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Úvodník
Vážení členové
Klubu Alumni,
přinášíme Vám již druhé číslo
newsletteru v tomto roce. Plesová sezóna na Univerzitě
Karlově pokračuje i v únoru a
březnu, a proto níže najdete
aktualizovaný přehled plesů
pořádaných fakultami. Na dalších stránkách naleznete pozvánky na výstavy, diskuze či
informace o benefitech, které
prostřednictvím členství
v Klubu Alumni můžete využívat.
English: Dear Alumni Club
members, we bring you the second issue of our newsletter this
year. Ball seasons at the Charles
University continues also in
February and March. Thus, you
find updated overview of balls
organized by faculties. On the
next pages you may find invitations for exhibitions, discussions or information about
benefits related to your Club
Alumni membership.

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 na únorové akce
Přednáška Klubu Alumni UK:
Evropská integrace a administrativa
Donalda Trumpa: výhledy, příležitosti a rizika

Nástup Donalda Trumpa do úřadu
prezidenta Spojených států amerických byl některými Evropany očekáván s nadšením, jinými s hrůzou. Jaký
dopad může mít politika nového
amerického prezidenta na evropskou
integraci? Je finálním hřebíčkem do
rakve Unie zmítané nejrůznějšími krizemi, nebo naopak může vyvolat
dlouho vzývanou reformu integračního procesu? Přednáška se bude zabývat rolí USA v procesu evropské
integrace, uvede do kontextu dosavadní výroky Donalda Trumpa na adresu EU a nastíní možné scénáře dalšího vývoje Evropské unie a transatlantických vztahů.

Přednáší: Mgr. Tomáš Weiss, M.A.,
Ph.D., absolvent Fakulty sociálních věd
Dr. Tomáš Weiss působí na Katedře západoevropských studií IMS, kterou od
roku 2013 vede. Zabývá se zahraniční a
bezpečnostní politikou Evropské unie a
jejích členských států a transatlantickými vztahy.
Kdy: čtvrtek 16. 2. 2017, 17:30–18:30
Kde: Velká zasedací místnost
Karolinum, 2. patro, Ovocný trh 3-5,
Praha 1
Registrace:
ipc1.cuni.cz/reg/index.php?event=444

Reprezentační ples Přírodovědecké fakulty UK
Kdy: sobota 18. února 2017 od 20 hod.
Kde: Kongresové centrum Praha,
5. května 1640/65, Praha 4 – Nusle
Oficiální událost na Facebooku:
facebook.com/events/1351681004841964

1

Získejte na ipsc.cuni.cz/IPSC-82.html

Právnický ples
Ples pořádá Spolek českých právníků
Všehrd ve spolupráci s Právnickou fakultou pod záštitou předsedy vlády
Bohuslava Sobotky a radní pro školství Hl. m. Prahy Ireny Ropkové. Těšit se můžete na vystoupení Big
Bandu Felixe Slováčka, Míši Noskové
či Jana Smigmatora.
Kdy: sobota 25. 2. 2017, od 19 hod.
Kde: Obecní dům, nám. Republiky 5,
Praha 1 – Staré Město
Prodej vstupenek probíhá od 23. ledna.
Oficiální událost na Facebooku:
facebook.com/pravnickyples

Ples 2. lékařské fakulty UK
Ples je pořádán v režii spolku Motolák. Hosté se mohou těšit na vyhlášení ankety Učitel roku a taneční skupinu Prdlý kosti. Nebude chybět ani
bohatá tombola a zajímavý hudební
program v podání kapel Joy of Moonrise nebo Harmcore Jazz Band.
Kdy: sobota 25. února 2017, 20 hod.
Kde: Národní dům, Nám. Míru 820/9,
Praha 2 – Vinohrady
Vstupenky můžete zakoupit v Národním domě na Vinohradech nebo na
pokladně děkanátu 2. LF UK. Ceny se
pohybují od 290 do 350 Kč v předprodeji, cena na místě 400 Kč.
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Ples Fakulty tělesné výchovy
a sportu UK
Vstupenky můžete zakoupit od 1.
února v Copy centru Falon na FTVS
UK v přízemí hlavní budovy cca 15
m vpravo od vstupní haly – číslo
dveří 54, 54a. Platba pouze v hotovosti.
Kdy: úterý 28. února, 2017 od 19 hod.
Kde: Slovanský dům, Na Příkopě 22,
Praha 1
Ceny vstupenek: 250 Kč v předprodeji,
300 Kč na místě

