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Úvodem
A máme zde opět květen…

Avšak ten letošní je pro univerzitu obzvláště významný –
je to přesně 700 let od narození jejího zakladatele, císaře
a českého krále Karla IV.
Pojďte oslavovat s námi.
V rámci Karlovských oslav
Vás můžeme pozvat na komentované prohlídky kostelů
a klášterů, výstavy, koncerty,
přednášky, ale dokonce i dětský den či open air festival.
V novém newsletteru samozřejmě nechybí ani naše oblíbené
semináře a akce pro studenty,
doktorandy i zaměstnance
a příznivce školy.
Nepřehlédněte ani zajímavosti
z UK Pointu či nové benefity
pro zaměstnance.

Kontakt:
Informační, poradenské
a sociální centrum
Univerzity Karlovy
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
Pokud si nepřejete zasílat newsletter IPSC, kontaktujte nás
na e-mailu: ipsc@ruk.cuni.cz
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Co chystáme
AKCE PRO STUDENTY

AKCE PRO DOKTORANDY

Rektorský sportovní den 2016

Efektivní práce s informacemi
a strategie rychlého čtení

4. 5. 2016
rektorskyden.cuni.cz

Možnosti studia v USA a Kanadě
17. 5. 2016
ipsc.cuni.cz/IPSC-6.html?event=12557

EQ – Hledej ve svém nitru
26. 5. 2016
ipc1.cuni.cz/reg/index.php?event=328

Finanční gramotnost pro stud. UK
9. 6. 2016
ipc1.cuni.cz/reg/index.php?event=337

Oslavy 700 let od narození zakladatele Univerzity Karlovy
karel700.cuni.cz

4. 5. 2016
ipc1.cuni.cz/reg/index.php?event=338

Rektorský sportovní den 2016
4. 5. 2016
rektorskyden.cuni.cz

Etika vědecké práce a odpovědnost
vědců k výsledkům bádání

Přednáší prof. PhDr. Ing. Ivan
Wilhelm, CSc., dr. h. c. mult., emeritní rektor Univerzity Karlovy.
26. 5. 2016, 1730–1900
Velká zasedací síň
Karolinum, Ovocný trh 3
ipc1.cuni.cz/reg/index.php?event=344
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PRO ZAMĚSTNANCE
Rektorský sportovní den 2016
4. 5. 2016
rektorskyden.cuni.cz

MS Excel pro pokročilé I.
6. 5. 2016
ipsc.cuni.cz/IPSC-6.html?event=12921

MS Excel pro pokročilé II.
13. 5. 2016
ipsc.cuni.cz/IPSC-6.html?event=12924

Etika vědecké práce a odpovědnost
vědců k výsledkům bádání

Přednáší prof. PhDr. Ing. Ivan
Wilhelm, CSc., dr. h. c. mult., emeritní rektor Univerzity Karlovy.

http://ipsc.cuni.cz
26. 5. 2016, 1730–1900
Velká zasedací síň
Karolinum, Ovocný trh 3
ipc1.cuni.cz/reg/index.php?event=344

MS PowerPoint pro pokročilé
27. 5. 2016
ipsc.cuni.cz/IPSC-6.html?event=12925

MS Excel pro pokročilé I.
2. 6. 2016
ipsc.cuni.cz/IPSC-6.html?event=13111

MS Excel pro pokročilé I.
9. 6. 2016
ipsc.cuni.cz/IPSC-6.html?event=13112

MS PowerPoint pro pokročilé
16. 6. 2016
ipsc.cuni.cz/IPSC-6.html?event=13113

Pro velký zájem zařazujeme další semináře zaměřené na IT problematiku.
Jejich počet se bude dále rozšiřovat.

Oslavy 700 let od narození zakladatele Univerzity Karlovy
karel700.cuni.cz

PŘEDNÁŠKY ZE
DNE CELOŽIVOTNÍHO
VZDĚLÁVÁNÍ A FESTIVALU ABSOLVENTŮ
ZVEŘEJNĚNY
Pokud jste se nestihli zúčastnit některých přednášek v rámci Dne
CŽV a FA, můžete je shlédnout na
našem univerzitním YouTube kanále: www.youtube.com/channel/UC9Q74g-Y1J4w228SSbI0Qg.
Zde samozřejmě naleznete i spoustu dalších zajímavých reportáží a medailonků.

