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Úvodem 
Vážení přátelé Univerzity Kar-

lovy, ve dnech, ve kterých 

vzduch začíná vonět jarem, 

příroda se probouzí prvními 

pupeny keřů, k vám přichází-

me s březnovým vydáním 

newsletteru IPSC. Naleznete 

v něm nabídku nejrůznějších 

akcí, přednášek, kurzů, které 

pořádáme. Zaměstnanci Uni-

verzity Karlovy si budou moci 

prostudovat novinky mezi 

zaměstnaneckými benefity. 

Nadto bychom rádi poukázali 

na řadu studentských spolků 

opravdu pestrého zaměření, 

do kterých mohou studenti 

Univerzity Karlovy vstoupit. 

V tomto čísle se dotkneme 

i možností, které univerzita 

studentům stran spolků nabízí. 

Přidáváme malý tip, kterak 

získat kýžené kredity. Co se 

skrývá pod názvem „Věnujte 

rostlinu“, se dočtete, milí přá-

telé, závěrem. 

Připomínky a návrhy můžete 

zasílat na adresu ipsc@ruk.cuni.cz. 

Kontakt: 
Informační, poradenské 

a sociální centrum UK 
Celetná 13, 116 36, Praha 1 

Tel.: (+420) 224 491 850 

E-mail: ipsc@ruk.cuni.cz 

Web: www.ipsc.cuni.cz 

www.facebook.com/IPC.UK 

 

 

Co chystáme 

SEMINÁŘE PRO STUDENTY 

Jen CV nestačí. Profesionálem 

na síti LinkedIn 

16. 3. 2017 

ipsc.cuni.cz/IPSC-6.html?event=14497 

Možnosti studia v Německu, Ra-

kousku a Švýcarsku 

28. 3. 2017 

ipsc.cuni.cz/IPSC-6.html?event=14382 

Využití myšlenkových map při 

organizaci informací 

29. 3. 2017 

ipsc.cuni.cz/IPSC-6.html?event=14687 

Možnosti studia ve Skandinávii, 

Dánsku a na Islandu 

4. 4. 2017 

ipsc.cuni.cz/IPSC-6.html?event=14383 

Možnosti studia ve Francii a ze-

mích Beneluxu 

11. 4. 2017 

ipsc.cuni.cz/IPSC-6.html?event=14384  

Finanční plán pro studenty 

20. 4. 2017 

ipsc.cuni.cz/IPSC-6.html?event=14499  

PRO DOKTORANDY 

Možnosti zahraničních stáží pro 

doktorandy 

14. 3. 2017 

ipsc.cuni.cz/IPSC-6.html?event=14381  

Developing effective presentati-

ons in English I. a II. 

5. a 19. 4. 2017 

ipsc.cuni.cz/IPSC-6.html?event=14674  
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Novinka: Od dubna 2017 mohou fakulty 

využívat rezervační systém na výdej 

průkazů v IPSC určený pro skupiny zahra-

ničních studentů. Chtěli bychom tím 

zkrátit čekací dobu na vydání student-

ských průkazů. 
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PRO ABSOLVENTY 

Přednáška Klubu Alumni UK: Svě-

dectví pamětníků aneb Centrum 

vizuální historie Malach 

16. 3. 2017 

cuni.cz/UK-5141.html?event=14713 

PRO ZAMĚSTNANCE 

MS Excel pro pokročilé I. 

20. 3. 2017 

ipsc.cuni.cz/IPSC-6.html?event=14527 

MS Excel pro pokročilé II. 

