NEWSLETTER
KLUBU ALUMNI UK
číslo 1 | prosinec 2014

KLUB ALUMNI UK PŘIPRAVUJE

VÍTÁME VÁS!
Hlavním posláním Klubu
Alumni UK je poskytovat informační, vzdělávací, kulturní
a společenské služby všem svým
členům z řad absolventů Univerzity Karlovy. Právě z tohoto
důvodu si dovolujeme zaslat
Vám první newsletter Klubu
Alumni UK, ve kterém se dočtete o aktivitách Klubu, o uplynulých akcích, o tom, co právě
probíhá a na co se teprve můžete těšit.

Svatoštěpánské setkání
26. prosince 2014 od 15.00
kostel Všech svatých na Pražském hradě
nám. U svatého Jiří, Praha 1 – Hradčany
V návaznosti na tradici založenou někdejším Spolkem absolventů
a přátel UK připravujeme pro členy Klubu Alumni Svatoštěpánské setkání, které se v letošním roce uskuteční v kostele Všech svatých
na Pražském hradě. Druhý svátek vánoční si tak můžete zpříjemnit například procházkou po Pražském hradě, kterou můžete v 15.00 hodin
zakončit v kostele Všech svatých, o kterém Vám mnoho zajímavostí
přednese prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.

ZVEME VÁS – KALENDÁŘ AKCÍ
Výstava „Listopady“
17. listopadu 2014 – 28. února 2015
Karolinum (Křížová chodba), Ovocný trh 3, Praha 1
vstupné zdarma, bezbariérový přístup
V pražském Karolinu byla 17. listopadu
2014 za účasti prezidentů pěti
středoevropských států otevřena výstava
Listopady/Novembers. Jde patrně
o největší výstavu připravenou
k letošnímu výročí studentského svátku.
Věnuje se nejen sametové revoluci
a listopadu 1939, ale také válečným
událostem, které vedly k vyhlášení
Mezinárodního dne studentstva
a proměnám svátku za vlády KSČ.
Výstava připomíná osudy lidí, kteří
17. listopady v uplynulých 75 letech
prožívali a spoluutvářeli jako demonstrující studenti, vězni
v koncentračních táborech i komunistických vězeních, českoslovenští
vojáci v zahraničí nebo členové vedení univerzity.
Podstatnou část expozice tvoří dobové rozhlasové a televizní nahrávky.
Na výstavě je možné vyslechnout unikátní nahrávky rozhlasových her
o 17. listopadu, které vytvořili českoslovenští studenti za války v Anglii.
Představeny jsou také videozáběry z listopadu 1989 či nahrávka
pořadu Svobodné Evropy, v níž poprvé zazněla informace o „mrtvém
studentovi“ z Národní třídy.

Templetonova cena
8. prosince 2014 od 17.00
Velká aula, Karolinum, Ovocný trh 3, Praha 1
Univerzita Karlova v Praze a Templetonova nadace si Vás dovolují srdečně pozvat na slavnostní setkání s laureáty Templetonovy ceny v pondělí dne 8. prosince 2014 od 17.00 hodin ve Velké aule historické budovy
Karolina.
Pozvánku naleznete v příloze.
Účast laskavě potvrďte na email:
organiz@ruk.cuni.cz nebo tel. 224 491 251.

Kontaktní informace
Informační, poradenské
a sociální centrum UK
Klub Alumni UK
Celetná 13, 116 36, Praha 1
Tel.: +420 224 491 850
E-mail: absolventi@cuni.cz
Web: www.absolventi.cuni.cz
Facebook: Klub Alumni UK

Vánoční koncert Ligy proti rakovině Praha
9. prosince 2014 od 19.00
Velká aula, Karolinum, Ovocný trh 3, Praha 1
Rádi bychom Vás pozvali na tradiční Vánoční koncert Ligy proti rakovině
Praha, který se koná v úterý 9. prosince od 19.00 hod ve velké aule Karolina. Koncert s názvem „Snad pastýři mě poznají…“ zpívají a na historické
nástroje hrají členové souboru Chairé. Komponovaným adventním večerem, během kterého budou také slavnostně uděleny výroční ceny, posluchače provede Alfred Strejček.
W. A. Mozart: Requiem – Koncert k 100. výročí vánočního příměří 1. světové války
10. prosince 2014 (17.00 kulatý stůl, 19.00 koncert)
Velká aula, Karolinum, Ovocný trh 3, Praha 1

Srdečně Vás zveme na koncert pořádaný u příležitosti stoletého výročí vánočního příměří první světové války v roce 1914. Koncert se uskuteční
pod záštitou rektora UK prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc. Srdečně zveme všechny, kteří chtějí společně s námi vzpomenout obětí první světové války. Koncertu předchází kulatý stůl na téma Sto let od rozpoutání první světové války,
jenž se uskuteční 10. prosince 2014 v 17.00 hodin ve Vlasteneckém sále Karolina. Účast na koncertu není podmíněna
účastí na kulatém stole. Pozvánku a podrobnosti naleznete v příloze.