Karlovské oslavy – vybíráme pro Vás
Kompletní přehled akcí v rámci kar-

lovských oslav naleznete na:
www.karel700.cuni.cz
Komentované prohlídky: Kostely
a kláštery založené Karlem IV.

Univerzita Karlova ve spolupráci
s Arcibiskupstvím pražským připraví
komentované prohlídky klášterů
a kostelů založených Karlem IV. Prohlídky budou realizovány studenty dějin umění KTF UK a FF UK.
Kdy: 14. a 15. května 2016
Program: www.cuni.cz/UK6305.html?event=12791
Rezervace:
komentovane-prohlidky@cuni.cz
Více na: karel700.cuni.cz

Koncert k výročí narození Karla IV.

Slavnostní zahajovací koncert, kde zazní skladby Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka a Georga Händela
v podání Orchestru a Sboru Univerzity Karlovy.
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Kdy: 9. května 2016
Více na:
karel700.cuni.cz/KAREL-104.html

Medicína od dob Karla IV.
po současnost

Výstava zaměřená na rozvoj medicíny
a lékařské fakulty od dob Karla IV.
po současnost.
Návštěvníci se budou moci podívat
například na ukázky z dobových
učebnic, prohlédnout si rozličné lékařské nástroje, které se dříve využívaly k léčbě nejrůznějších nemocí,
nebo fotografie z historie 1. lékařské
fakulty UK. Nebudou chybět také informace o vzniku a vývoji mnoha lékařských vědních oborů a architektonické zajímavosti budov, které patřily
či patří k 1. LF UK.
Kdy: 3.–31. května 2016
Kde: Novoměstská radnice,
Karlovo náměstí 1/23, Praha 2
Email na organizátora:
zuzana.burianova@lf1.cuni.cz
Webové stránky:
lf1.cuni.cz/slavnosti-otce-vlasti-na1lfuk

Vstupné: 50 Kč

Všechno nejlepší Karle IV.
– open air na Karláku

Vezměte děti, rodiče, prarodiče, kamarády, známé i neznámé a přijďte
do parku na Karláku na open air
s Karlem IV.! Dopoledne na vás čeká
středověké městečko s šermíři, kejklíři, hudebníky a s řemeslnými trhy,
kde si budete moci sami vyzkoušet
rukodělné dovednosti. Připraveny
jsou i dílny pro nejmenší, kde si děti
budou moci vyrobit svou masku do
historického průvodu. Odpoledne
pak bude patřit především studentům
a dospělým. Zahrají vám kapely Jaksi
Taksi, Imodium a Blue Effect.
Kdy: 7. května 2016, 1000–2100
Email na organizátora:
zuzana.burianova@lf1.cuni.cz
Webové stránky: www.lf1.cuni.cz/slavnosti-otce-vlasti-na1lfuk

Dětský den

Doprovodný program pro veřejnost,
zaměřený na děti ve věku od 5 do 15
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let na téma Karla IV., který nabídne
divadelní hry, dobová šermířská a taneční vystoupení, ukázky historických
zbraní, předvádění historických řemesel apod. Součástí programu jsou komentované prohlídky Nového Města
(kláštery, kostely, Karlův most, Karolinum) doprovázené úkoly pro děti v
doprovodu rodičů. Bude k dispozici
rovněž dětský program k výstavě
Druhý život Karla IV.

http://ipsc.cuni.cz
Kdy: 21. května 2016, 1000–1800
Kde: Karolinum
Email na organizátora:
anna.kosatkova@ruk.cuni.cz
Web: karel700.cuni.cz

Karel IV. – jaký byl?

Pražská Kampa připomíná zajímavou
expozicí významné výročí 700 let
od narození římského císaře a českého krále Karla IV. Kolemjdoucí se

mohou v mysli zatoulat do vrcholného středověku a prostřednictvím
textů z dobových zpráv i vyobrazení
panovníka na velkoformátových panelech, nahlédnout do života jednoho
z nejpozoruhodnějších vladařů doby.
Pořadatelem výstavy je společnost
Medialogue, spolupořadatelem je
Hlavní město Praha a partnerem je
Univerzita Karlova.
Více na: medialogue.cz

Zprávy z fakult
PRACOVNÍ VELETRH NA FSV UK
Institut politologických studií FSV
UK si Vás dovoluje pozvat na pracovní veletrh určený pro studenty
a absolventy sociálních věd. Můžete
se těšit na celou řadu vystavovatelů ze
soukromého i veřejného sektoru.
Co Vás čeká?

