
Podzim: 
Provozní doba 
IPSC v říjnu:  

Pondělí: 9:00 – 18:00 
Úterý:  9:00 – 18:00 
Středa: 9:00 – 18:00 
Čtvrtek:  9:00 – 18:00 
Pátek: 9:00 – 16:00 

V tomto vydání 

 Poradenské služby 

IPSC na kolejích UK 

 Akce pro studenty, 

zaměstnance 

a absolventy 

 Nové zboží 

v UK Pointu 

 Zveme vás do divadla 

 E-knihy zdarma 

Úvodem 
Vítáme vás u říjnového čísla newsletteru IPSC UK, které je doslova napěchované 

novinkami a událostmi, které máme nachystané jak pro studenty, tak pro zaměst-

nance či absolventy. 

Přečtěte si o nových poradnách na kolejích, zúčastněte se zajímavého semináře, 

pojďte s námi do divadla, či si půjčte elektronickou knihu v Nakladatelství Karoli-

num! 

Vaše IPSC UK 

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. 

Představujeme 

Poradenské služby IPSC UK? Již brzy také 

na vaší koleji! 

Abychom vám byli ještě blíže, rozšiřujeme nabídku poradenských služeb přímo 

na vybrané studentské koleje! Pro radu už tedy není třeba jezdit daleko – a bydlí-

te-li zrovna na kolejích Švehlova či Hvězda, můžete si pro ni dojít třeba 

i v pyžamu! 

Na co vše se můžete těšit? Kromě standardních informačních služeb vám pro-

střednictvím individuálních konzultací nabídneme též poradenství v oblasti sociál-

ní, informační služby ze světa mobilit nebo čím dál tím oblíbenější možnost koučo-

vání! Úplnou novinkou pak bude služba arteterapie, zahrnující jak možnost indivi-

duálních konzultací (arte-koučinku), tak skupinových aktivit zaměřených na osobní 
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rozvoj každého účastníka. Zapojte se se svými spolužáky a přáteli i vy! 

Služby jsou určeny jak českým, tak zahraničním studentům UK a na poraden-

ských místech budou nabízeny od pondělí do čtvrtka v odpoledních hodinách. 

Více informací se již brzy dozvíte na našich webových stránkách: 

http://ipsc.cuni.cz/IPSC-24.html  

Co chystáme 

Akce pro studenty: 

Seminář v rámci cyklu mobility: ERASMUS+ – studijní pobyty a praktické 

stáže 

6. 10. 2015, 13:00–15:30 

Zelená posluchárna, Celetná 20 

Více na: http://ipsc.cuni.cz/IPSC-6.html?event=11562 

Seminář v rámci cyklu mobility: Možnosti zahraničních stáží pro doktorandy 

13. 10. 2015, 9:30–15:30  

Zelená posluchárna, Celetná 20 

Více na: http://ipsc.cuni.cz/IPSC-6.html?event=11563 

Seminář v rámci cyklu mobility: Možnosti studia v zahraničí pro studenty 

lékařských fakult 

13. 10. 2015, 16:00–18:00 

Zelená posluchárna, Celetná 20 

Více na: http://ipsc.cuni.cz/IPSC-6.html?event=11564 

Kurz vaření pro studenty 

Pokračování úspěšného kurzu zdravého vaření. Jednotlivé lekce kurzu, který je 

určen zájemcům všech stupňů pokročilosti (včetně naprostých začátečníků), pro-

běhnou 14. 10., 25. 11. a 9. 12., vždy od 15:00 hod. do 19:00 hod. v učebně 

VOŠZ a SZŠ 5. května, Praha 4. 

Více na: http://ipsc.cuni.cz/IPSC-6.html?event=11692 

Seminář v rámci cyklu mobility: Možnosti studia v zemích Asie, Afriky 

a Latinské Ameriky 

20. 10. 2015, 13:00–15:30 

Zelená posluchárna, Celetná 20 

Více na: http://ipsc.cuni.cz/IPSC-6.html?event=11565 

Seminář na podporu rozvoje kariéry: Time management 

22. 10. 2015, 10:00–13:00 

Cílem semináře je otypovat způsob, jakým my osobně přistupujeme k práci, uvě-

domit si klady a zápory našeho vlastního přístupu k hospodaření s časem a dát 

odpovědi na výše položené otázky. 