27. 3. 2017 

ipsc.cuni.cz/IPSC-6.html?event=14528  

Den celoživotního vzdělávání & Festival absolventů 
Přijďte se dozvědět, jaké možnosti 

univerzita a její fakulty nabízejí nejen 

pro své absolventy. Představíme vám 

širokou nabídku vzdělávacích pro-

gramů zájmových i profesních (např. 

pro lékaře, právníky, učitele), Univer-

zitu třetího věku, přípravné programy 

a přípravné studium, jazykové vzdělá-

vání či možnosti dalšího vzdělávání 

prostřednictvím internetu. Seznámí-

me vás i se vzdělávacími, kulturními a 

společenskými událostmi, které prů-

běžně připravujeme pro naše absol-

venty. Pro všechny návštěvníky jsou v 

průběhu celého dne připraveny zají-

mavé přednášky, doprovodný a dět-

ský program. 

Kdy: 22. 4. 2017 10:00–16:00 

Kde: Karolinum, Ovocný trh 3, Praha 1 

Vice na: www.denczv.cuni.cz 

Seminář „Proč a jak kandidovat na uspořádání meziná-
rodního kongresu nebo konference v Praze“ 
Prague Convention Bureau za podpo-

ry rektora Univerzity Karlovy pana 

Prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc., 

MBA, si Vás dovolují srdečně pozvat 

na seminář na téma Proč a jak kandido-

vat na uspořádání mezinárodního kongresu 

nebo konference v Praze?. 

Kdy: 22. 3. 2017 9:00–10:30  

Kde: Velká zasedací síň Karolina, 

Ovocný trh 3, Praha 1 

Organizátor: 

Prague Convention Bureau, UK 

Více na: 

cuni.cz/UK-6305.html?event=14608 

Přihlašte se na univerzitní Science Slam 
Máte rádi výzvy? Víte, co je Science 

Slam? Jde o soutěž v předávání myš-

lenek a nadšení pro vědu, ve kterém 

mladí vědci a badatelé představují 

svůj výzkum, baví diváky a navazují 

kontakty. Aktivní účast je honorová-

na, v případě zájmu o účast se přihla-

šujte na email: ipsc@ruk.cuni.cz . 

Veletrh pracovního uplatnění v medicíně a farmacii 
Veletrh pracovního uplatnění v medi-

cíně a farmacii je koncipován tak, aby 

zprostředkoval osobní kontakt mezi 

studentem a jeho potenciálním za-

městnavatelem. Velká pestrost vysta-

vovatelů zajišťuje studentům široký 

výběr pracovních příležitostí. Pro 

zvýšení atraktivity vystoupí přednáše-

jící se zkušenostmi ze zdravotnictví v 

České republice i v zahraničí. V rámci 

veletrhu také proběhne workshop na 

téma přijímací pohovor. Součástí 

veletrhu bude celodenní catering. 

Farmaceutická sekce: 

4. 4. 2017 od 9:00 v areálu FaF HK 

Medicínská sekce: 

5. 4. 2017 od 9:00 ve výukovém cen-

tru LF HK 

Více na: www.vpumf.cz 

Den firem pro fyziku 2017 
V úterý 25. 4. 2017 se uskuteční kaž-

doroční pravidelné setkání fyzikálně 

zaměřených firem a ústavů, které 

představí svoji činnost a možnosti 

uplatnění studentům a absolventům. 

Den firem je organizován ve spolu-

práci s Matematicko-fyzikální fakul-

tou UK a s Fakultou jadernou a fyzi-

kálně inženýrskou ČVUT. Firmy se 

budou prezentovat formou krátkých 

přednášek a po celou dobu konání 

Dne firem budou mít rozmístěné 

prezentační stánky ve vestibulu bu-

dovy T ve fakultním areálu v Praze – 

Troji. 

Více na: 

www.careermarket.cz/careermarket/de

n-firem-pro-fyziku  
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Digitalizace a úpravy studijních materiálů pro studenty 
se speciálními potřebami 
Připomínáme všem studentům se 

speciálními potřebami, že v rámci 

svého studia mohou využít služeb 

Caroliny – střediska digitalizace stu-

dijních zdrojů. Nový semestr zajisté 

přinesl nové požadavky na studium 

povinné literatury, kterou Vám rádi 

upravíme do elektronické podoby, dle 

Vašeho přání. Již digitalizované mate-

riály snadno vyhledáte v Centrálním 

katalogu. Máte problém s vyhledává-

ním knih a elektronických dokumentů 

v katalogu, či zapůjčením knihy pro 

digitalizaci? I v těchto případech Vám 

rádi poradíme a knihy zapůjčíme.  