Ptejte se na možnosti uplatnění přímo
významných zaměstnavatelů. V rámci
veletrhu můžete navštívit prezentace
firem a organizací, např. ExxonMobil

BSC Prague, Honeywell, Evropská
rozvojová agentura, Forum 2000,
Člověk v tísni, Ministerstvo zemědělství, České fórum pro rozvojovou
spolupráci, UNITED NATIONS Information Centre Prague, Českomoravská konfederace odborových svazů
a dalších.
Veletrh dále nabídne možnost získat
praktické dovednosti. Pozvaní odborníci Vám poradí:

- jak na přípravu CV a motivačního
dopisu
- jak úspěšně zvládnout pohovor
- jak se orientovat v oblasti pracovního práva.
Kdy: 11. května 2016, 9–11 hod.
Kde: Univerzitní areálu Jinonice
U Kříže 8, 158 00 Praha 5
Více na: https://www.facebook.com/events/226870257678387.

Novinky z UK Pointu
LETNÍ KOLEKCE TRIČEK

ODZNAKY UK

Přijďte se podívat do UK Pointu na
novou letní kolekci tolik oblíbených
triček! Nyní i v nových barvách pro
dámy i pány.

Univerzita Karlova připravuje pro zájemce novinku – odznak, který je věrnou kopií doktorského odznaku,
který vytvořil Otakar Śpaniel v roce
1948 spolu s insigniemi Univerzity Karlovy. Odznak
je zhotoven ze
stříbra ryzosti
925/1000, pozlacen 5um zlata.
Pokud se odznak jako připomínka
studií na UK líbí i Vám, nebo pokud
víte, že byste jím udělali radost někomu dalšímu, kontaktujte univerzitní
prodejnu propagačních předmětů.
Cena: 888 Kč, po slevě (zaměstnanci
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UK, Klub Alumni UK) 795 Kč. Dodací lhůta je 4 týdny od objednání.

TURISTICKÁ ZNÁMKA
Pro sběratele turistických známek
máme u příležitosti výročí narození
Karla IV. zajímavou
novinku – turistickou známku
s portrétem,
která je k dostání v univerzitní prodejně.
UK Point
Prodejna propagačních předmětů UK
Celetná 14, 116 36 Praha 1
Tel.: 224 491 842
Email: point@cuni.cz
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Nové benefity pro zaměstnance a členy Klubu Alumni
NOVÉ BENEFITY PRO ZAMĚSTNANCE A ČLENY
Univerzita Karlova se neustále snaží
rozšiřovat nabídku benefitů pro své
zaměstnance a členy absolventského
Klubu Alumni UK. V uplynulých
dnech se jí v této oblasti podařilo uzavřít partnerství s dalšími organizacemi, u nichž tak mohou obě výše
zmíněné skupiny čerpat zajímavé
slevy.
Kino Lucerna – sleva ve výši 20 %
ze vstupného na všechny běžné 2D
projekce (s výjimkou speciálních, uzavřených a festivalových).
Divadlo pod Palmovkou – sleva ve
výši 20 % ze vstupného na divadelní
představení (neplatí pro představení
Králova řeč, FUK!, Edith a Marlene).
Meetfactory – možnost zakoupení
vstupenky na divadelní představení
za zvýhodněnou studentskou cenu
Aquapalace Praha – sleva ve výši
20 % ze vstupného do Vodního světa
a saun v rámci komplexu Aquapalace
Praha v Čestlicích. Slevu je možné
uplatnit na všechny typy vstupného
s výjimkou vstupného „rodina“
a vztahuje se na držitele průkazu
i všechny osoby v jeho doprovodu.
České dráhy – sleva 22 % na
IN Kartu 25; sleva 10 % na
IN Kartu 50 a 100
CK Čedok – sleva 13 % z ceny leteckých pobytových zájezdů a řada dalších slev navázaných na další typy zájezdů.
Kompletní nabídku slev a výhod
pro zaměstnance a absolventy UK
a bližší informace ke způsobu jejich
uplatnění naleznete v příslušné sekci
na webu IPSC
http://ipsc.cuni.cz/IPSC-33.html
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JAZYKOVÁ ŠKOLA JIPKA
V předchozím čísle newsletteru jsme
Vás informovali o čerstvě navázané
spolupráci mezi UK a Jazykovou školou JIPKA, díky které mohou zaměstnanci univerzity a členové absolventského Klubu Alumni celoročně využít
10% slevu na veškeré skupinové
kurzy, minikurzy a překladatelské
služby. Dvakrát ročně (vždy na začátku jarního a podzimního semestru)
nabídne navíc škola vybrané skupinové kurzy za zvýhodněnou cenu
2 000 Kč (běžná cena těchto kurzů na
pražských pobočkách se pohybuje od
3 550 do 4 100 Kč).