Možnost registrace: http://ipc1.cuni.cz/reg/index.php?event=283 

Další karierní semináře se připravují. Novinky můžete sledovat zde: 

http://www.ipsc.cuni.cz/IPSC-121.html 

Seminář v rámci cyklu mobility: Možnosti studia ve Velké Británii a Irsku 

10. 11. 2015, 13:00–15:30 

Zelená posluchárna, Celetná 20 

Více na: http://ipsc.cuni.cz/IPSC-6.html?event=11567 

Seminář v rámci cyklu mobility: Možnosti studia v Belgii, Nizozemsku a Lu-

cembursku 

24. 11. 2015, 13:00–15:30  

Zelená posluchárna, Celetná 20 

Více na: http://ipsc.cuni.cz/IPSC-6.html?event=11568 

Prváci už vědí 
aneb Krátké ohlédnutí za letoš-
ním Orientačním týdnem 

Přednáškou Zájmová činnost skon-

čil v pátek 25. září další ročník Ori-

entačního týdne – již tradičního 

cyklu přednášek Informačního, po-

radenského a sociálního centra UK 

(IPSC UK), který je zcela zaměřen 

na potřeby studentů prvních roční-

ků. Navštívili jste jej také? 

Ojedinělé příležitosti lépe se zorien-

tovat ve světě své univerzity a záro-

veň se dozvědět mnoho potřebných 

informací, bez nichž se úspěšný 

student UK neobejde, využilo letos 

přes 600 studentů! Připraveno pro 

ně bylo celkem 19 přednášek na 10 

témat. Mnoho užitečného a zajíma-

vého se tak posluchači mohli 

dozvědět nejen o tom, čemu všemu 

se mohou studenti UK věnovat ve 

volném čase, ale především o sa-

motné univerzitě, jejích knihovnách 

a informačních zdrojích, kolejích a 

menzách, možnostech studia 

v zahraničí, stipendiích a poplatcích 

či informačním systému nebo elek-

tronických knihovnách. Jako kaž-

dým rokem nechyběly ani přednáš-

ky věnující se sociální problematice 

– podpoře studentů na UK – a stu-

dentům se speciálními potřebami. 

Všem prvákům děkujeme za účast i 

cennou zpětnou vazbu! Věříme, že 

s informacemi, které jste v průběhu 

týdne získali, vstoupíte do nového 

akademického roku plně připraveni, 

a doufáme, že vám nově nabyté 

poznatky usnadní počátky studia a 

umožní rychleji a pružněji reagovat 

na situace, se kterými se v jeho 

průběhu setkáte.  

Věříme také, že se společně setká-

me i na dalších akcích IPSC UK – 

v zimním semestru je opět z čeho 

vybírat! Bližší informace naleznete 

přímo na stránkách centra: 

http://ipsc.cuni.cz/IPSC-44.html 

http://ipsc.cuni.cz/IPSC-24.html
http://ipsc.cuni.cz/IPSC-6.html?event=11562&lang=cz
http://ipsc.cuni.cz/IPSC-6.html?event=11563
http://ipsc.cuni.cz/IPSC-6.html?event=11564
http://ipsc.cuni.cz/IPSC-6.html?event=11692
http://ipsc.cuni.cz/IPSC-6.html?event=11565
http://ipc1.cuni.cz/reg/index.php?event=283
http://www.ipsc.cuni.cz/IPSC-121.html
http://ipsc.cuni.cz/IPSC-6.html?event=11567
http://ipsc.cuni.cz/IPSC-6.html?event=11568
http://ipsc.cuni.cz/IPSC-44.html


Akce pro zaměstnance: 