Prostory Caroliny můžete také využít 

jako místo ke svému studiu. 

Další služby našeho střediska nalezne-

te na: carolina.ipsc.cuni.cz 

V případě dotazů nás neváhejte kon-

taktovat nebo se osobně zastavte 

v otevíracích hodinách Caroliny. 

Kontakt: Bc. Zuzana Žižková, Celet-

ná 20, Praha 1, 1. patro, dveře 132a 

Tel.: 224 491 581 

E-mail: zuzana.zizkova@ruk.cuni.cz 

Otevírací doba: 

po–čt: 9:00–12:00, 12:30–17:00 

pá: 9:00–12:00, 12:30–15:00

Služba pro studenty se zrakovým postižením 
– Prostorová orientace a samostatný pohyb (PO SP) 
Stále probíhají nácviky prostorové 

orientace a samostatného pohybu v 

prostorách Karolina a dalších předem 

domluvených budovách, kde se stu-

denti se zrakovým postižením pravi-

delně pohybují nebo potřebují pohy-

bovat a orientovat. Konzultace, kon-

krétní nácviky rozvíjí techniky bílé 

hole, orientaci v neznámém prostředí. 

Termíny konzultací/ nácviků jsou se 

studentem naplánované dle potřeb a 

možností individuálně (1 x za týden, 

1× za 14 dní). 

Tuto službu si můžete objednat osob-

ně nebo přes mail 

denisa.klasterkova@ruk.cuni.cz 

Vzdělávací kurz pro pracovníky UK – Specifika vysoko-
školského studia studentů se zdravotním postižením 
Kurz je určen pro všechny pracovní-

ky, jejichž předmětem činnosti je 

poskytování služeb studentům se 

speciálními vzdělávacími potřebami, 

ale pochopitelně také pro vyučují-

cí/lektory a poradenské pracovníky. 

Účelem kurzu je zvýšit informovanost 

v problematice zabezpečení speciál-

ních vzdělávacích potřeb studentů se 

zdravotním postižením v průběhu 

vysokoškolského studia. Kurz je po-

řádán formou prezenční, dvoudenní 

(proběhne ve dvou, na sobě navazují-

cích pracovních dnech). 

Datum a místnost bude upřesněna na 

těchto webových stránkách: 

http://ipsc.cuni.cz/IPSC-1.html 

Nabídka studentských klubů Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova nabízí svým stu-

dentům různé alternativy pro rozvoj 

jejich koníčků. Úvodem předkládáme 

tuto ochutnávku: Charles University 

International Club (IC CUNI) – 

studentský klub, který změní váš stu-

dentský život. Zapojte se! IC CUNI je 

organizace, jejímž cílem je zkvalitnit 

pobyt mezinárodních studentů na 

UK. Aktivním členstvím získáte nové 

kontakty a přátele z celého světa, 

nové zkušenosti v oblasti komunikace 

a organizace nejrůznějších aktivit a 

jiné dnes vysoce ceněné soft skills 

nebo si můžete jen procvičit cizí jazy-

ky. Možnosti, jak se zapojit, a po-

drobný rozpis našich aktivit najdete 

na našem webu: www.ic-cuni.cz nebo 

na Facebooku. 

Připojujeme nabídku Katolické teolo-

gické fakulty UK s možností získání 

kreditů: 

ACANT přijímá zpěváky do všech 

hlasových skupin. Vítán je každý, kdo 

rád zpívá, má určité zkušenosti se 

zpěvem a alespoň částečně se orientu-

je v notovém zápisu nebo má dobrou 

hudební paměť. Zájemci hlaste se u 

sbormistryně PhDr. Terezie Minářové 

Výborné, Ph.D., mail t1j@seznam.cz 

Zkoušky se konají v úterý a čtvrtek 

18:45–20:30 v učebně P2. 