ALUMNI - NOVINKY A ZAJÍMAVOSTI
Proč Alumni? Vycházíme z latinského výrazu Alumnus (plurál alumni, ženská forma alumna, pl. Alumnae), který se
ve světě nejčastěji používá především ve významu absolvent školy, zpravidla vysoké. Na Univerzitě Karlově existuje
nejen Klub Alumni UK, ale také některé fakulty mají i svůj vlastní program pro absolventy, jejichž aktivity Vám budeme postupně představovat.
Průkaz člena Klubu Alumni UK
Víte, že každý člen Klubu Alumni UK má možnost si
po e-mailové výzvě UK zřídit ve výdejních centrech
svůj členský průkaz, který mu mimo jiné nabízí
mnoho benefitů? Využít jej můžete nejen
na vybraných fakultách, kde tak získáte slevu
na propagační předměty i na publikace, ale také
v dalších univerzitních součástech, jako jsou
například Koleje a menzy, Sportovní centrum Hostivař, či nakladatelství Karolinum, fakultní muzea a další. Přehled
benefitů pro Vás neustále aktualizujeme: http://cuni.cz/UK-6174.html

Informační den Univerzity Karlovy – beseda s absolventy
V sobotu 22. 11. 2014 se uskutečnilo tradiční podzimní setkání zástupců fakult se zájemci o studium na UK. Jednodenní akce, v jejímž rámci se zájemcům představily všechny fakulty Univerzity Karlovy, byla obohacena zajímavým
doprovodným programem, který uzavírala Beseda s absolventy. Hosté besedy se zájemcům o studium snažili přiblížit
vlastní absolvované studium, zážitky a zkušenosti a rovněž možnosti uplatnění v praxi. Naše pozvání besedovat přijali
tři významní absolventi UK – farářka Ivana Noble, meteorolog a klimatolog Michal Žák a antropolog Martin Soukup.
Více o těchto zajímavých absolventech se postupně dočtete v medailoncích.
Vinohradský veletrh práce pro absolventy zdravotnických oborů
Dne 22. listopadu 2014 od 10.00 do 17.00 se v budově 3. lékařské fakulty (Ruská 87, Praha 1) na Královských Vinohradech uskutečnil historicky první veletrh práce TRIMED JOB 2014. Veletrh pořádal studentský spolek 3. lékařské fakulty Trimed pod záštitou děkana fakulty prof. MUDr. Michala Anděla, CSc.
Veletrh byl slavnostně zahájen zástupcem Ministerstva zdravotnictví ČR a děkanem fakulty. Návštěvníci veletrhu si
mohli v Syllabově posluchárně poslechnout přednášky věhlasných profesorů a docentů o jednotlivých klinických oborech a získat potřebné informace pro orientaci v systému specializačního vzdělávání v České Republice. Dále byly
pro návštěvníky připraveny stánky a prezentace jednotlivých zdravotnických zařízení v Burianově posluchárně s nabídkou volných pracovních míst v České republice i zahraničí.
Na závěr veletrhu se uskutečnilo společné setkání absolventů 3. lékařské fakulty v rámci společenského večera v budově fakulty.
Den firem pro matematiku a informatiku
V pondělí 24. listopadu proběhl na MFF UK v Praze další úspěšný ročník Dne firem pro matematiku a informatiku.
Zúčastnilo se rekordních 35 společností a zájem o tuto akci narůstá i mezi studenty. Pravidelně (v dubnu) se též uskutečňuje setkání fyzikálně zaměřených firem a ústavů se studenty a absolventy, kteří tak mají možnost setkat se se zástupci firem, osobně si popovídat u jednotlivých stánků, v posluchárnách shlédnout prezentace o činnosti jednotlivých
firem a možnostech spolupráce od stáží až po nabídky volných pracovních míst.