Kurz cvičení pro zaměstnance (metoda SM systém) 

Kurz cvičení proti bolesti zad metodou SM systém sklidil v předchozím akademickém 

roce od účastníků velice pozitivní odezvu – připravili jsme tedy pro Vás jeho další 

pokračování! Kurz je otevřen zaměstnancům a členům Klubu Alumni UK a stejně jako 

v předešlém roce bude složený z 10 hodinových lekcí, které se uskuteční od 15. 10. 

do 17. 12. 2015. Lekce se budou konat každý čtvrtek v tělocvičně Jednota 

(Opletalova 38, P1), a to buď od 14:40 hod. (absolventi, zaměstnanci), nebo od 16:00 

hod. (zaměstnanci). Cena celého kurzu je 600 Kč. 

Pozor – volných již zbývá pouze několik míst, neváhejte proto a v případě zájmu se 

obraťte na: 

Mgr. Pavel Buriánek – pavel.burianek@ruk.cuni.cz 

Více na: http://ipsc.cuni.cz/IPSC-6.html?event=10825  

6. 11. Aktuální témata vysokoškolského poradenství 

Kurz je určen k dalšímu vzdělávání vysokoškolských akademických i neakademic-

kých pracovníků, kteří působí na vysoké škole v roli poradců či studijních referentů a 

chtějí rozšířit své znalosti a dovednosti, které potřebují k výkonu své práce. 

Více na: http://www.ipsc.cuni.cz/IPSC-6.html?event=11698 

18. 11. Nácvik empatie a aktivního naslouchání 

Seminář je zaměřen na představení a nácvik empatie a aktivního naslouchání včetně 

jejich praktického využití při předcházení a řešení konfliktů. 

Více na: http://www.ipsc.cuni.cz/IPSC-6.html?event=11691 

Akce pro absolventy: 

Bezpečnostní otázky Evropy: Evropa zevnitř a zvenku 

29.10., 17:30–19:00, přednáší Mgr. Štefan Füle. 

Více na: http://www.cuni.cz/UK-5141.html?event=11671 

Co se děje na UK 

Carolina 
– středisko digitalizace studijních zdrojů 

Ve středu 23. 9. 2015 bylo za přítomnosti vedoucích pracovníků Univerzity Karlovy 

slavnostně otevřeno odborné pracoviště Carolina – středisko digitalizace studijních 

zdrojů. Pracoviště, které je zaměřeno na zpřístupňování studijní literatury pro studen-

ty se zdravotním postižením, se nachází v Celetné 20 (1. patro, místnost 132a). Čin-

nost střediska patří k centralizovaným službám, které jsou poskytovány v rámci systé-

mu podpory studentů se speciálními potřebami na UK a jsou zaměřeny na vyrovnání 

podmínek studia. Středisko nyní spravuje a organizačně zajišťuje Informační, pora-

denské a sociální centrum UK. Studenti mohou ve středisku využít široké spektrum 

služeb. Kromě digitaliza-

ce textů a asistence při 

jejich vyhledávání mo-

hou studenti využít stu-

dovnu, která disponuje 

speciálními softwary a 

programy. Pracoviště 

studentům rovněž nabízí 

individuální kurzy práce 

s technikou, černotisk a 

Braillský tisk, tisk tyflo-

grafického materiálu a 

poradenské služby. 

Nové zboží 
v UK Pointu 

Se začátkem nového aka-

demického roku k nám do 

UK-pointu dorazilo nové 

zboží. Za zmínku stojí pře-

devším nové deštníky, 

které využijete v blížícím 

se podzimním počasí, slu-

šivá trička, mikiny a mno-

ho dalších věcí. Proto ne-

váhejte a navštivte prodej-

nu UK Point na adrese 

Celetná 14. 
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Kontakty a další informace lze najít 

na webových stránkách střediska: 

carolina.ipsc.cuni.cz 

Provozní doba studovny je: 

pondělí až čtvrtek: 

9:00–12:00 12:30–17:00 hod 

pátek: 