Matfyzácký ples
Matematicko-fyzikální fakulta UK
společně se studentským spolkem
Matfyzák Vás srdečně zvou na Matfyzácký ples. Tentokrát se bude jednat
o ples prvočíselný.
Kdy: čtvrtek 2. března 2017 od 19:31
Kde: Palác Žofín, Slovanský ostrov 226,
Praha 1
Více informací již brzy naleznete na
stránkách spolku Matfyzák:
www.matfyzak.cz/wp

Společný reprezentační ples
Filozofické a Pedagogické fakulty UK 2017
Aneb FF UK a PedF UK na červeném koberci. Plesem vás v záři oscarového večera provede nová moderátorská dvojice Vašek Vidím a Barbora
Petrovická. K tanci pobídne kapela

Zatrestband a po ní se můžete těšit na
Simple Muffin. Připravena jsou ocenění hodná předtančení, správnou filmovou atmosféru naladí vůně popcornu a po půlnoci nás do filmového
světa přiláká DJ. Tento večer si můžete převzít také ceny z bohaté tomboly a nakonec je tradičně připravena
i oscarová afterparty.
Kdy: úterý 7. března 2017
Kde: Národní dům, Náměstí Míru
820/9, 120 00 Praha 2 – Vinohrady
Vstupenky můžete zakoupit buď online (přes službu Ticketon, viz stránky
plesu) nebo osobně ve výdejním centrum společnosti Ticketon (Na Příkopě
16, Praha 1). Ceny vstupenek: stání
(250 Kč), sezení (300 Kč).
Oficiální stránky plesu: ples2017.cz

Ples 3. lékařské fakulty UK
Na v pořadí již devatenáctém plesu 3.
LF UK bude ke zhlédnutí mnoho vystoupení, anketa o nejoblíbenějšího
pedagoga fakulty tzv. Syllabova křída
a samozřejmě nebude chybět bohatá
tombola. Ples pořádá 3. LF společně
se studentským spolkem Trimed. Přijďte přivítat nový semestr ve velkém
stylu!
Kdy: pátek 10. 3. 2017, od 19 hod.
Kde: Národní dům, Náměstí Míru
820/9, 120 00 Praha 2 – Vinohrady
Podrobnosti sledujte na:
www.lf3.cuni.cz/3LF-1.html

Další akce
Výstava 50 000 růží sametové
revoluci: Přátelství Václava
Havla a Mária Soarese
Výstava připomene události listopadových dní roku 1989, kdy do Prahy
přijeli mladí portugalští aktivisté, aby
vyjádřili podporu československé revoluci a ocenili 50 000 portugalskými
růžemi odvahu českých studentů. Mapuje také přátelství mezi Václavem
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Havlem a bývalým portugalským prezidentem Máriem Soaresem a pozitivní vztah Havla k Portugalsku.

Výstava vznikla z iniciativy Českého
velvyslanectví v Lisabonu ve spolupráci s Nadací Mária Soarese, Portugalským velvyslanectvím v Praze, Portugalským centrem / Camões I. P. a
Filozofickou fakultou UK.
Výstavu je možné zhlédnout v prostorách hlavní budovy Filozofické fakulty
UK do 28. února 2017.
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Český rozvod se Západem?
(veřejná debata)
O problémech české přináležitosti k
Západu budou diskutovat historik a
filozof Petr Hlaváček z Collegia Europaea FF UK & FLÚ AV ČR, autor
nedávno vydané knihy Západ, nebo
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Východ? České reflexe Evropy 1918–
1948 (Academia 2016), dále politický
geograf Michael Romancov a novinářka Kateřina Šafaříková, která se
zaměřuje na aktuální evropské otázky.
Debatu moderuje Michael Žantovský.

