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Z dění na Univerzitě Karlově
Univerzita volila nového rektora 

20. října 2017 proběhla volba nového 

rektora Univerzity Karlovy. Této 

volby se účastnil stávající rektor 

MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA. 

A prof. RNDr. Jan Černý Ph.D., 

z Přírodovědecké fakulty UK. Volby 

se zúčastnilo celkem 68 členů akade-

mického senátu a MUDr. Tomáš 

Zima, DrSc., MBA. byl podruhé zvo-

len do funkce rektora 51 platnými 

hlasy. 

 

Návrh na jmenování rektorem bude 

předložen prezidentovi republiky a po 

jmenování, které by mělo proběhnout 

1. února, bude moci rektor pokračo-

vat ve svém úřadu po dobu funkč-

ního období 4 roky. 

O pokladech Karolina 

25. října 2017 se někteří z Vás zúčast-

nili přednášky pana profesora Royta 

o pokladech Karolina. Tato událost se 

setkala s velkým zájmem, což nás 

upřímně těší a představuje to pro nás 

impuls pro organizaci dalších po-

dobně zaměřených akcí, o kterých 

Vás budeme včas informovat. 
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Úvodník 
Vážené absolventky a vážení 

absolventi Univerzity Kar-

lovy, přinášíme Vám další číslo 

našeho newsletteru Klubu 

Alumni UK. Nejvýznamnější 

událostí pro univerzitu byla v 

předchozím měsíci zcela jistě 

volba nového rektora. Jak pro-

bíhala a dopadla, se dočtete 

dále v tomto čísle. Stěhování 

kanceláře pro absolventy 

máme úspěšně za sebou a nyní 

nás již najdete na nové adrese 

Školská 13a, Praha 1. Svůj prů-

kaz absolventa, který lze využí-

vat k čerpání různých benefitů, 

si nyní nově můžete nechat vy-

stavit ve výdejně karet v Ople-

talově ulici 38. Listopad nám 

kromě chladného počasí při-

náší také mnoho zajímavých 

akcí, na které bychom vás pro-

střednictvím newsletteru rádi 

pozvali. Jsou to v první řadě 

veletrhy pracovních příležitostí 

pro naše studenty a absolventy, 

které probíhají buď na jednot-

livých fakultách, nebo celouni-

verzitně. 

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 

mailto:absolventi@cuni.cz
http://www.absolventi.cuni.cz/
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Matfyz zachránil rotundu 

Matematicko-fyzikální fakulta UK zís-

kala 3. října na zámku v Bučovicích 

cenu Patrimonium pro futuro 2016 v 

kategorii „prezentace hodnot“. Oce-

nění udělil fakultě Národní památ-

kový ústav za projekt „Záchrana ro-

tundy sv. Václava na Malostranském 

náměstí v Praze“. Kromě této ceny si 

fakulta odnesla ještě jedno vítězství, a 

to v kategorii Památky děkují, ve 

které veřejnost hlasovala o projektech 

on-line. Cenu za fakultu převzal pro-

děkan pro propagaci a vedoucí pro-

jektu záchrany rotundy dr. Martin 

Vlach. 

 

Finále Science Slam v Brně 

Skvělá zábava i poučení čekaly na ná-

vštěvníky SONOcentra v Brně. Ve 

středu 1. listopadu 2017 se tu konalo 

první české finále unikátního projektu 

Science Slam, o kterém jsme Vás in-

formovali v předchozím čísle. Finále 

se zúčastnilo celkem 6 soutěžících, 

mezi nimi Jakub Drápal, Tomáš 

Herma a Jakub Kubečka z Univerzity 

Karlovy. Na prvním místě se umístila 

Barbora Chattová z Masarykovy uni-

verzity a postupuje tak do evropského 

finále. Všem finalistům gratulujeme! 

 

Více o finále Science Slam a vítězném 

projektu se dočtete zde: 

scienceslam.muni.cz/slam 

/finals2017/default 

Pozvánky na akce 

Jak na prevenci civilizačních 

chorob? Dozvíte se na Týdnu 

vědy a techniky! 

