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Pozvánky na akce

Projektové řízení  

Přijměte pozvání na další s cyklu se-

minářů na podporu kariéry, který se 

věnuje tématu projektového řízení. 

Kdy: 10. květen 2018, 900 

Kde: Zelená posluchárna, 1. patro, 

Celetná 20, Praha 1 

Anotace a registrační formulář: 

ipc1.cuni.cz/reg/index.php?event=10100 

Výstava Univerzita a repub-

lika: 100 let – 100 předmětů – 

100 příběhů 

Jednou z vrcholných akcí letošního 

roku je výstava v Křížové chodbě, 

která dokumentuje sto let vztahu uni-

verzity a republiky. Každý z vystave-

ných exponátů reprezentuje jeden rok 

z období 1918–2018. 

Kdy: vernisáž 9. května, 1700 

Kde: Křížová chodba, Karolinum, 

Ovocný trh 5, Praha 1 

Denně od 1000 do 1800 – vstup volný 

Výstava potrvá do 30 září 2018. 

uk100.cuni.cz/UK100-21.html 

Rozvoj kreativního myšlení 

Zveme vás na kariérní seminář, který 

má za cíl podpořit vnímání tvořivého 

potenciálu v každém z vás a získat in-

spiraci pro tvořivý přístup k životu a 

rozvoj tvořivého myšlení. Kurz je ve-

den interaktivním způsobem, s využi-

tím technik podporujících naši tvoři-

vost. Během kurzu si lépe uvědomíte 

své zdroje tvořivosti a zároveň vnitřní 

„sabotážní programy“, které mohou 

stát v cestě tvořivému myšlení. Při-

jďte se naučit využít svoji tvořivost 

naplno! 

Kdy: 17. květen 2018, 900–1230 

Kde: Zelená posluchárna, 

1. patro, Celetná 20, Praha 1 

Registrace zde:  

ipc1.cuni.cz/reg/index.php?event=10101 
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Úvodník 

Vážení přátelé Univerzity Kar-

lovy, posíláme vám nabídku 

květnových akcí a nejzajíma-

vější novinky z dění na univer-

zitě. Navštivte výstavu Univer-

zita a republika: 100 let – 100 

předmětů – 100 příběhů, Rek-

torský sportovní den nebo se 

nechte inspirovat přednáškou 

o blahodárnosti chůze. Pokud 

se chcete zúčastnit přednášky 

či semináře, nezapomeňte se, 

prosím, včas registrovat. Pře-

jeme příjemné květnové dny. 

Podívejte se také, jaké novinky 

jsme pro Vás připravili v bene-

fitním programu pro absol-

venty UK. 

 

 

 

 

Kontakt 
Informační, poradenské 

a sociální centrum UK 
Klub Alumni UK 

Školská 13a, 116 36 Praha 1 
Tel.: (+420) 224 491 774 
E-mail: absolventi@cuni.cz 

Web: www.absolventi.cuni.cz 

Facebook: Klub Alumni UK 

http://ipc1.cuni.cz/reg/index.php?event=10100
https://uk100.cuni.cz/UK100-21.html
http://ipc1.cuni.cz/reg/index.php?event=10101
http://ipc1.cuni.cz/reg/index.php?event=10101
mailto:absolventi@cuni.cz
http://www.absolventi.cuni.cz/
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Rektorský sportovní den 

Máte rádi sport? 16. květen nabídne 

širokou škálu sportovního využití na 

různých místech Prahy. 

Kdy: 16. květen 2018 

Kde: Sportoviště UK 

Program a seznam sportovišť: 

rektorskyden.cuni.cz 

Chůze jako prostředek ovliv-

nění zdatnosti a nadváhy 

nebo obezity  

Přijměte pozvání na přednášku o po-

zitivním vlivu chůze na lidské tělo a 

zdraví. O tomto tématu pohovoří 

prof. Ing. Václav Bunc, CSc. z Fakulty 

tělovýchovy a sportu. Vstup volný. 

Kdy: 31. květen 2018, 1730 

Kde: Velká zasedací síň, Karolinum, 

Ovocný trh 3, Praha 1 

Více o tématu přednášky: 

ipsc.cuni.cz/IPSC-6.html?event=17113 

Registrace zde: 

ipc1.cuni.cz/reg/index.php?event=10117 

Dění na univerzitě 
Den celoživotního vzdělávání 

a Festival absolventů 

V sobotu 21. dubna se v historických 

prostorách Karolina v centru Prahy 

uskutečnila akce, která přilákala 

stovky návštěvníků všech věkových 

kategorií. Program nabídl mimo pre-

zentace programů celoživotního 

vzdělávání všech 17 fakult UK také 

přednášky, koncert, dětský program a 

besedu s významnými absolventy. Po-

zvání na besedu letos přijali: lékařka 

Kateřina Cajthamlová a botanik Vác-

lav Větvička. 

Ve Velké aule si absolventi 5 fakult 

připomněli slavnostním ceremoniá-

lem zlaté promoce 50 let od absoluto-

ria na své alma mater. 

