz/nabidky.html
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• 22. prosinec 2017

Klidné prožití vánočních svátků v kruhu rodiny a přátel vám přeje tým Klubu Alumni UK. Těšíme se na
shledání v roce 2018!

• 8. prosinec 2017

Svatoštěpánské setkání
Vážení absolventi UK, přijměte naše pozvání na tradiční Svatoštěpánské setkání, které se letos uskuteční v Týnském
chrámu. O architektuře a výzdobě této stavby pohovoří Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. Součástí programu bude
také varhanní koncert. Událost se uskuteční 26. prosince 2017 od 14.00 v Týnském chrámu na Staroměstském
náměstí, Praha 1. Těšíme se na vás!

• 7. prosinec 2017
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Advent na UK
Chcete zažít vánoční atmosféru na půdě univerzity? Srdečně vás zveme na tradiční vánoční akci  Advent na UK ,
která se uskuteční příští úterý, 12. prosince, od 15.hod. na dvoře Karolina.

A co že jsme si to pro vás připravili? Budete si moci nazdobit perníkového Karla za poslechu vánočních koled,
zhlédnout živý Betlém a světelnou show. Chybět nebude ani tombola s fakultními dárečky. Součástí programu je také
tématická přednáška "Prožívání adventu v minulosti". O tomto tématu pohovoří PhDr. Miloš Sládek, Ph.D. z KTF UK.
Nezapomněli jsme ani na nejmladší členy vašich rodin, tak jim přijďte ukázat svoji alma mater ve vánočním duchu.

Kompletní program akce nalaznete   zde .
Událost můžete sledovat také na   Facebooku .

• 21. listopad 2017

Veletrh Absolvent 2017
Jste čerstvým absolventem Univerzity Karlovy a hledáte pracovní uplatnění?
Již za týden se můžete v Karolinu osobně setkat se svými potenciálními zaměstnavateli. Představí se   42 firem
a institucí  ze státního, soukromého a neziskového sektoru.   Program veletrhu  obohatí přednášky, které budou v
průběhu celého dne probíhat v Modré a Zelené posluchárně.

Jste srdečně zváni!

• 6. listopad 2017

Nové číslo Newsletteru Alumni
Je tu listopad a s ním i nové číslo Newsletteru Alumni. Dočtete se v něm o volbě rektora UK a o mnoha nadcházejících
akcích pro studenty a absolventy, které pro vás UK připravuje.
Přejeme příjemné čtení!

  Stáhnout newsletter

• 3. říjen 2017

Pozvánka na akci
Vážení absolventi, srdečně Vás zveme 15.10.2017 na slavnost sv. Terezie v kostele Pražského Jezulátka, v rámci
níž proběhne také prezentace nové knihy Otmara Olivy.
Více informací o akci se dozvíte   zde.

• 2 . říjen 2017

Říjnový newsletter Klubu Alumni
Přinášíme Vám nové číslo absolventského   newsletteru ! Věnujte, prosím, pozornost informaci o stěhování naší
kanceláře, abyste nás zbytečně nehledali na staré adrese.

Přejeme příjemné prožití podzimu!

https://ipsc.cuni.cz/IPSC-152.html
https://www.facebook.com/events/136310203745378/
http://veletrhabsolvent.cuni.cz/vystavovatele.html
http://veletrhabsolvent.cuni.cz/vystavovatele.html
http://veletrhabsolvent.cuni.cz/program.html
https://www.pragjesu.cz/aktuality/slavnost-sv-terezie-a-predstaveni-nove-knihy/
http://ipsc.cuni.cz/IPSC-82-version1-newsletter_alumni_2017_10.pdf
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• 30. září 2017

Kariérní semináře
Rádi bychom Vám představili naši podzimní nabídku seminářů na podporu kariéry.

V říjnu pro Vás připravujeme následující kurzy:

  Jak napsat životopis a motivační dopis
  Nonverbální komunikace

• 4. září 2017

Vážení absolventi a členové Klubu Alumni,

v zářijovém čísle newsletteru Vám přinášíme přehled aktuálního dění na univerzitě a širokou škálu pozvánek na
zajimavé akce. Nechybí ani seznam benefitů, které můžete jako absolventi Univerzity Karlovy využívat.

Více se dočtete v novém čísle   newsletteru  Klubu Alumni!!

• 23. srpen 2017

Již brzy Vám nabídneme zajímavý program akcí pro členy Klubu Alumni. V současné chvíli na něm pilně
pracujeme.

Těšíme se na shledání v průběhu zimního semestru!

• 22. srpen 2017
Pozvánka na besedu
Přípravy prvního poprázdninového newsletteru Klubu Alumni jsou v plném proudu, ale již nyní bychom Vás rádi
pozvali na besedu s tajemnicí 1. lékařské fakulty UK Ing. Evou Soubustovou, která se uskuteční 21. září v 17 hod.
v prostorách Akademického klubu 1. LF UK.

