
Sváteční provozní 
doba IPSC:  

21. 12. 2015: zavřeno 
22. 12. 2015: zavřeno 
23. 12. 2015: zavřeno 
24. 12. 2015: zavřeno 
25. 12. 2015: zavřeno 

28. 12. 2015: 9:00–16:00 
29. 12. 2015: 9:00–16:00 
30. 12. 2015: 9:00–16:00 
31. 12. 2015: 9:00–12:00 
01. 01. 2016: zavřeno 

V ostatních dnech: 
po–čt: 9:00–18:00 
pá: 9:00–16:00 
so, ne: zavřeno 

V tomto vydání 

 Kurzy a semináře 

do konce roku 

 Sváteční provozní 

doba 

 Reprezentační 

ples UK 

 Benefity pro členy 

Klubu Alumni 

a zaměstnance UK 

Úvodem 
Vážení kolegové, studenti a všichni příznivci Univerzity Karlovy, 

jménem celého týmu Informačního, poradenského a sociálního centra UK bychom 

Vám rádi popřáli krásné svátky vánoční. 

Velice nás potěšilo, že nás někteří z Vás navštívili na letos prvním ročníku Oslavy 

adventu na UK, který se konal 2. 12. na rektorátu. Ať Vás pohodová a provoněná 

slavnostní nálada provází po celé svátky až do nového roku. Ten ať je pohodový, 

veselý a úspěšný. 

Krásné Vánoce přeje IPSC! 

Pokud byste nás chtěli kontaktovat ohledně obsahu či formy našeho newsletteru, budeme rádi. Případné 

připomínky a návrhy můžete zasílat na adresu ipsc@ruk.cuni.cz. 

Co chystáme 

Kurzy a semináře: 

Možnosti studia v USA a Kanadě 

8. 12. 2015 

Více na: http://ipc1.cuni.cz/reg/index.php?event=271 

Supervize pro asistenty při studiu na UK 

8. 12. 2015 

Více na: http://ipsc.cuni.cz/IPSC-9.html?news=1818 

Seminář pro uchazeče o studiu se speciálními potřebami 

10. 12. 2015 

Více na: http://ipsc.cuni.cz/IPSC-9.html?news=1819 
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Projektové řízení (kurz pro zaměstnance) 

14. 12. 2015 

Více na: http://ipc1.cuni.cz/reg/index.php?event=304 

Celouniverzitní akce: 
Reprezentační ples Univerzity Karlovy 

15. 1. 2016 

Více na: http://ples.cuni.cz 

Zveme vás do divadla! 
Po předložení průkazu zaměstnance UK nebo člena Klubu Alumni na pokladnách diva-

del ABC a Rokoko získáte 50% slevu na nákup vstupenek do 1. a 2. cenové zóny.  

V prosinci vás zveme na: 
 

Vánoční festival v divadlech ABC a Rokoko 
Čtyři vánoční představení, Mikulášská besídka, pošta pro Ježíška, výtvarné dílničky a 

vánoční trhy neziskových organizací i něco dobrého na zub vás čeká v sobotu 5. pro-

since v divadlech ABC a Rokoko, kde se bude konat již 5. ročník Vánočního festivalu. 

Přijďte se naladit na tu správnou vánoční atmosféru. 

 

Doprovodný program bude zdarma probíhat v Divadle ABC od 16:30 do 19 hodin. 

 

Ukázka z programu: 

 

15:00 Vianočná spomienka (Divadlo Andreja Bagara v Nitre) – Divadlo ABC 

Komorní inscenace je nostalgickou vzpomínkou chlapce Buddyho na Vánoce, kdy byl 

naposledy dítětem. Poznává velkou, nezištnou, přímo mateřskou lásku své šedesátileté 

tety Sook. Bývá sice trochu bláznivá, infantilní, někdy až dojemně směšná, o to víc je 

bližší chlapcově srdci. Chápe jeho sny, potřebu hrát si a touhu po dobrodružství. Doká-

že vytvořit krásnou atmosféru Vánoc. To neopakovatelné kouzlo svátečních chvil od 

pečení vánočního cukroví až po hledání toho pravého dárku. Krásu a poklidnou atmo-

sféru inscenace podpoří vánoční melodie plné harmonie a andělského chvění. 

 

19:00 České Vánoce (Městská divadla pražská) – Divadlo ABC 

České Vánoce nejsou vánoční hrou v klasickém slova smyslu, ale velmi svéráznou 

adaptací starého známého příběhu, která je inspirována lidovým barokním divadlem, 

ladovskými jesličkami a také dnešní většinově ateistickou společností, která Vánoce již 

dávno nevnímá jen jako svátky slavící Boží narození. Vše se nese v duchu velké nad-

sázky a příběh přináší nečekané a paradoxní situace. 