Fotografie z celé akce: 

cuni.cz/UK-8984.html 

Další fotky najdete na Facebooku Uni-

verzity Karlovy. Článek o zlaté promoci 

MFF naleznete zde: 

matfyz.cz/clanky/1137-absolventi-mat-

fyzu-se-sesli-na-zlate-promoci 

Studenti obdrželi Cenu rek-

tora a Bolzanovu cenu 

Ve středu 18. dubna 2018 byly ve 

Vlasteneckém sále předány studentům 

různá ocenění za studijní a vědecké 

úspěchy. 

Jména oceněných studentů a fotogra-

fie ze slavnostního udělování cen na-

leznete zde: cuni.cz/UK-8976.html 

https://rektorskyden.cuni.cz/
https://www.ipsc.cuni.cz/IPSC-6.html?event=17113&lang=cz
http://ipc1.cuni.cz/reg/index.php?event=10117
http://www.cuni.cz/UK-8984.html
https://www.matfyz.cz/clanky/1137-absolventi-matfyzu-se-sesli-na-zlate-promoci
https://www.matfyz.cz/clanky/1137-absolventi-matfyzu-se-sesli-na-zlate-promoci
https://www.cuni.cz/UK-8976.html
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Vyšel nový katalog kurzů 

Univerzity třetího věku UK 

Povinnou školní docházku už máte 

nějakou dobu za sebou, ale vzdělávání 

vás stále láká? Připravili jsme pro vás 

přehled všech kurzů univerzity třetího 

věku, které nabízí Univerzita Karlova 

v akademickém roce 2018/2019. 

Katalog v tištěné formě můžete za-

koupit v kamenném obchodě s uni-

verzitními předměty UK POINT na 

adrese Celetná 14, Praha 1. 

Cena katalogu: 30 Kč 

V online podobě zdarma k dostání zde: 

ipsc.cuni.cz/IPSC-79.html 

Ze světa benefitů
Chcete se vydat do světa fantazie? 

Nebo dáváte přednost realitě? Vyu-

žijte pestré nabídky slev a výhod u na-

šich partnerů. 

 

Vydejte se objevovat krásy Česka či 

zahraničí s výhodnou nabídkou Čes-

kých drah, kde můžete využít slevu 

22 % na IN Kartu 25 s platností 1 rok 

(zvýhodněná cena 350 Kč, běžná cena 

450 Kč) nebo slevu 10 % na IN Kartu 

25 s platností 3 roky a dále na IN 

Kartu 50 a IN Kartu 100. 

 

Zajímají vás zpravodajsko-společen-

ská témata a rádi si čtete? Pak nevá-

hejte využít nabídku na předplatné 

nejčtenějšího zpravodajského týde-

níku TÉMA se slevou 25 %. Slevu 

můžete využít i na další tituly vydava-

telství MAFRA. 

 

Poznejte svět fantazie Karla Zemana. 

Vyzkoušejte si známou ponorku z 

Vynálezu zkázy, procházejte se filmo-

vými scénami nebo si půjčte elektro 

loďku a projeďte se v okolí Čertovky 

a po Vltavě. Muzeum Karla Ze-

mana nabízí slevu 25 % na vstup. 

Slevu získají i všechny osoby ve va-

šem doprovodu. 

Stihněte kulturu, než skončí 

sezóna… 

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 (sleva platí na předsta-

vení z repertoáru MDP, nelze využít 

na tituly Shirley Valentine, Pan Kap-

lan má třídu rád, Vím, že víš, že 

vím… a Proč muži neposlouchají a 

ženy neumí číst v mapách, na hostu-

jící představení a pronájmy). 

Tento měsíc se budeme loučit se dvěma před-

staveními, využijte tak poslední možnost je 

zhlédnout. 

Macbeth – derniéra inscenace 

 

Kdy: 17. 5. od 19 hodin 

Kde: v Divadle ABC 

Hrají: Milan Kačmarčík, dále hrají Pavel 

Juřica, Jiří Schwarz, Viktor Dvořák, Di-

ana Šoltýsová ad. 

Tanec smrti – derniéra inscenace 

 

Kdy: 19. 5. od 19 hodin 

Kde: v Divadle ABC – malá scéna 

Hrají: Radka Fiedlerová, Jiří Schwarz a 

Oldřich Vízner 

 

 

Bližší informace k výše uvedeným sle-

vám a kompletní nabídku benefitů 

pro zaměstnance UK a členy Klubu 

Alumni UK naleznete na adrese 

bit.ly/UKbenefity. V případě jakýchkoliv 

dotazů, nejasností či třeba námětů a 

doporučení k dané oblasti se můžete 

obrátit na Ing. Kamilu Špikovou, 

kamila.spikova@ruk.cuni.cz 

tel. 224 491 604 
 

https://ipsc.cuni.cz/IPSC-79.html
http://bit.ly/UKbenefity
mailto:kamila.spikova@ruk.cuni.cz