Více na: ktf.cuni.cz/KTF-413.html

http://carolina.ipsc.cuni.cz/
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Seminář „Základy účetnictví pro studentské spolky“ 
V pondělí 13. března proběhne od 

15:00 hod. v prostorách IPSC ve 

Školské ulici (Školská 13a) seminář 

„Základy účetnictví pro studentské 

spolky“. Jeho cílem je upozornit zá-

stupce studentských organizací na 

jejich povinnosti související s vede-

ním účetnictví a poradit jim, jak se s 

nimi zdárně vypořádat. 

Přihlášení je možné na adrese: 

pavel.burianek@ruk.cuni.cz.

Nabídka propagačních předmětů UK 
Letní semestr je již v plném proudu, 

tak si přijďte doplnit stylové školní 

potřeby. Máme pro Vás nové praktic-

ké linkované sešity s logem UK, které 

oceníte na každé přednášce. Samozře-

jmě nabízíme také další užitečné do-

plňky jako propisky, zápisníky, tužky, 

flashky nebo módní látkové tašky. 

Vše můžete zakoupit v prodejně 

UK Point v Celetné 14 či přes e-shop. 

Věříme, že si u nás vyberete! 

http://shop.cuni.cz 

Provozní doba IPSC 
pondělí 900–1800 

úterý 900–1800 

středa 900–1800 

čtvrtek 900–1800 

pátek 900–1600 

Pro výdej průkazů platí polední přestávka 

1200–1230

Benefitní program pro zaměstnance a členy 
Klubu Alumni UK 03/2017
Dovolujeme si Vás tímto informovat 

o aktuálních novinkách týkajících se 

benefitního programu pro zaměst-

nance UK a členy absolventského 

Klubu Alumni UK. V posledních 

týdnech se seznam partnerských or-

ganizací rozrostl o další položky a 

níže se tak můžete seznámit s nabíd-

kou výhod, které lze nově čerpat na 

základě vlastnictví univerzitního prů-

kazu. Kompletní nabídku spolupracu-

jících institucí naleznete na 

http://bit.ly/UKbenefity.  

V případě jakýchkoliv dotazů, nejas-

ností či třeba námětů a doporučení k 

dané oblasti se můžete obrátit na 

Mgr. Pavla Buriánka 

(pavel.burianek@ruk.cuni.cz; 

224 491 896). 

Cestujete levněji se společností 

Eurolines! 

Díky čerstvě navázané spolupráci s 

autobusovou společností Eurolines 

mohou členové Klubu Alumni UK v 

nadcházejícím období využít při ná-

kupu mezinárodních jízdenek dvou 

zajímavých akcí. 

První z nich je akce 1+1 ZDARMA, 

v jejímž rámci při cestování dvou 

osob do některé z evropských desti-

nací zaplatíte jen za jednoho pasažéra. 

Akce se vztahuje na jízdenky v obdo-

bí od 20. 2. do 9. 4., přičemž nakupo-

vat je lze do 31. 3, prostřednictvím 

tohoto odkazu elines.cz/cz/jedna-

plus-jedna-gts. Na stejném místě 

naleznete také všechny potřebné in-

formace.  

Od 1. 3. je potom možné až do konce 

roku využít slevy 23 % na jízdenky 

do více než 40 vybraných destinací, 

jejichž seznam je k dispozici na 

ipsc.cuni.cz/IPSC-33.html. Sleva je 

uplatnitelná prostřednictvím speciál-

ního kódu, který si můžete vyžádat na 

adrese pavel.burianek@ruk.cuni.cz.  