Více informací o akci nalezente   zde

• 26. června 2017
Reportáž a fotogalerie ze Zahradní slavnosti

http://ipsc.cuni.cz/IPSC-6.html?event=15577&lang=cz
http://ipsc.cuni.cz/IPSC-6.html?event=15578&lang=cz
http://www.ipsc.cuni.cz/IPSC-82-version1-newsletter_alumni_2017_09.pdf
https://www.lf1.cuni.cz/kreslo-pro-fausta-s-ing-evou-soubustovou
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Minulou středu proběhla ve Valdštejnské zahradě Senátu ČR Zahradní slavnost, která je již tradčním setkáním
absolventů, členů Klubu Alumni. Děkujeme za Vaši účast a těšíme se na další setkání! Reportáž z celé akce můžete
zhlédnout na odkazu níže. Fotogalerie je zveřejněna v sekci   "Fotogalerie"
  Videoreportáž ze Zahradní slavnosti 2017

• 12. června 2017
Pozvánka na přednášku
Rektor Univerzity Karlovy zve na přednášku Jeho Excelence Rolanda Galharague, velvyslance Francouzské
republiky v ČR, s názvem "EU: a new start?" ve čtvrtek 22. června 2017 v 17 hodin. Akce se koná ve Vlastenckém
sále Karolina.
Přednáška proběhne v angličtině.
Účast je nutné předem potvrdit na rsvp@cuni.cz nebo na +420 224 491 251.
  Pozvánka

• 5. června 2017
Červnový newsletter Klubu Alumni
Poslední číslo newsletteru v tomto akademickém roce byl rozeslán všem odběratelům včetně pozvánky na Zahradní
slavnost 2017 ve Valdštejnské zahradě Senátu PČR.
Newsletter můžete stahovat také na   tomto odkaze.

• 1. června 2017
Přednáška dr. Karla Janečka
Srdečně zveme na přednášku dr. Karla Janečka, kterou pořádá spolek MatFyz Alumni.
Mgr. Karel Janeček, MBA, Ph.D., vystudoval na MFF UK pravděpodobnost a statistiku. Působí jako pedagog,
bojovník proti korupci a mecenáš.

Dr. Karel Janeček nás seznámí s projektem Prezident 21. Prezident 21 je hra, kterou dostávají Češi do svých rukou,
aby objevili takového kandidáta na prezidenta, na kterém se shodnou. Hlasuje se volebním systémem Demokracie
21 – každý může hlasovat pro maximálně tři své favority, jednoho kandidáta může odmítnout. Prezident 21 slouží
jako inspirace pro všechny, kteří půjdou v lednu 2018 k volebním urnám.
  Pozvánka

• 17. května 2017
Pozvánka na mezinárodní symposium
Velvyslanci členských států Organizace islámské spolupráce v České republice pod záštitou rektora UK Tomáše
Zimy pořádají mezinárodní symposium na téma "Česká republika a muslimské země". Symposium proběhne ve
středu 24. května 2017 v 9:00 v Modré posluchárně (Celetná 20, Praha 1).
  Program
Jazykem akce je angličtina.
Na akci je nutné protvrdit účast na    rsvp@cuni.cz  .

• 15. května 2017
Pozvánka na přednášku Člověk v dialogu
Kostel Pražského Jezulátka zve na přednášku spisovatele, sociologa, publicisty, kněze Starokatolické církve a hlavně
absolventa Univerzity Karlovy Jana Jandourka na téma  "Proč se Bůh odstěhoval z moderního světa a kam" .
Setkání proběhne ve středu 17. 5. 2017 v 19 hodin.
  Více informací
  Událost na Facebooku

• 10. května 2017
Pozvánka na mezinárodní konferenci
Institut mezinárodních studií FSV UK si Vás dovoluje pozvat na mezinárodní konferenci  Commemorating the 70th
Anniversary of the Marshall Plan: Past and Current Challenges of the Transatlantic Alliance. Konference
proběhne v pátek 26. května 2017 v prostorách Knihovny Václava Havla, Ostrovní 129/13, 110 00 Praha 1-Nové
Město. Hlavní projev přednese přední odborník na transatlantické vztahy Daniel S. Hamilton, Johns Hopkins
University/SAIS.
  Program
Konference proběhne v anglickém jazyce.
Registrujte se prosím na    marshall.plan@fsv.cuni.cz   do úterý 23. května 2017.

• 2. května 2017
Květnový newsletter
Prohlédněte si květnové číslo   newsletteru Klubu Alumni!