Doporučujeme tato květnová představení Městských divadel pražských:
Důkaz

Zoufalé hledaní nepopiratelného, jediného a nezpochybnitelného důkazu
ústí v poznání, že i kdyby se všechno
na světě dalo spočítat a převést na numerické hodnoty, vždycky zůstane
ještě něco nevysvětlitelného. Divadelní hra, odměněná Pulitzerovou cenou, se stala předlohou úspěšného
filmu s Anthonym Hopkinsem
a Gwyneth Paltrow v hlavních rolích.

Kontakt:
Mgr. Pavel Buriánek
pavel.burianek@ruk.cuni.cz
224 491 896
Více informací:
http://ipsc.cuni.cz/IPSC-33.html

HOSTINEC U SUPA
Sleva pro zaměstnance UK
Znovuotevřená restaurace U Supa
sídlící v prostorách UK (Celetná 22),
poskytuje zaměstnancům univerzity
po předchozím předložení průkazu
slevu ve výši 20 % na polední menu.
Dále je poskytována také sleva 10 %
na nabídku z běžného jídelního lístku.
restauraceusupa.cz/poledni-menu
restauraceusupa.cz/menu

VYBÍRÁME PRO VÁS
ZVÝHODNĚNÉ NABÍDKY
DO DIVADEL:
MĚSTSKÁ DIVADLA
PRAŽSKÁ
Po předložení průkazu člena Klubu
Alumni UK na pokladnách divadel
ABC a Rokoko získáte 50% slevu
do 1. a 2. cenové zóny.

Kdy: 9. a 24. května 2016 od 1900
Kde: Divadlo Rokoko
Hrají: V. Kubařová, M. Písařík,
O. Vízner a S. Jachnická

V+W Revue

„Děkuji všem tvůrcům za vynikající
představení V+W Revue. Hra plná
neotřelých nápadů, skvělá hudba,
scéna i choreografie... A herci předvedli, že skvěle zvládají svůj kumšt.
Nejen mluvit, ale i zpívat, tančit, stepovat a hrát na hudební nástroje. Mistrovské výkony. Dávám palec výrazně
nahoru,“ zhodnotil inscenaci jeden z
našich diváků.
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Hudební revue připomíná slavnou éru
Osvobozeného divadla a jeho dva legendární protagonisty Jiřího Voskovce a Jana Wericha. Inscenace
vzdává hold jejich nespoutané hravosti, přibližuje dnešním divákům
principy a kořeny jejich tvorby a také
vyvrací některé zažité představy o
tom, jak Osvobozené divadlo fungovalo. Těšit se můžete na specifický inteligentní humor, řadu písní Jaroslava
Ježka ve zcela nových aranžích a chybět nebudou ani taneční výstupy,

http://ipsc.cuni.cz

které ke každé revui neodmyslitelně
patří.
Kdy: 13. a 24. května 2016 od 1900
Kde: Divadlo ABC

Hodina před svatbou

Současné španělské drama s podtitulem „Každá rodina je nemocná po
svém…“ ukazuje, jak mohou finanční
a obchodní zájmy devastovat rodinné
vztahy.
Kdy: 19. a 30. 5. od 19 hodin
Kde: Divadlo Rokoko

Hrají: P. Štěpánek, M. Badinková / B.
Valentová, J. Hána, L. Jurek, V. Dvořák,
E. Pacoláková, D. Batulková, M. Málková a M. Kačmarčík

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.

UPOZORNĚNÍ:

IPSC bude uzavřeno dne 4. května 2016 (Rektorský sportovní den 2016) a ve dnech 6. května, 13. května,
27. května, 2. června, 9. června a 16. června 2016 (z důvodu pořádání vzdělávacích seminářů pro zaměstnance –
MS Word I., MS Word II., MS PowerPoint).
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