 

SE SLEVOU DO DIVADLA 

I  NA BURGER 

Kromě společnosti Eurolines byla v 

minulých dnech uzavřena spolupráce 

s dalšími partnery: 

Restaurace Tom’s Burger 

Sleva na konzumaci v restauracích 

Tom’s Burger (provozovny Hybern-

ská 26, Praha 1 a Anny Letenské 16, 

Praha 2) ve výši 10 % z celkové útraty 

+ dalších 10 % v případě stažení 

mobilní aplikace Tom’s Burger. Akce 

se nevztahuje na již zlevněné jídlo 

(polední menu a jiné slevové akce). 

mailto:pavel.burianek@ruk.cuni.cz
http://shop.cuni.cz/
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mailto:pavel.burianek@ruk.cuni.cz
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http://ipsc.cuni.cz/IPSC-33.html
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Divadlo Kampa  

Možnost zakoupení vstupenky na 

divadelní představení za zvýhodně-

nou studentskou cenu. 

Západočeská galerie v Plzni 

Sleva ve výši 50 % ze vstupného. 

 

Lobkowiczký palác a zámek Nela-

hozeves 

Vstup do Muzea Lobkowiczkých 

sbírek za zvýhodněnou cenu 

150 Kč/osoba (standardní cena 

275 Kč) 

Vstup na prohlídku zámku Nelaho-

zeves s českým výkladem za zvýhod-

něnou cenu 90 Kč/osoba (stan-

dardní cena 110 Kč) 

 

AZ Sport 

Sleva ve výši 10 % na nákup v pro-

dejně v Lidické ulici (Lidická 7, Pra-

ha 5) 

 

Centrum současného umění DOX 

Sleva ve výši 50 % ze vstupného. 

 

Divadlo Na Fidlovačce 

Vstupenky na vybraná představení za 

zvýhodněnou cenu 250 Kč. Nabídka 

březnových představení je k dispozici 

na ipsc.cuni.cz/IPSC-33.html. 

POZVÁNKA DO MĚST-

SKÝCH DIVADEL PRAŽ-

SKÝCH 

Tradičně Vás zveme také do Měst-

ských divadel pražských (ABC a Ro-

koko), kde mohu zaměstnanci a čle-

nové Klubu Alumni využít slevu 

50 % na nákup vstupenek do 1. a 2. 

cenové zóny (sleva platí na všechna 

představení z repertoáru Městských 

divadel pražských, s výjimkou Shirley 

Valentine, Pan Kaplan má třídu rád, 

Vím, že víš, že vím… a Proč muži 

neposlouchají a ženy neumí číst v 

mapách). 

V březnu doporučujeme především 

tato představení: 

Macbeth 

„Macbeth je road movie do pekel, hra o 

svědomí. Fascinuje mě neuvěřitelná, vzrušu-

jící, napínavá a dramatická kvalita Sha-

kespearova textu. Macbeth, podobně jako 

Hamlet, přemýšlí o tom, co je „za koncem“. 

Co tam nalezne? A co tam najdete vy?“ 

zajímá režiséra Pavla Kheka, který pro 

Divadlo ABC nazkoušel jednu z nej-

slavnějších tragédií Williama Sha-

kespeara o zhoubném pokušení moci. 

V titulní roli se představí Milan 

Kačmarčík, jeho ženu si zahraje Dia-

na Šoltýsová. V inscenaci dále uvidíte 

mj. Viktora Dvořáka, Matyáše Valen-

tu, Petra Klimeše, Oldřicha Víznera 

nebo Lucii Pernetovou. 

20. a 27. 3. od 19 hodin v Divadle ABC 

Konkurz 

Všichni chtějí roli. A jsou pro to 

ochotni udělat téměř vše. O jakou roli 

se jedná? To nikdo přesně neví. Tři 

herci, čekárna a pokyny, které se neu-

stále mění, příkazy, které si odporují, 

otázka, zda konkurz je něco, co tepr-

ve začne, anebo zda už probíhá a oni 

jsou odněkud sledováni. A otázka, 

zda umíme žít daným okamžikem, či 

zda se náš život skládá z chvil nane-

čisto a čekání na tu správnou roli. 