 

Celý program Vánočního festivalu najdete na: 

www.MestskaDivadlaPrazska.cz/Vanocni-festival 

 

Program na prosinec 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 a Vím, že víš, že vím…) 

Divadlo Archa 
– zvýhodněná nabídka na prosinec 
(Pro zaměstnance UK a členy Klubu Alumni) 
 

12. 12. (20:00) – Pérák 

Akční historická fikce Divadla VOSTO5. Divadelní podívaná, která kombinuje prvky 

bojových umění a kaskadérských výstupů s poetikou originálního autorského divadla 

s typickým slovním humorem. 

– zvýhodněná cena pro zaměstnance UK a členy Klubu Alumni UK – 150 Kč (počet 

vstupenek omezen na 2 ks/osoba) 

Nové zboží 
v UK Pointu 

Potěšte své známé novou 

magnetkou UK! Na zimu 

se můžete také vybavit 

stylovými deštníky, šálami 

či slušivými mikinami 

a triky s logem UK. V na-

šem UK Pointu ale nalez-

nete mnoho dalších  zají-

mavých věcí, které se ho-

dí nejen jako upomínkový 

předmět ale třeba i jako 

vánoční dárek.  

Neváhejte a navštivte pro-

dejnu UK Point na adrese 

Celetná 14. 

http://ipc1.cuni.cz/reg/index.php?event=304
http://ples.cuni.cz
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17. 12. (20:00) – Divadlo Vizita – Již za týden! 

Nespoutané improvizace Jaroslava Duška, Pjéra la Šé´ze, Zdeňka Konopáska a Vik-

tora Zborníka. Už dvacet let se pravidelně dvakrát do měsíce na scéně Archy rozjíždí 

kolotoče, horské dráhy a tobogány svobodné imaginace. Vizita je synonymem pro 

improvizační divadlo, Jaroslav Dušek je jeho mistrem. 

– zvýhodněná cena pro zaměstnance UK a členy Klubu Alumni UK – 150 Kč (počet 

vstupenek omezen na 2 ks/osoba) 

 

18. 12. (20:00) – Piškanderdulá. Josefe! 

Představení, které je legendou světového loutkového divadla. Dětská hra, která se 

stala divadelní avantgardou. Tradice, která je již třicet let zároveň neustálým experi-

mentem. „Kdyby John Cage byl loutkář, dělal by takové divadlo“, prohlásil jeden divák 

po představení v New Yorku. 

– zvýhodněná cena pro zaměstnance UK a členy Klubu Alumni UK – 50 Kč 

 

Bližší informace o představeních naleznete na http://www.divadloarcha.cz. 

Počet vstupenek nabízených za zvýhodněnou cenu je u všech představení omezený.  

Rezervace vstupenek na všechna uvedená představení je možná do 7. 12. na adrese 

pavel.burianek@ruk.cuni.cz. 
 

Sleva pro zaměstnance v Hostinci U Supa 

Znovuotevřená restaurace U Supa sídlící v prostorách UK, v areálu UK 
(Celetná 22) poskytuje zaměstnancům univerzity po předchozím předložení 
průkazu slevu ve výši 20 % na polední menu. Polední nabídku naleznete na 
adrese http://www.restauraceusupa.cz/poledni-menu/ 

Dále je poskytována také sleva 10 % na nabídku z běžného jídelního lístku. 
Ten je k dispozici zde http://www.restauraceusupa.cz/menu/. 

 

Výhody od Vodafone pro zaměstnance UK 

Univerzitě Karlově se podařilo se společností Vodafone vyjednat zvýhodně-
né podmínky tarifu pro své zaměstnance. Více informací, ceník a možnost 
objednávky programu naleznete zde: http://www.ipsc.cuni.cz/IPSC-33.html 
 
Další informace o benefitech pro zaměstnance a absolventy UK naleznete 
na: http://ipsc.cuni.cz/IPSC-33.html. 

Přihlaste se 
k odběru 

Rádi byste náš newsletter dostá-

vali přímo do své e-mailové 

schránky? 

K jeho odběru se můžete nově 

přihlásit zde: 

http://1drv.ms/1JGr9RS 

Jsme i na 
Facebooku 

Chcete být v obraze, co pro 

Vás chystáme PRÁVĚ TEĎ? 

Vědět vše hned a z první ru-

ky? Dejte nám svůj like! 

www.facebook.com/ipc.uk 

Kontakt 

Zavolejte nám a my vám po-

skytneme více informací o 

našich službách a činnos-

tech.  

Informační, poradenské a 

sociální centrum 

Univerzita Karlova v Praze 

Celetná 13 

116 36 Praha 1 

(+420) 224 491 850 

ipsc@ruk.cuni.cz 

Navštivte nás na: 

www.ipsc.cuni.cz  
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