9:00–12:00 12:30–15:00 hod 

Inzerát na pozici pracovníka digitalizace studij-
ních zdrojů 
Do týmu pracovníků Caroliny – střediska digitalizace studijních zdrojů IPSC RUK 

hledáme pracovníka na pozici digitalizátora studijních materiálů pro potřeby studentů 

UK se zrakovým postižením. Požadujeme minimálně dokončené středoškolské vzdě-

lání, uživatelskou znalost běžných počítačových programů, flexibilitu, nekonfliktnost 

a ochotu učit se. Zkušenost s problematikou podpory osob se zrakovým postižením 

je výhodou.  

Nabízíme spolupráci na dohodu o pracovní činnosti v rozsahu minimálně 0,3 úvazku, 

klidné pracovní prostředí a místo výkonu práce v centru Prahy. Odměna 120 Kč/hod. 

Případní zájemci kontaktujte Mgr. Alici Rytychovou, alice.rytychova@ruk.cuni.cz. 

Vyberte nejlepší návrh nové podoby student-
ského klubu! 
V červnu tohoto roku byla vyhlášena studentská soutěž o návrh řešení prostor Stu-

dentského klubu Celetná. V rámci soutěže měli účastníci za úkol zpracovat dvě vari-

anty návrhu interiérových úprav klubu – první počítající s jeho stávajícími prostory 

a druhou, znázorňující jak by klub mohl fungovat v případě budoucího rozšíření 

o další prostory. Do uzávěrky, která byla stanovena na 31. srpna byly shromážděny 

čtyři soutěžní projekty, s nimiž se můžete seznámit prostřednictvím níže uvedených 

webových stránek. Svého favorita potom můžete na stejném místě podpořit v hlaso-

vání o zvláštní cenu studentů UK. Vytvořené návrhy si navíc od října budete moci 

prohlédnout také v tištěné formě prostřednictvím výstavy probíhající přímo ve Stu-

dentském klubu Celetná. 

Odkaz na webové stránky věnované prezentaci soutěžních návrhů a hlasování: 

http://bit.ly/1WdizwL 

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

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

zóny. 

Doporučujeme tato říjnová představení 
Městských divadel pražských: 

Romulus Veliký, komedie antických rozměrů 1. a 10. 10. v Divadle ABC 

Západořímská říše se hroutí, vlast ohrožují cizí vojska, za každým závěsem na něho 

číhá vrah, ale Romulus Veliký se stará jen svůj chov slepic a klidně si snídá vejce! 

Jedna nečekaná událost střídá druhou. Postavy, situace a zápletky jsou ryze součas-

né, velmi komické a, bohužel, velmi aktuální. Rozuzlení je šokující. 

Inscenaci švýcarského dramatika Friedricha Dürrenmatta zrežíroval Ondřej Zajíc, 

hlavní roli hraje Aleš Procházka, na jevišti dále uvidíte mj. Viktora Dvořáka, Jiřího 

Schwarze, Nikol Kouklovou, Martinu Delišovou, Jana Vlasáka v alternaci s Jiřím Kle-

mem ad. 

Čtěte a stahujte 
e-knihy Naklada-
telství Karolinum 
zdarma a legálně 
Čtěte online nebo stahujte zdar-
ma více než 300 e-knih Naklada-
telství Karolinum v rámci knihov-
ního přístupu k portfoliu celosvě-
tových distributorů elektronických 
monografií ebrary a EBSCO. 

