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Úvodník
Milí absolventi,
Veletrh Absolvent – veletrh
pracovních příležitostí pro studenty a absolventy UK je
úspěšně za námi. Setkání studentů, absolventů a jejich potenciálních zaměstnavatelů přineslo, jak doufáme, úspěšný
začátek spolupráce nejen Univerzity Karlovy a zástupci společností z komerčního, neziskového i státního sektoru, ale
také přímo mezi návštěvníky
veletrhu a zaměstnavateli. Již
nyní se těšíme na příští ročník!
Podzim ale teprve začal a před
námi je řada dalších zajímavých akcí, které pro Vás připravujeme. I letos se můžete
těšit na adventní setkání na
Univerzitě Karlově, které je určené nejen pro Vás absolventy,
ale také pro Vaše blízké, přátele a známé, kteří s Vámi mohou v historických prostorách
Univerzity Karlovy strávit příjemné odpoledne a podvečer.

Kontakt
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
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Pozvánky
Advent na UK
Připravujeme pro Vás prohlídky historických prostor, přednášky s adventní a vánoční tematikou, zajímavé
stánky fakult, které představí své aktivity pro absolventy i veřejnost, adventní koncert a další. Program Vám
přineseme v příštím vydání newsletteru.
Kdy: pondělí 28. listopadu 2016
od 14:00
Kde: Historické prostory a dvůr Karolina (Ovocný trh 3, Praha 1)

Slavnostní výsadba vinné
révy Pinot Noir a růže Císař
Karel IV.
Rektor Univerzity Karlovy
prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. si
Vás u příležitosti oslav 700. výročí narození Karla IV., krále Zemí Koruny

české a císaře Svaté říše římské dovoluje srdečně pozvat na slavnostní výsadbu vinné révy Pinot Noir a růže
Císař Karel IV.
Kdy: v pondělí 17. října 2016 v 9.00
Kde: v prostoru albertovských strání.
Setkání se uskuteční na schodech mezi
Studničkovou a Apolinářskou ulicí
v Praha 2 na Albertově.
Prosíme o potvrzení Vaší účasti
na tel. 224 491 251 nebo rsvp@cuni.cz

Slavnostní udělení čestných
vědeckých hodností
Univerzita Karlova si Vás dovoluje
pozvat k slavnostnímu udělení čestné
vědecké hodnosti doktora honoris
causa lékařských věd, kterou převezme prof. Dr. med. Dr. h. c. Volker
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Diehl, emeritní přednosta Interní kliniky Univerzitní nemocnice v Kolíně
nad Rýnem, čestný předseda Německé studijní skupiny pro Hodgkinův lymfom a čestné vědecké hodnosti doktora honoris causa psychologických věd, kterou převezme
prof. Dr. Philip G. Zimbardo, Ph.D.
emeritní profesor psychologie, Stanford University.
Kdy: ve středu 19. října 2016 ve 14.00
Kde: ve Velké aule historické budovy
Karolina, Ovocný trh 3, Praha 1.
Po skončení programu ve Velké aule
jste srdečně zváni do recepčních místností v přízemí Karolina.
Účast laskavě potvrďte na rsvp@cuni.cz
nebo tel.: 224 491 251. Místa zaujměte
do 13.50 hodin.
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Přednáška generála
Petra Pavla o budoucnosti
Severoatlantické aliance
Univerzita Karlova si Vás dovoluje
pozvat na přednášku generála Petra
Pavla, předsedy Vojenského výboru
NATO na téma NATO po summitu
ve Varšavě. Budoucnost Severoatlantické aliance na počátku 21. století.
Kdy: čtvrtek dne 20. 10. 2016 v 15.00
Kde: Modrá posluchárna, Celetná 20,
Praha 1.
Přednáška a diskuse budou v českém
jazyce. Z kapacitních důvodů prosíme
o potvrzení Vaší účasti
na tel. 224 491 251 nebo email: rsvp@cuni.cz. Vstup volný.

Slavnostní udělení čestné vědecké hodnosti
Univerzita Karlova si Vás dovoluje
pozvat k slavnostnímu udělení čestné
vědecké hodnosti doktora honoris
causa lékařských věd, kterou převezme prof. Susan Margaret Gasser, Ph.D. ředitelka Biomedicínského
výzkumného ústavu Friedricha Mieschera v Basileji a prof. Nobutaka Hirokawa, M.D., Ph.D. profesor Tokijské
univerzity, Graduate School of Medicine
Kdy: středa dne 2. 11. 2016 ve 14.00
Kde: Velká aula historické budovy Karolina, Ovocný trh 3, Praha 1.
Po skončení programu ve Velké aule
jste srdečně zváni do recepčních místností v přízemí Karolina.
Účast laskavě potvrďte na rsvp@cuni.cz
nebo tel.: 224 491 251. Místa zaujměte
do 13.50 hodin.

