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KLUB ALUMNI UK PŘIPRAVUJE

ÚVODNÍK
Zasíláme vám druhé číslo
newsletteru Klubu Alumni UK,
ve kterém se dočtete o aktivitách
klubu, ohlédneme se za uplynulými akcemi a prozradíme vám,
na co se můžete těšit. Postupně
vám budeme představovat benefity, které se ke členství v klubu
váží a které s členskou kartou
můžete naplno využívat.
Klub Alumni UK je určen všem absolventům Univerzity Karlovy bez ohledu
na to, jakou fakultu si naši bývalí studenti zvolili za svou. Některé fakulty se
ale svým absolventům rovněž věnují,
proto Vás postupně s fakultními alumni
programy seznámíme.
Cílem univerzitního Klubu Alumni není
těm fakultním konkurovat, ale naopak
spolupracovat, doplňovat se a společně
dávat najevo to, že nám na našich studentech záleží i poté, kdy opustí stěny
své Alma Mater.

Den absolventů
sobota 11. dubna 2015
v prostorách Univerzity Karlovy
Připravujeme pro naše absolventy celodenní program, ve kterém si budou moci připomenout historické prostory Univerzity Karlovy, vyslechnout zajímavé přednášky, či zjistit, jaké kurzy celoživotního
vzdělávání UK nabízí. Podrobný program Vám představíme v příštím
čísle.

ZVEME VÁS – KALENDÁŘ AKCÍ
Společný reprezentační ples Filozofické
a Pedagogické fakulty UK
26. února 2015
Kongresové centrum Praha
vstupné 250 Kč ke stolu / 210 Kč na stání
Filozofická a Pedagogická fakulta se rozhodly spojit síly a uspořádat letošní reprezentační ples dohromady. Studentky, studenti, akademičtí
pracovníci a samozřejmě i absolventky a absolventi jsou srdečně zváni
26. 2. 2015 do Kongresového centra, jehož genius loci rozhodl o tematickém ladění plesu: normalizace. Organizátoři plesu se inspirovali obdobím, ve kterém prostory Kongresového centra vznikaly, ne-estetikou
70. a 80. let, kterému přizpůsobují i program plesu a afterparty.
Více informací o programu či vstupenkách naleznete zde:
http://plespakult.cz
Výstava „Listopady“ stále trvá
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.

USKUTEČNILO SE
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

Svatoštěpánské setkání
I v uplynulém roce se uskutečnilo Svatoštěpánské setkání určené zejména
pro absolventy Univerzity Karlovy. Tentokrát jsme se 26. prosince sešli
v kostele sv. Jiljí při klášteru Řádu kazatelů-Dominikánů, kde absolventy
uvítal rektor UK prof. Tomáš Zima. Za Řád kazatelů-Dominikánů promluvil provinciál řádu Benedikt Tomáš Mohelník a odborného výkladu
o historii i umění kostela sv. Jiljí se ujal prof. Jan Royt. Sváteční atmosféru doladil zpěv vánočních písní v doprovodu varhan.

Klub Alumni UK tak navázal na více než dvacetiletou tradici Svatoštěpánského setkávání univerzity se svými absolventy a přáteli. Sváteční den si tak zpříjemnilo mnoho absolventů i se svými rodinami.