Kdy: 7. února 2017 v 19:00
Kde: Knihovna Václava Havla
Ostrovní 13, Praha 110 00
Webové stránky: www.vaclavhavel-library.org/cs/index/kalendar/1119/cesky-rozvod-se-zapadem

Nabídky pro absolventy
Výběrové řízení na služební
místo ministerského rady v
oddělení bezpečnostního
výzkumu odboru bezpečnostního výzkumu a vzdělávání
Služební místo je zařazeno do 13.
platové třídy a výkon služby zahrnuje: zajišťování agendy poskytovatele státní podpory ve výzkumu a
vývoji podle zákona č. 130/2002
Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků v oblasti mezinárodní spolupráce v bezpečnostním výzkumu; sledování a prezentace implementace výsledků projektů.
Požadavkem na výše uvedenou pozici je: státní občanství ČR, trestní
bezúhonnost, vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním
oboru, pokročilá znalost
MS Office je výhodou.
Obor služby: 12. Výzkum, vývoj a
inovace, 9. Zahraniční vztahy a
služba
Místo výkonu služby: Praha
Předpokládaný nástup:
březen–duben 2017
Datum podání žádostí: 10. 2. 2017
Bližší informace poskytne:
PaedDr. Jan Vykoukal
Tel.: +420 974 832 997
E-mail: jan.vykoukal@mvcr.cz
mvcr.cz/clanek/vyberove-rizeni-na-sluzebni-misto-ministerskeho-rady-v-oddeleni-bezpecnostniho-vyzkumu-id30355687.aspx
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Nabídka zaměstnání na služební místo ministerský rada
oddělení vzdělávání odboru
bezpečnostního výzkumu a
vzdělávání
Služební místo je zařazeno do 13. platové třídy a výkon služby zahrnuje:
 zajišťování tvorby celostátní koncepce rozvoje mezinárodního policejního vzdělávání v působnosti Ministerstva vnitra a její realizaci;
 provádění analýz, konzultační a metodické činnosti v oblasti celoživotního vzdělávání v návaznosti na
kompetence Ministerstva vnitra;
 koordinace a zajišťování zahraničních aktivit MEPA, CEPOL a další
multilaterální a bilaterální spolupráci
v oblasti vzdělávání;
 zastupování České republiky na mezinárodních jednáních a relevantních konferencích.
Požadavkem na výše uvedenou pozici
je:
 státní občanství ČR,
 trestní bezúhonnost,
 vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním oboru,
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 znalost anglického jazyka nebo francouzského jazyka podmínkou (stupeň B2),
 uživatelská znalost MS Office.
Obor služby: 9. Zahraniční vztahy a
služba, 10. Školství, výchova a vzdělávání
Místo výkonu služby: Praha
Předpokládaný nástup: březen – duben
2017
Datum podání žádostí: 15. únor 2017
Bližší informace poskytne:
Ing. Petr Koštíř
Tel.: +420 974 832 091
E-mail: petr.kostir@mvcr.cz
Web: mvcr.cz/clanek/vyberova-rizenimv-vyberove-rizeni-na-sluzebni-mistoministerskeho-rady-v-oddeleni-vzdelavani-id-30021309.aspx

Výběrové řízení na služební
místo ministerského rady v
oddělení bezpečnostního výzkumu odboru bezpečnostního výzkumu a vzdělávání
Služební místo je zařazeno do 13. platové třídy a výkon služby zahrnuje:
zajišťování agendy poskytovatele
státní podpory ve výzkumu a vývoji

podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků
v oblasti kontroly projektů realizovaných v rámci programů bezpečnostního výzkumu, zaměřených do oblasti
krizového řízení nebo ochrany kritických infrastruktur nebo ochrany občanů.
Požadavkem na výše uvedenou pozici
je:
 státní občanství ČR,
 trestní bezúhonnost,
 vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním oboru,
 Pokročilá znalost MS Office výhodou.
Obor služby: 12. Výzkum, vývoj a inovace
Místo výkonu služby: Praha
Předpokládaný nástup: březen–duben
2017
Datum podání žádostí: 10. únor 2017
Bližší informace poskytne:
PaedDr. Jan Vykoukal
Tel.: +420 974 832 997
E-mail: jan.vykoukal@mvcr.cz
Web: www.mvcr.cz/clanek/vyberove-rizeni-na-sluzebni-misto-ministerskehorady-v-oddeleni-bezpecnostniho-vyzkumu-id-30355688.aspx