Jako každý rok se 1. lékařská fakulta 

UK zúčastní celorepublikového týdne 

plného vědeckých zázraků. Na inter-

aktivní výstavě s názvem „Čím si mo-

derní civilizace ničí zdraví aneb Když 

blahobyt zabíjí“ si návštěvníci budou 

moci vyzkoušet různé lékařské pří-

stroje v praxi.  Člověk není schopen 

se vyrovnat s nadbytkem vymožeností 

moderní doby. Špatně se stravuje, je 

ve stresu, má nedostatek pohybu, 

kouří... Důsledkem toho se rozvíjí 

řada nemocí, které se označují jako ci-

vilizační – nebo také nemoci z bla-

hobytu (cukrovka, cévní mozková 

příhoda, deprese, obezita, rakovina 

aj.). Interaktivní výstava vás seznámí s 

těmi nejčastějšími a s možnostmi, jak 

jim předcházet. Přijďte se na nás po-

dívat 8. listopadu 2017 a objevujte s 

námi kouzla a tajemství vědy. 

Kdy: 8. listopadu 

Kde: Akademie Věd ČR, Národní 3, 

Praha 1 

 

Trimed Job 2017 

– veletrh práce 3. LF UK 

3. lékařská fakulta zve na veletrh pra-

covních příležitostí, který je určen pro 

absolventy oborů Všeobecné lékařství 

a Všeobecná sestra. Jedná se o 4. roč-

ník tohoto festivalu a kromě prezen-

tace jednotlivých zdravotnických zaří-

zení, se můžete také těšit na před-

nášky absolventů této fakulty. Pro ty, 

kteří uvažují o práci v zahraničí, ne-

bude chybět ani zahraniční inspirace v 

podobě přednášejících z Německa, 

Švýcarska a USA. 

Kdy: 22. listopadu 2018, 10.00 – 18.00 

Kde: Budova 3. lékařské fakulty, 

Ruská 87, Praha 10 

 

Den firem pro matematiku 

a informatiku 2017 

Matematicko-fyzikální fakulta pořádá 

27. listopadu 2017 Den firem pro ma-

tematiku a informatiku, který má za 

https://scienceslam.muni.cz/slam/finals2017/default
https://scienceslam.muni.cz/slam/finals2017/default
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účel přiblížit studentům a absolven-

tům možnosti pracovního uplatnění 

v těchto oblastech. 

 

Účast na veletrhu potvrdilo přibližně 

40 společností a jejich seznam nalez-

nete zde: www.careermarket.cz/care-

ermarket/den-firem-pro-matematiku-

a-informatiku  

Kdy: 27. listopadu 2017, 9.30 – 17.30  

Kde: Matematicko-fyzikální fakulta UK 

v Praze, Malostranské náměstí 25, 

Praha 1 

Veletrh Absolvent 

O přípravách Veletrhu Absolvent 

jsme Vás informovali již v minulém 

čísle newsletteru. Rádi bychom tak 

ještě jednou pozvali všechny studenty 

a absolventy Univerzity Karlovy na 

veletrh pracovních příležitostí, který 

pořádá Informační, poradenské a so-

ciální centrum v prostorách Karolina. 

Na veletrhu najdete vystavovatele ze 

státní, komerční i neziskové sféry. 

Chybět nebude také 

atraktivní dopro-

vodný program, ze 

kterého lze zmínit 

například přednášku 

viceprezidenta Svazu 

průmyslu a dopravy 

Radka Špicara. Také 

samotní vystavova-

telé se budou snažit 

návštěvníky veletrhu 

zaujmout zábavnou 

formou, a tak se mů-

žete těšit na různá 

testování a další in-

teraktivní zábavu. 

Veletrh je otevřen 

všem studentům a 

absolventům baka-

lářských, magister-

ských a doktorských 

oborů.  