ALUMNI - NOVINKY A ZAJÍMAVOSTI
Benefity Klubu Alumni UK – vybíráme pro vás:
Nakladatelství Karolinum nabízí členům Klubu Alumni slevu 10 % na veškeré knihy dostupné v knihkupectví Karolinum v Celetné 18, Praha 1. Udělejte si radost hezkou knihou!
Karolinum, nakladatelství Univerzity Karlovy v Praze, bylo založeno v roce 1990. Zaměřuje se na vydávání učebních
textů, vědeckých monografií, odborných časopisů a vědeckých sborníků všech oborů univerzity. Veškerou knižní produkci Nakladatelství Karolinum lze získat v reprezentačním knihkupectví v Celetné ulici v Praze, jehož součástí je i
internetové knihkupectví. Na stránkách www.cupress.cuni.cz (internetové knihkupectví) najdete přehlednou nabídku
kompletní produkce Nakladatelství Karolinum a také více než 20 000 titulů několika stovek nakladatelů zahrnující
všechny oblasti odborné literatury. Na stránkách jsou ke každé publikaci Karolina uvedeny podrobné informace - anotace, odborné recenze a obsah.
Bolzanova cena
Bolzanova cena je prestižní cenou Univerzity Karlovy v Praze udělovanou studentům za mimořádně objevné práce
s vynikajícím tvůrčím obsahem a zpravidla s interdisciplinárním tematickým přesahem zpracované uchazečem v průběhu studia. Jde o mimořádné ocenění jednotlivců z řad studentů Univerzity Karlovy. Udělení ceny se osvědčuje diplomem a je s ním spojena peněžitá odměna.
Cena je udělována ve třech kategoriích: společenskovědní včetně teologických oborů, přírodovědné a lékařské.
V 21. ročníku (2013–2014) byly vybrány celkem tři práce: V kategorii společenskovědní včetně teologických oborů byla
vybrána diplomová magisterská práce: Znaková řeč v cisterciáckých a benediktinských klášterech ve středověku
Mgr. Radky Těšínské Lomičkové, Ph.D. (z Katolické teologické fakulty). V kategorii přírodovědné byla oceněna disertační doktorská práce: Silicon nanocrystals, photonic structures and optical gain RNDr. Lukáše Ondiče, Ph.D. (z Matematicko-fyzikální fakulty). V kategorii lékařské pak disertační doktorská práce: Ischemická choroba srdeční – od
patofyziologie ischemické mitrální regurgitace k perkutánní koronární intervenci MUDr. Viktora Kočky, Ph.D. (z 3.
lékařské fakulty).
Všem oceněným blahopřejeme!
Fakultní alumni
Přírodovědecká fakulta UK spustila vlastní absolventský program.
Svůj Alumni Klub otevřela i Přírodovědecká fakulta UK v Praze. Zve do něj všechny, kteří prožili svá studentská léta na
Albertově, ve Viničné či Benátské ulici. Do Alumni Klubu je možno přihlásit se prostřednictvím webové aplikace umístěné na adrese https://alumni.natur.cuni.cz. Záštitu nad naším Alumni Klubem https://www.natur.cuni.cz/fakulta/absolventi převzal na sklonku loňského roku bývalý rektor Univerzity Karlovy a současný senátor prof. Václav
Hampl.
V průběhu minulého roku organizovala naše fakulta první velké setkání absolventů. Sraz Alumni Klubu PřF UK proběhl ve dnech 12. a 13. září 2014 a účast na něm předčila všechna očekávání. O tom, jaká atmosféra na srazu panovala,
se můžete přesvědčit ve fotogalerii na fakultních stánkách
https://www.natur.cuni.cz/fakulta/absolventi/alumni-klub-prf-uk/fotogalerie-1

Sraz absolventů

Fakultní ples

A co nás čeká v blízkém budoucnu? Absolventy všech ročníků i oborů pozdravit na našem fakultním plese, který se
bude konat v pátek 27. února 2015 od 20.00 v Kongresovém centru Praha. Vstupenky v ceně 390 Kč je možno zakoupit
v recepcích budov Přírodovědecké fakulty UK Albertov 6, Hlavova 8 a Viničná 7. A již tradičně i přes fakultní eshop.
Další z významných akcí, které souvisejí s činností Alumni Klubu je i Kariérní den PřF UK, který poskytuje absolventům, ale pochopitelně nejen jim, možnost prezentovat svou firmu jako zaměstnavatele pro současné studenty. Akce se
koná na půdě fakulty v budově Albertov 6 dne 25. března 2015 mezi 10. a 16. hodinou. Závazné přihlášky je možno zasílat do 27. února včetně. Přihlášku i více informací o akci si můžete stáhnout zde: https://www.natur.cuni.cz/fakulta/absolventi/karierni-poradenstvi/burzy-prace-a-karierni-dny.
Mgr. Michal Andrle, Ph.D.
Oddělení vnějších vztahů
Přírodovědecká fakulta UK

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.
V aktuálním čísle Vám na tomto místě představíme prof. Ivanu Noble, která na Univerzitě Karlově absolvovala studium teologie.