PŘEDSTAVUJEME ABSOLVENTY UK
Rádi bychom Vám na tomto místě představovali úspěšné absolventy UK. Tímto způsobem bychom chtěli upozorňovat
na mimořádné úspěchy, dosažené výsledky i obyčejné životy neobyčejných lidí. Pro studenty, budoucí absolventy,
to budiž inspirací a motivací, pro současné absolventy pak třeba rozhledem ve vlastním či cizím oboru.
Tentokrát Vám představujeme jednoho ze tří absolventů UK, kteří se zúčastnili Besedy s absolventy v rámci Informačního dne UK.

Mgr. Michal Žák, Ph.D.
Michal Žák se narodil 12. července 1978 v Třebíči. Vzdělání získal na
Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde vystudoval obor meteorologie a klimatologie. Kromě působení na Katedře
meteorologie a ochrany prostředí MFF UK pracuje i v České televizi,
kde moderuje počasí. Od roku 2011 moderoval také pořad o počasí
Turbulence, za nějž byl s celým týmem České televize oceněn Evropskou meteorologickou společností.
Letos jste byl v rámci mezinárodní konference oceněn prestižní cenou Evropské meteorologické společnosti za pořad Turbulence. Co si
myslíte, že komisi přesvědčilo a ze všech pořadů vybralo ten Váš?
Určitě to bylo zaměření pořadu a taky do jisté míry původní dramaturgie, která se zaměřila na aktuální témata jak
české, tak světové meteorologie a klimatologie. Navíc, pořad v době všeobecného příklonu k tzv. klimaskepticismu
umožnil široké české veřejnosti získat odborné a nijak zaměřené informace o reálném stavu a vývoji klimatu.

Jaká témata meteorologové a klimatologové v současnosti nejvíce řeší?
Meteorologové asi zejména některé věci související s předpovědí v oblastech, kde prognózy nejsou stále úplně uspokojivé - konkrétně jde o předpověď silné konvekce a s ní spojených nebezpečných jevů (silné bouře s přívalovými srážkami, kroupami, silnými nárazy větru), ale i problematika předpovědi nízké oblačnosti. Klimatologové pak řeší hlavně
otázky spojené se změnou klimatu v celé řadě oborů lidských aktivit (od zemědělství přes turistiku až po klima města).
Tím, že působíte i na katedře na MFF, máte možnost mít srovnání – liší se výuka ve Vašem oboru od doby Vašeho
absolvování? Pracuje se například s jinými teoriemi?
Domnívám se, že se situace poněkud změnila a tedy ve výuce se pracuje více s novými nebo inovovanými teoriemi, i
když samozřejmě základy chování atmosféry jsou dobře známy už dlouho, spíše je to změna v detailech jednotlivých
oblastí. Například klasická, tzv. norská teorie atmosférických front (se kterou se setkává široká veřejnost i v předpovědích počasí) je platná jen částečně, což se i já osobně snažím studentům osvětlit a přednášet ty nejnovější poznatky
nejen v této oblasti.
Účastnil jste se v rámci Informačního dne besedy, kde jste Váš absolvovaný obor přibližoval zájemcům o studium.
Uchazeči se často rozhodují i podle toho, jaké uplatnění mohou po absolvování oboru získat. Víte například, jaké
uplatnění mají Vaši spolužáci?
Většina z nich zakotvila v Českém hydrometeorologickém ústavu, kde v rámci své pracovní praxe mj. navázali na bohaté zkušenosti s odborníky nejen v okolních zemích, někteří se uplatnili v Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd.

NĚCO NAVÍC…
Video: Univerzita Karlova 1989–2014
17. listopadu jsme oslavili už 25 let od pádu totalitního režimu. Demonstrace vysokoškolských studentů na paměť událostí 17. listopadu 1939 na Albertově a násilný zásah proti průvodu studentů na Národní třídě tehdy znamenal rychlý
konec komunistického režimu. Od 20. listopadu vstoupili studenti všech fakult Univerzity Karlovy do okupační stávky.
Jak rychlá byla proměna Univerzity Karlovy ve svobodnou, sebevědomou a světu otevřenou univerzitu? Otázku jsme
položili všem polistopadovým rektorům Univerzity Karlovy.
Video můžete shlédnout zde:
https://www.youtube.com/watch?v=HuiwKsOYyOE&list=UU9Q74g-Y1J4w228-SSbI0Qg

Pokud si nepřejete zasílat newsletter Klubu Alumni UK, kontaktujte nás na e-mailu: absolventi@cuni.cz
Zpracovalo Informační, poradenské a sociální centrum, Univerzita Karlova v Praze. Prosinec 2014