Benefity pro vás
S průkazem člena Klubu Alumni můžete uplatnit řadu slev a benefitů, ať
už celouniverzitních, fakultních či mimouniverzitních.
V rámci univerzity můžete využít
např. určitých služeb Kolejí a menz UK,
Knihoven UK, Hotelu Krystal či zakoupit
zboží se slevou v Nakladatelství Karolinum nebo UK Pointu. Fakulty členům
Klubu Alumni nabízí možnost přihlásit se se slevou na zajímavé kurzy Celoživotního vzdělávání nebo možnost
zakoupení upomínkových a propagačních předmětů či publikací.
Mimo univerzitu uplatníte průkaz
člena v oblasti vzdělávání, cestování,
kultury nebo dopravy. Slevy nabízí
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například CK Čedok, Kino Lucerna,
Jazyková škola JIPKA, České dráhy,
Švandovo divadlo, Divadlo pod Palmovkou, Městská divadla pražská a
další.
Průkazy s licencí Alive mohou navíc
využít slev uvedených v katalogu na
stránkách www.alive.cz.
Celou nabídku a podmínky uplatnění
u jednotlivých slev a benefitů naleznete na www.cuni.cz/UK-6174.html
Tuto sekci pro Vás neustále aktualizujeme.
ENGLISH

With the Charles University Club
Alumni membership card you may

use a large scale of benefits at the university, its faculties, and even outside
the university.
You can use services of Dormitories
and Refectories, Libraries, Krystal Hotel,
buy goods for discount prices at university bookshop, or buy official merchandise UK Point store. For Alumni
Club members, faculties offer discounts on various interesting courses
of Lifelong learning programmes or
faculty merchandise, and publications.
Outside the university you may find
discounts on culture, education,
transport or travelling. Discounts are
offered e. g. by CK Čedok, Kino Lucerna, Jazyková škola JIPKA, České
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dráhy, Švandovo divadlo, Divadlo
pod Palmovkou, Městská divadla
pražská and many others
Membership cards with Alive licence
can, in addition, use variety discounts
and benefits listed in the catalogue on
the following webpage: www.alive.cz.
Don’t hesitate to get in touch with us
on this matter!

Městská divadla pražská Vás
zvou do divadla!
Po předložení průkazu zaměstnance
UK nebo člena Klubu Alumni na pokladnách divadel ABC a Rokoko získáte 50% slevu na nákup vstupenek
do 1. a 2. cenové zóny.
Premiéra mládí + setkání s tvůrci
po představení

Novinka Divadla Rokoko. Bláznivá
komedie o dvou mimořádných ženách a jednom velkém dobrodružství.
V hlavních rolích uvidíte Danu Syslovou a Jitku Smutnou. 15. února bude
navíc součástí představení i setkání s
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herečkami. Můžete se jich zeptat na
vše, co vás o inscenaci zajímá, a uslyšíte perličky ze zákulisí zkoušení.
Kdy: 15. 2. od 19 hodin
Kde: Divadlo Rokoko

Na miskách vah

Ve strhující inscenaci Na miskách vah
excelují herci Jan Vlasák a Vasil Fridrich. Autorem hry je Ronald
Harwood, mj. scenárista oscarového
filmu Pianista.
Drama Na miskách vah je inspirováno skutečným příběhem geniálního
dirigenta Berlínské filharmonie
Wilhelma Furtwänglera, který čelil obvinění ze spolupráce s nacistickým režimem. Ve hře se proti němu postaví
americký vyšetřovatel, který ho chce
usvědčit za každou cenu. Na čí straně
je pravda?
Kdy: 15. 2. od 19 hodin
Kde: Divadlo ABC

Evžen Oněgin

Slavný milostný příběh A. S. Puškina
o nenaplněné lásce petrohradského

šviháka a venkovské dívky. Z ruchu
Petrohradu uniká Oněgin před intrikami a společenskou přetvářkou na
venkov, kde chce najít novou životní
inspiraci. Jako většina městských lidí
je však překvapen, a to dost nemile.
Stěží na vesnici nachází jediného přítele, mladého básníka, a díky němu jedinou společnost, která se nabízí v
domě Lariných. Oněgin i sem vnese
lehkomyslné manýry zlaté mládeže,
proti nimž je venkovská společnost
málo imunní, a vše se tak vyhrotí v
katastrofu. V hlavních rolích uvidíte
Jiřího Hánu a Petru Tenorovou.
Kdy: 21. 2. od 19 hodin
Kde: Divadlo ABC

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.)
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