Informace z fakult
Právnická fakulta
LL.M. i pro zájemce z ČR

Dovolujeme si Vás informovat, že v
souvislosti s účinností novely vysokoškolského zákona č. 111/1998 Sb. se
rovněž absolventům magisterského
studia v oboru právo z univerzit v
České republice otevírá možnost hlásit se do mezinárodně uznávaných
kurzů LL.M. (Master of Laws) na Právnické fakultě Univerzity Karlovy (§ 60a
zákona).
Kurikulum LL.M. programu na PF
UK je třísemestrální a celý program je
vyučovaný v anglickém jazyce akademiky z odborných kateder na PF UK,
zástupci právní praxe a hosty ze zahraničí.
Program pak nabízí 2 specializace, a
to The Law and Business in the Czech Republic and Central Europe a International
Human Rights Law and Protection of the
Environment.
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Více informací o LL.M. na PF UK
naleznete na stránkách
www.prf.cuni.cz/llm, popř. prostřednictvím emailového kontaktu
llm@prf.cuni.cz.

Fakulta tělovýchovy a sportu
Dovolujeme si Vás pozvat na Den otevřených dveří sportovních laboratoří UK
FTVS, který se uskuteční 15. října od
9.30 hod.
V současné době UK FTVS disponuje profesionálními, moderně vybavenými laboratořemi, které se dlouhodobě zabývají výzkumem vztahů mezi
zdravím a pohybovou aktivitou či
sportem, soustředí se zejména na rozvoj a ověřování technologií a metodik, které poskytují informace o reakcích a projevech adaptací na tělesné
zatížení. Hlavním cílem akce je prezentovat veřejnosti možnosti labora-

toří v oblasti vědy a sportu. Představení metod a jejich využití pro praktický sportovní život.
Samotná akce je součástí projektu Evropské hlavní město sportu na rok
2016.
Prezentované laboratoře:
 Laboratoř sportovní motoriky
 Biomedicínská laboratoř
 Laboratoř tréninkové adaptace
 Laboratoř katedry Fyzioterapie
labBEZ
 Kinesiologická laboratoř
Program akce:
9:30–12:00 prohlídka laboratoří (s
možností otestování) s výkladem, setkání se sportovci, podpisová akce a
veřejná diskuze
V průběhu akce si vás dovolíme
pozvat na malé občerstvení.
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Nový e-shop Univerzity Karlovy

Na stránkách www.shop.cuni.cz naleznete širokou nabídku univerzitních propagačních předmětů, které mohou posloužit
nejen jako vzpomínka na Vaše studia, ale také jako milý dárek pro Vaše blízké. Prohlédněte si aktuální nabídku – doufáme,
že se Vám bude líbit!

Výhodněji do divadla
Městská divadla pražská
Po předložení průkazu člena Klubu
Alumni UK na pokladnách divadel
ABC a Rokoko získáte 50% slevu na
nákup vstupenek do 1. a 2. cenové
zóny.
Doporučujeme tato říjnová představení Městských divadel pražských:
Tanec smrti

Vrcholné dílo kontroverzního švédského dramatika Augusta Strindberga
o dlouholetém soužití manželského
páru.
4. 10. od 19 hodin na Malé scéně ABC
Hrají: Radka Fidlerová, Jiří Schwarz
a Oldřich Vízner.

Holky z kalendáře

Něžná a jímavá komedie o ženách,
které jsou pro dobrou věc ochotny
udělat to, co by je nenapadlo ani v
těch nejodvážnějších snech.

6. a 14. 10. od 19 hodin v Divadle ABC
Hrají: Veronika Gajerová, Dana Batulková, Radka Fidlerová, Jitka Smutná,
Kateřina Macháčková, Lenka Termerová, Hana Doulová, Daniela Choděrová ad.

Kdo se bojí Virginie Woolfové?