Seznam potvrzených 

vystavovatelů a více 

informací o akci na-

leznete zde: veletr-

habsolvent.cuni.cz/vystavova-

tele.html  

Kdy: 28. listopadu 2017, 9.00 – 16.00 

Kde: Karolinum, Ovocný trh 5, Praha 1 

Člověk v náhradách… aneb 

technika slouží medicíně 

Stále probíhá výstava zaměřená na ve-

lice specifický obor lékařství, kterým 

je protetika.  Výstava odhaluje po-

třebu neuvěřitelné kooperace zdánlivě 

nepříliš příbuzných oborů jako je me-

dicína, kybernetika, elektronika, de-

sign a mechanika. Zajímá-li Vás toto 

téma, výstava potrvá do 4. března 

2018. 

Kdy: 10. května 2017–4. března 2018 

Kde: Národní technické muzeum, 

Kostelní 42, Praha 7 

Více o výstavě: 

www.ntm.cz/clovek_v_nahradach 

Kariérní semináře 

Cyklus přednášek a seminářů na pod-

poru kariéry běží dál a v listopadu 

jsme pro naše studenty a čerstvé ab-

solventy připravili následující témata: 

23. 11. 2017 

Proč a jak začít podnikat 

ipsc.cuni.cz/IPSC-6.html?event=15685 

30. 11. 2017 

Rozvíjení tvořivosti 

v každodenním životě 

ipsc.cuni.cz/IPSC-6.html?event=15686 

Benefity 

Všimli jste si, že se Vánoce nezadrži-

telně blíží? Využijte k nákupům dárků 

pro své blízké i slevy u našich part-

nerů. Vybírejte z knih, sportovního 

vybavení, kosmetiky nebo šperků. 

Nezapomněli jsme ani na slevy zboží 

pro domácí mazlíčky. 

http://www.careermarket.cz/careermarket/den-firem-pro-matematiku-a-informatiku
http://www.careermarket.cz/careermarket/den-firem-pro-matematiku-a-informatiku
http://www.careermarket.cz/careermarket/den-firem-pro-matematiku-a-informatiku
http://veletrhabsolvent.cuni.cz/vystavovatele.html
http://veletrhabsolvent.cuni.cz/vystavovatele.html
http://veletrhabsolvent.cuni.cz/vystavovatele.html
http://www.ntm.cz/clovek_v_nahradach
http://www.ipsc.cuni.cz/IPSC-6.html?event=15686&lang=cz
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Preciosa 

Nakupte krásné šperky, dárky a deko-

race s 15% slevou. Slevu čerpejte pro-

střednictvím e-shopu. 

www.preciosa-eshop.com 

Ryor 

Kvalitní českou kosmetiku koupíte 

prostřednictvím e-shopu se slevou ve 

výši 10 %. 

www.ryor.cz 

Megabooks 

Slevu 10 % na nákup knih můžete 

uplatnit v síti prodejen Megabooks či 

Kosmas. 

www.megabooks.cz 

a Kosmas www.kosmas.cz 

AZ Sport 

K nákupu sportovního oblečení a vy-

bavení se slevou 10 % zajděte do ka-

menné prodejny v Lidické ul. (Lidická 

7, Praha 5). 

www.azsport.cz 

HERVIS 

Podzimní šatník můžete doplnit také 

v Hervisu se slevou 15 %, kterou zís-

káte na nákup zboží v kamenných 

prodejnách. 

www.hervis.cz 

HUDY sport 

Vybavte se do přírody, na hory i do 

města se slevou 10 % na nákup zboží 

v kamenných prodejnách HUDY (Li-

dická, Slezská, Českomoravská, Per-

štýn, Dejvická, Havlíčkova). 

www.hudy.cz 

PET CENTER 

Využijte slevu ve výši 25 % na jeden 

produkt při nákupu nad 500 Kč ve 

značkových prodejnách.  

www.petcenter.cz 

Zveme vás do divadla! 

Po předložení průkazu zaměstnance 

UK nebo člena Klubu Alumni na po-

kladnách divadel ABC a Rokoko zís-

káte 50% slevu na nákup vstupenek 

do 1. a 2. cenové zóny. 