UK-3913.html
https://www.youtube.com/watch?v=ZFz6QHqU2Bo&feature=youtu.be
http://www.ipsc.cuni.cz/IPSC-82-version1-newsletter_alumni_2017_06.pdf
UK-8038-version1-janecek_alumni_letak_01.jpg
mailto:rsvp@cuni.cz
https://www.pragjesu.cz/clovek-v-dialogu/
https://www.facebook.com/events/272366139835708/
mailto:marshall.plan@fsv.cuni.cz
http://www.ipsc.cuni.cz/IPSC-82-version1-newsletter_alumni_2017_05.pdf
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• 26. dubna 2017
Pozvánka
Česká televize a Univerzita Karlova si Vás dovolují srdečně pozvat na přednášky na téma  "2017: Volební
zpravodajství ČT ve službách veřejnosti - Televize veřejné služby v předvolebním období.".  Akce se uskuteční
ve čtvrtek 4. května 2017 od 10 h ve Vlasteneckém sále Karolina.   Na akci je nutné se z kapacitních důvodů
registrovat. Informace o vystupujících a způsobu, jak se registrovat, naleznete v   této pozvánce.

• 24. dubna 2017
Proběhl Den celoživotního vzdělávání & Festival absolventů!
Rádi bychom Vám poděkovali za hojnou účast na sobotním Dni celoživotního vzdělávání & Festivalu absolventů!
Věříme, že jste si jej plně užili se svými nejbližšími. Podívejte se na reportáž z celé akce   zde!
Uvidíme se opět příští rok!

• 19. dubna 2017
Nové benefity u externích partnerů!
Opět jsme pro Vás rozšířili škálu benefitů, které jako držitelé průkazu člena Klubu Alumni můžete využívat. Nyní
obdržíte slevu na nákup tiskovin u vydavatelství Mafra, kosmetiky Ryor, vstupenek na představení Divadla Ponec či
na služby Studia Fascinace. Více informací v   sekci slev a výhod .

• 19. dubna 2017
Přednáška Tomáše Sedláčka
Srdečně Vás zveme na přednášku našeho absolventa Tomáše Sedláčka na téma "Ekonomická analýza ráje a
digitální nebe", která se koná v rámci cyklu "Člověk v dialogu".  Přednáška se uskuteční 25. dubna 2017 od 19
hodin v Kostele Pražského Jezulátka (Karmelitská 385/9, 11800 Praha).   Více informací

• 12. dubna 2017
Kulturní tip na květen - Divadlo v Dlouhé!
Divadlo v Dlouhé nabízí členům Klubu Alumni a zaměstnancům UK zvýhodněnou cenu vstupenek na představení
407 gramů Bohumila Hrabala. Informace o tom, jak slevu uplatnit naleznete v   Sekci slev a výhod .

• 3. dubna 2017
Tip měsíce dubna - Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice!
Využijte speciální nabídku na pobyty v Turčianských Teplicích! Členové Klubu Alumni a zaměstnanci univerzity
mohou získat za zvýhodněnou cenu pobyt ve dvoulůžkových pokojích v hotelu Veľká Fatra**** - superior včetně
léčebný procedur a celodenního stravování. Zvýhodněná cena se vztahuje nejen na držitele průkazu, ale také osoby
v jeho doprovodu. Pro více informací o celé nabídce přejděte na   Sekci slev a výhod .

• 3. dubna 2017
Dubnový newsletter
Nové číslo newsetteru bylo zasláno všem odběratelům. Prohlédnout si jej můžete i na tomto   odkazu.

• 29. března 2017
Nabídka účasti na vzdělávací exkurzi
Husitská teologická fakulta ve spolupráci s Masarykovým ústavem a archivem AV ČR pořádá vzdělávácí exkurzi
"Po stopách první světové války a československých legií", která proběhne ve dnech 29.5. - 2.6.2017. Při
závazném přihlášení společně s platbou do 20.4.2017 platí pro členy Klubu Alumni snížená cena 5675,- Kč (plná
cena 5995,- Kč).
Celou nabídku včetně přesného programu naleznete   zde .

• 29. března 2017
Nové benefity!
Soubor současného tance 420PEOPLE Vás srdečně zve na představení v jarní sezóně. Pro členy Klubu Alumni je
cena vstupenek zvýhodněná.
Celou nabídku naleznete v sekci   Slev mimo univerzitu.

• 29. března 2017
Zahradnické trhy v Kuksu
Zveme vás na Zahradnické trhy v Kuksu, které pořádá České farmaceutické muzeum ve spolupráci s NKP Hospitál
Kuks a obcí Kuks. Akce se koná 28. dubna (od 12 do 18 hodin), 29. dubna (od 9 do 18 hodin) a 30. dubna (od
9 do 16 hodin) na nádvoří Hospitálu Kuks.
Zahradnické trhy nabídnou široký sortiment balkónových i zahradních rostlin, ovocných stromků, skalniček, kaktusů
a doplňkového tematického zboží. Akce bude doplněna přednáškami odborníků z Katedry farmaceutické botaniky a
ekologie Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové na témata Léčivé rostliny a potraviny, Pěstovat léčivé rostliny,
ano či ne? a Koření a jeho účinky.