Jedna z nejlepších her druhé poloviny
dvacátého století. Slavné komorní
drama Edwarda Albeeho plné překvapivých zvratů i absurdních krutých
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her je sondou do partnerských
vztahů.
7. 10. od 19 hodin a 15. 10. od 17 hod.
v Divadle Rokoko
Hrají: Veronika Gajerová, Aleš Procházka, Veronika Kubařová a Viktor
Dvořák.

Celý program najdete na:
www.MestskaDivadlaPrazska.cz
(Sleva platí na představení z repertoáru
Městských divadel pražských, nelze využít
na tituly Shirley Valentine, Pan Kaplan má
třídu rád, Vím, že víš, že vím… a Proč
muži neposlouchají a ženy neumí číst v mapách, na hostující představení a pronájmy.)

Divadlo Archa
Jing Lu, čínská herečka, zpěvačka a
tanečnice, žije v České republice už
20 let. Na základě rozhovoru režisérky představení s Jing Lu vznikla
osobitá inscenace, ve které vynikající
Jing Lu na jevišti propojuje svůj
vlastní příběh, poznamenaný vzpomínkami na dětství v Číně, hledáním
vlastního místa v nové zemi i postupnou cestou k úspěchu, s globálními
otázkami dnešního světa a ambivalentním vztahem západní společnosti
k Číně.
Sólo pro Lu Jana Svobodová,
Jing Lu

26. 10. 2016 v 20:00
Více informací na http://www.divadloarcha.cz/cz/program/517
Zvýhodněná cena pro zaměstnance
a členy Klubu Alumni UK – 100 Kč (původně 150 Kč).
Rezervace do 17. 10. 2016

Kolonizace – nový počátek VOSTO5

4+4 dny v pohybu kdo jsme – kam
jdeme – kdo přijde po nás? Zážitkové
sci-fi drama za horizontem událostí,
hranicí gravitace a limitem rychlosti
světla. Lidé od nepaměti toužili prozkoumávat daleký vesmír. Co je k
tomu žene? Zvědavost, pokrok, dobrodružství, zvětšování životního prostoru, šíření lidské DNA anebo jen
obyčejná lidská pýcha? Kolonizace
nových planet je nevyhnutelnou budoucností. Bude ale vesmír kolonizován právě člověkem? Nejnovější sitespecific Divadla VOSTO5 inspirovaný Archou, evolucí a československými sci-fi komiksy.

27.–30. 10. 2016 ve 20:00
Více informací na http://www.divadloarcha.cz/cz/program/482
Zvýhodněná cena pro zaměstnance
a členy Klubu Alumni UK – 150 Kč
(původně 250 Kč)
Rezervace do 17. 10. 2016
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Divadlo pod Palmovkou
Edith a Marlen
15. 10. 2016 v 19.00
Velký sál
140 Kč Kč (pro členy Klubu Alumni)
115 Kč (pro členy Klubu Alumni)

Přísně tajné: hrubá nemravnost
18. 10. 2016 v 19.30
Studio Palmoff
145 Kč (pro členy Klubu Alumni)

1000 věcí, co mě …
20. 10. 2016 v 19.30
Studio Palmoff
145 Kč (pro členy Klubu Alumni)

Don juan
22. 10. 2016 v 19.00
Velký sál
140 Kč (pro členy Klubu Alumni)
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115 Kč (pro členy Klubu Alumni)

Večer tříkrálový
24. 10. 2016 v 19.00
Velký sál
140 Kč Kč (pro členy Klubu Alumni)
115 Kč (pro členy Klubu Alumni)

Spolupracovníci
25. 10. 2016 v 19.00
Velký sál
140 Kč (pro členy Klubu Alumni)
115 Kč (pro členy Klubu Alumni)

Poprask na laguně
26. 10. 2016 v 19.00
Velký sál
140 Kč (pro členy Klubu Alumni)
115 Kč (pro členy Klubu Alumni)

Othello

Velký sál
140 Kč (pro členy Klubu Alumni)
115 Kč (pro členy Klubu Alumni)

Laskavé bohyně
28. 10. 2016 v 19.00
Velký sál
140 Kč (pro členy Klubu Alumni)
115 Kč (pro členy Klubu Alumni)

Králova řeč
29. 10. 2016 v 19.00
Velký sál
195 Kč (pro členy Klubu Alumni)
175 Kč (pro členy Klubu Alumni)

Mlčení bobříků
29. 10. 2016 v 19.30
Studio Palmoff
145 Kč (pro členy Klubu Alumni)

27. 10. 2016 v 19.00
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