Doporučujeme tato listopadová a 

prosincová představení Městských di-

vadel pražských: 

Teror – novinka 

Interaktivní soudní drama, ve kterém 

se porotou stávají sami diváci. Obža-

lovaným je vojenský pilot, který neu-

poslechl rozkaz, rozhodl se jednat 

podle vlastního svědomí a sestřelil te-

roristou unesené civilní letadlo, jež 

mířilo na stadion s desítkami tisíc lidí. 

Je vinen, nebo není? Rozhodnutí je na 

vás. 

13. a 21. 11. od 19 h v Divadle ABC 

Hrají: Milan Kačmarčík, Zbigniew Ka-

lina, Tomáš Novotný, Jitka Smutná, Lu-

káš Jurek a Evellyn Pacoláková 

Otec – novinka 

Dojemná a současně vtipná tragiko-

medie o jednom smutném fenoménu 

naší doby ‒ stařecké demenci. Hra je 

psaná z pohledu muže, jenž je tímto 

neduhem postižen. Jednotlivé scény 

se vzájemně popírají, postavy mají 

více podob a příběh se skládá ne-

přímo, skoro až detektivně. 

11. 11. od 17 h a 22. 11. od 19 h 

v Divadle Rokoko 

Hrají: Jan Vlasák, Veronika Gajerová, 

Aleš Procházka, Tereza Vítů, Zdeněk 

Vencl a Lenka Zbranková 

Vánoční festival 

V sobotu 2. prosince 2017 proběhne 

v divadlech ABC a Rokoko Vánoční 

festival. Připraveny jsou čtyři insce-

nace s vánoční tematikou – Vyšla 

hvězda nad Betlémem, Ježíšek Super-

star, Vánoce tří sněhuláků, České Vá-

noce. 

Od 14.30 do 19 hodin bude ve foyer 

Divadla ABC probíhat doprovodný 

program. Pro děti je připravena Miku-

lášská besídka, mohou napsat Ježíš-

kovi dopis a s vlastnoručně vyrobe-

nou pečetí ho poslat Andělskou poš-

tou. Ve výtvarné dílničce si budou 

moci vyzkoušet zdobení perníčků, vý-

robu ozdob z včelího vosku či ko-

rálků nebo si vytvořit prasátko pro 

štěstí. Součástí budou i vánoční trhy, 

kde bude možné nakoupit na stáncích 

neziskových organizací výrobky z 

chráněných dílen, které třeba potěší i 

jako dárek pod vánočním stromečkem. 

2. 12. od 14 hodin 

v divadlech ABC a Rokoko 

České Vánoce 

České Vánoce nejsou vánoční hrou v 

klasickém slova smyslu, ale velmi své-

ráznou adaptací starého známého pří-

běhu, která je inspirována lidovým 

barokním divadlem, ladovskými jes-

ličkami a také dnešní většinově ateis-

tickou společností, která Vánoce již 

dávno nevnímá jen jako svátky slavící 

Boží narození. 

2. 12. od 19 h, 9. 12. od 14 a 18 h, 

26. 12. od 16 h v Divadle ABC 

Hrají: Hanuš Bor, Vasil Fridrich, Dana 

Batulková, Martin Písařík, Jiří Hána, Lu-

cie Pernetová ad. 

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 ne-

umí číst v mapách, na hostující předsta-

vení a pronájmy. 

Bližší informace k výše uvedeným slevám a 

kompletní nabídku benefitů pro zaměst-

nance UK a členy Klubu Alumni UK na-

leznete na: bit.ly/UKbenefity. V případě 

jakýchkoliv dotazů, nejasností či třeba ná-

mětů a doporučení k dané oblasti se můžete 

obrátit na Ing. Kamilu Špikovou, 

kamila.spikova@ruk.cuni.cz, 

tel. 224 491 604.

http://www.preciosa-eshop.com/
http://www.ryor.cz/
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http://www.kosmas.cz/
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http://www.hervis.cz/
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