Prof. Ivana Noble, PhD.
Prof. Ivana Noble se narodila v Plzni v roce 1966. Po ukončení studia na gymnáziu pracovala nejprve jako vychovatelka
neslyšících dětí, následně studovala češtinu a výtvarnou výchovu v Plzni. Během studia na Husově bohoslovecké fakultě (dnešní Husitská teologická fakulta) získala stipendium na Ekumenickém institutu Světové rady církví v Bossey,
pak dostudovala teologii v Praze. V letech 1989-90 působila ve stávkovém výboru, následně v prvním akademickém
senátu UK. V roce 1991 přijala kněžské svěcení, působila jako farářka v Berouně a zároveň pokračovala v doktorském
studiu na Heythrop College v Londýně. V roce 1994 spoluzakládala Institut ekumenických studií v Praze a do roku
2000 úspěšně působila jako jeho první ředitelka. V roce 1999 na Londýnské univerzitě obhájila disertační práci. Roku
2005 se habilitovala na Evangelické teologické fakultě UK v Praze, v roce 2014 byla jmenována profesorkou. V letech
2006—2008 byla prezidentkou evropské organizace pro ekumenickou teologii Societas Oecumenica. Je autorkou řady
publikací, v současné době přednáší ekumenickou teologii, angažuje se v mezinárodních organizacích, vypomáhá jako
kněz a doprovází duchovní cvičení.
Co Vám přineslo studium na UK? Můžete ho ve stručnosti srovnat s Vašimi zkušenostmi ze zahraničních studií?
Na UK jsem se dostala až na konci svého magisterského studia, když byly po pádu komunistického režimu teologické
fakulty do univerzity inkorporovány. To, co jsme si tehdy od návratu na univerzitu slibovali, je mi drahé dodnes: větší
kontakt se studenty a učiteli z jiných oborů, dialog, vzájemné obohacování; nutnost zabývat se teologií tak, aby, alespoň v některých svých podobách, byla srozumitelná publiku z jiných disciplín; akademické nároky srovnatelné s jinými disciplínami; širší mezinárodní spolupráce.
Každé z míst, kde jsem v zahraničí studovala, a později přednášela, bylo úplně jiné. Zastavím se u prvních dvou, která
nejvíce ovlivnila mou další práci - a sloužila jako vzor - ne mechanicky napodobitelný, ale trvale inspirující. Z Ekumenického institutu v Bossey mi dodnes zůstala nejen přátelství, ale i zkušenost, že právě ona jsou nejlepším způsobem,
jak poznat jinou tradici, otevřenými dveřmi ještě jinak než přes studium klasických textů a dokumentů, či prezentace
na konferencích. Studium na Heythrop College pro mě bylo tou krásnou dobou, kdy jsem poprvé mohla zažít něco, co
bych dnes nazvala „inkomunikací“ – opakem exkomunikace, a to na mnoha rovinách, skrze studium, přátelství, sdílení
duchovního života (zde jsem se poprvé setkala s ignaciánskou spiritualitou), nějakou úplně konkrétní praktickou pomoc potřebným (v mém případě to byla organizace CARA, která se starala o lidi HIV pozitivní). Obě prostředí byla mezinárodní, ekumenická v tom smyslu, že zde bylo normální patřit k různým konfesím, na Heythropu později i k různým
náboženstvím.

Po založení Institutu ekumenických studií jste měla snahu o holistické uchopení studia křesťanských tradic. Jak se
Vám tato snaha daří? A máte nějaké další cíle?
Myslím, že se podařilo založit institut a pak studijní program Teologie křesťanských tradic, kde se potkávají jak studenti, tak učitelé různých prostředí
a učí se navzájem vnímat víru, způsoby jejího uchopení, tradici, která tyto
způsoby formovala, hledat odpovědí na nové otázky i hlouběji spočinout v
duchovního porozumění tam, kde odpovědi nejsou k dispozici, kde se dotýkáme těch nejjemnějších vláken tajemství života a tajemství Boha. Těší mě,
když vidím, jak např. římský katolík, pravoslavný a adventista, kteří by se v
minulosti navzájem považovali za schizmatiky a heretiky, mohou toto cestu
hledání a nacházení podnikat spolu. Co se budoucnosti týče, příští rok otevíráme na fakultě nový navazující magisterský program Teologie - spiritualita
- etika, který bude otevřen nejen pro bakaláře teologie, ale i dalších humanitních věd. Těším se na tuto novou výzvu.
V souvislosti se začátkem nového roku se musím zeptat – Jak jste oslavila
Vánoce?
Vánoce mám, navzdory spěchu a shonu kolem, moc ráda. Slavím je úplně
tradičně, obvykle u stolu s rodinou a s pár přáteli, kteří jsou momentálně v
Praze sami. Pak na půlnoční bohoslužbě na Zbraslavi, která začíná hudbou
pozounérů z věže našeho kostela rozlévající se do údolí a pokračuje v krásné
slavnostní atmosféře, na které se podílejí jak tamní křesťané, tak ti, co se z
daleka i blízka přišli podívat na to, co se to vlastně tuto svatou noc slaví.

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. Leden 2015