UK-8038-version1-ct_pozvankapdf.lnk
https://www.youtube.com/watch?v=nvxiBpdii8A&feature=youtu.be
UK-6842.html
https://www.pragjesu.cz/clovek-v-dialogu/
UK-6842.html#45
UK-6842.html#53
http://www.ipsc.cuni.cz/IPSC-82-version1-newsletter_alumni_2017_04.pdf
UK-8038-version1-htf_126_version1_htf_exkurzevv.doc
UK-6842.html#71
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V sobotu a neděli je zajištěna mimořádná vlaková doprava.   Více informací
  PLAKÁT KE STAŽENÍ

• 14. března 2017
Čtvrteční přednáška Klubu Alumni UK Svědectví pamětníků aneb Centrum vizuální historie Malach - z organizačních
důvodů zrušeno.

• 8. března 2017
Ve Vlasteneckém sále Karolina proběhlo slavnostní předávání Cen rektora, Mimořádných cen rektora a Bolzanovy
ceny.  Záznam z předávání.

• 6. března 2017
Univerzita Karlova a Velvyslanectví iberoamerických zemí se sídlem v České republice Vás srdečně zvou na
přednášku "Iberoamerické země tváří v tvář globální nejistotě".
KDY: pondělí 3. dubna 2017 ve 14.00 hodin
KDE: Vlastenecký sál, Karolinum, Ovocný trh 3, Praha 1.
  Více informací naleznete v této pozvánce.
Účast je nutné potvrdit na tel.: 224 491 251 nebo e-mail:    rsvp@cuni.cz

• 6. března 2017
Univerzita Karlova a Velvyslanectví Italské republiky v Praze si Vás dovolují pozvat na přednášky "Justiční
spolupráce a reformy; boj s organizovaným zločinem;
řízení migračních toků" a „Reformní úkoly Nejvyšších soudů a jejich vzájemný dialog“.
KDY: čtvrtek 30. března 2017 v 11.00 hodin
KDE: Vlastenecký sál, Karolinum, Ovocný trh 3, Praha 1
  Více informací naleznete v této pozvánce.
Účast je nutné potvrdit na tel.: 224 491 251 nebo e-mail:    rsvp@cuni.cz

• 2. března 2017
Březnový newsletter
Nové číslo newsletteru pro absolventy můžete   prohlížet zde .

• 2. března 2017
Nabídka zaměstnání:
Nejvyšší kontrolní úřad nabízí   volná pracovní místa  v nejrůznějších oblastech (ekonomie, právo a další) pro
absolventy i budoucí absolventy.

• 27. února 2017
Nabídky zaměstnání:
Ústav molekulární genetiky AV ČR vypisuje výběrové řízení na následující pozice:
•   Technical Research Assistant in Stem Cells Epigenetics
•   Postdoctoral Position in Stem Cell Epigenetics

Městský úřad v Čáslavi vyhlašuje výběrové řízení na pozici:
•   sociální pracovník/sociální pracovnice na oddělení sociálně-právní ochrany dětí

• 22. února 2017
Přednáška Klubu Alumni UK - březen - organizačních důvodů zrušeno
Téma: Svědectví pamětníků aneb Centrum vizuální historie Malach
Přednášející: PhDr. Jiří Kocián
Kdy: 16. 3. 2017 od 17.30 do 18:30
Kde: Velká zasedací síň, Karolinum 2. patro, Ovocný trh 3, Praha 1
  Podrobnosti a registrace

• 1. únor 2017
Únorový newsletter
Klub Alumni přináší svým členům další číslo newsletteru. Neregistrovaní zájemci si jej mohou   prohlédnout zde.

• 30. ledna 2017
Přednáška Klubu Alumni UK - únor
Téma: Evropská integrace a administrativa Donalda Trumpa: výhledy, příležitosti a rizika
Přednášející: Mgr. Tomáš Weiss, M.A., Ph.D., Fakulta sociálních věd
Kdy: 16. února 2017 od 17:30 do 18:30
Kde: Velká zasedací místnost, 2. patro - Karolinum (Ovocný trh 5, Praha 1)
  Registrace a více informací

http://www.ceska-apatyka.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=CWKtf8tOA-g
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http://www.ipsc.cuni.cz/IPSC-82-version1-newsletter_alumni_2017_02.pdf
http://ipc1.cuni.cz/reg/index.php?event=444
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• 2. ledna 2017
Lednový newsletter
Měsíčník pro absolventy rozesíláme registrovaným členům, lednové číslo si také můžete   prohlédnout zde .

  Archiv aktualit
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