 přihlaste se z IP adres UK ne-
bo pomocí vzdáleného přístu-
pu (CAS) do Portálu elektronic-
kých zdrojů (PEZ) http://
pez.cuni.cz 

 v levém sloupci klikněte na 
pole e-knihy, zobrazí se vám 
portfolio e-knih v rámci nabídky 
ebrary a EBSCO eBooks 

 vyberte distributora a můžete 
začít číst naše publikace online 

 nebo si stáhněte celé knihy do 
kteréhokoli zařízení podporují-
cího Adobe Digital Editions 

 přístup k e-knihám je vám k 
dispozici kdykoli a odkudkoli 
24 hodin denně 

 můžete si vypůjčit 10 e-knih 
najednou 

 výpůjční lhůta jednotlivých 
titulů je až 14 dní 

 po uplynutí výpůjční doby není 
třeba e-knihu vracet – „vrátí se 
sama“ 

Nové tituly vydáváme elektronicky 
paralelně s tištěnou knihou. V 
seznamu dostupných e-knih v 
češtině, angličtině či němčině 
nechybí učební texty a monogra-
fie z doporučené literatury. Do 
konce roku 2016 plánujeme zpří-
stupnit přes 400 titulů e-knih. 

Podrobné informace a návody, 
jak číst a stahovat naše e-knihy, 
naleznete na: 
www.karolinum.cz/eknihy 
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Lakomá Barka 5. 10. v Divadle ABC 

Známý pohádkový příběh Jana Wericha je určen malým i dospělým divákům. Stejně 

jako ostatní Werichovy pohádky, také Lakomá Barka okouzluje jedinečným humorem, 

jazykovým vtipem i moudrostí. Půvabně pranýřuje nechvalně známé lidské vlastnosti, 

jakými jsou lakota, hamižnost a sobectví. Veselé písničky, které vycházejí z rozverné-

ho příběhu pohádky, napsal Miki Jelínek. Režisérem inscenace je Petr Svojtka. 

Happy End 3. a 15. 10. v Divadle Rokoko 

Režisér a dramatik Arnošt Goldflam připravil neotřelou tragikomedii Happy End izrael-

ské dramatičky Anat Gov, která v její zemi vzbudila velký rozruch. Otevřeně se totiž 

zabývá chorobou, která se dnes nějakým způsobem dotýká téměř každého – rakovi-

nou. Anat Gov s humorem a nadhledem nabízí různé pohledy, jak se s takovou situa-

cí vyrovnat, aniž by člověk ztratil svobodu, důstojnost a hlavně optimismus. Proto 

diváky čekají nejen skvělé herecké výkony, ale i hudebně-taneční výstupy, které ce-

lou hru posunují do roviny téměř groteskní. V hl. roli uvidíte Danu Batulkovou. 

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 a Vím, že víš, že vím…) 

Zvýhodněné vstupenky do Divadla Archa pro 
zaměstnance a členy Klubu Alumni UK – říjen 
Na základě spolupráce mezi Univerzitou Karlovou a Divadlem Archa mohou zaměst-

nanci a členové Klubu Alumni každý měsíc využít nabídky zvýhodněných vstupenek 

na vybraná představení. V říjnu se jedná o následující z nich: 

Vadí-nevadí.cz / Kdo je srab a kdo hrdina? 19. 10. (20:00) 

Dokumentární divadlo se silným vnitřním příběhem. Dramata každodenního života 

ztvárněná skutečnými obyvateli malého města. Projekt vznikal ve spolupráci s obyva-

teli Kostelce nad Orlicí a dvojicí mladých běloruských uprchlíků, kteří žili v místním 

uprchlickém táboře.  

 bližší info: http://www.divadloarcha.cz/cz/program-browse/show/vadi-nevadi-cz-kdo
-je-srab-a-kdo-hrdina/2015-10-19/158 

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

Pérák 23. 10. (20:00) 

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

bojových umění a kaskadérských výstupů s poetikou originálního autorského divadla 

s typickým slovním humorem. 

 bližší info: http://www.divadloarcha.cz/cz/program-browse/show/perak-na-jmene-
nezalezi-rozhoduji-ciny/2015-10-23/214 

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

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

Počet zvýhodněných vstupenek na osobu není omezen.  

Vstupenky je možné rezervovat na adrese pavel.burianek@ruk.cuni.cz. Na stejné 

adrese je možné zaregistrovat se k odběru informací o zvýhodněných nabídkách pro 

zaměstnance a absolventy UK. 

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 

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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