V absurdní komedii uvidíte Danu 

Batulkovou, Jiřího Hánu, Aleše Pro-

cházku ad. 

18. 3. od 17 hodin a 30. 3. od 19 hodin 

v Divadle Rokoko 

Drž mě pevně, miluj mě zlehka 

Jedna z posledních příležitostí vidět 

divadelní adaptaci slavného románu 

Roberta Fulghuma nejen o argentin-

ském tangu, kterou pro Divadlo ABC 

připravil režisér a herec Miroslav 

Hanuš. Těšit se můžete na živou 

hudbu, plno originálních písní a skvě-

lé herecké i taneční výkony. Tango tu 

není pouhým tancem, ale životní 

cestou, novým způsobem vnímání 

sebe i světa kolem - otevřením dveří v 

pokoji života. 

7. 3. od 19 hodin v Divadle ABC 

Celý program najdete na 

www.MestskaDivadlaPrazska.cz.  

Slovenské liečebné kúpele Turčian-

ske Teplice 

Speciální nabídka na lázeňské pobyty 

v hotelu Vel’ká Fatra **** - superior. 

Podrobné informace o pobytu jsou k 

dispozici zde: 

ipsc.cuni.cz/IPSC-33-version1-

ponuka_univerzita_karlova_2016.pdf  

Praktické informace:  

Uvedené výhody může čerpat držitel 

průkazu i osoby v jeho doprovodu.  

Bližší informace o lázních naleznete 

na www.therme.sk. 

http://ipsc.cuni.cz/IPSC-33.html
http://www.mestskadivadlaprazska.cz/
http://ipsc.cuni.cz/IPSC-33-version1-ponuka_univerzita_karlova_2016.pdf
http://ipsc.cuni.cz/IPSC-33-version1-ponuka_univerzita_karlova_2016.pdf
http://www.therme.sk/
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Kompletní nabídku benefitů pro 

zaměstnance UK a členy Klubu 

Alumni UK naleznete na 

ipsc.cuni.cz/IPSC-33.html. Neustále 

se snažíme o její rozšiřování. 

V případě jakýchkoliv dotazů, nejas-

ností či třeba námětů a doporučení k 

dané oblasti se můžete obrátit na 

Mgr. Pavla Buriánka 

(pavel.burianek@ruk.cuni.cz; 

224 491 896).

Závěrem březnového newsletteru zveřejňujeme tuto milou výzvu pod názvem „Věnujte rostlinu“. 

bz-uk.cz/cs/venujte-rostlinu 

Pokud máte doma vzácnější exemplář rostliny, kterou není možné v zahradnictvích běžně získat a chtěli byste ji darovat 

Botanické zahradě, můžete e-mailem kontaktovat jednoho z našich kurátorů: 

 Venkovní sbírky: Zdeněk Šípek – zdenek.sipek@natur.cuni.cz  

 Skleníkové sbírky: Tomáš Procházka – tomas.prochazka@natur.cuni.cz  

Do e-mailu uveďte jméno rostliny, její původ rostliny, případně připojte fotografii.  Následně vás budeme kontaktovat, zda 

bychom měli o nabízenou rostlinu zájem. Mnohokrát děkujeme, Botanická zahrada PřF UK. 

Takže kdo má doma „masožravou Adélu“ nebo jinou prazvláštní rostlinku, nechť se na kurátory nerozpakuje obrátit, její 

krásu tak mohou obdivovat i jiní. 

http://ipsc.cuni.cz/IPSC-33.html
mailto:pavel.burianek@ruk.cuni.cz
https://bz-uk.cz/cs/venujte-rostlinu
mailto:zdenek.sipek@natur.cuni.cz
mailto:tomas.prochazka@natur.cuni.cz

