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Úvodem 
Vážení přátelé Univerzity Kar-

lovy, jaro je v plném proudu 

a my k vám přicházíme s dub-

novým vydáním newsletteru 

IPSC. V newsletteru naleznete 

přehled seminářů, informace 

týkající se Science Slamu, po-

zvánky na několik zajímavých 

akcí i pozvánku na tradiční 

akci Univerzity Karlovy – 

Den celoživotního vzdělávání 

& Festival absolventů s boha-

tým doprovodným progra-

mem, kde se zabaví i děti. 

I pro ně je připraven bohatý 

program. V neposlední řadě 

přinášíme speciální tip na od-

počinek. Nechte se, milí čtená-

ři, zlákat léčebnými koupelemi 

v Turčianských Teplicích. 

Závěrem listu, věnujte, milí 

přátelé, pozornost novinkám 

v oblasti benefitů pro zaměst-

nance Univerzity Karlovy 

a taktéž naší nabídce zaměst-

nání. 

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 

PRO STUDENTY 

Finanční plán pro studenty 

20. 4. 2017 

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

Řešení konfliktů na pracovišti 

27. 4. 2017 

ipsc.cuni.cz/IPSC-6.html?event=14500  

Možnosti studia v zemích Asie 

a Latinské Ameriky 

2. 5. 2017 

ipsc.cuni.cz/IPSC-6.html?event=14385  

Kariéra ve vědě 

11. 5. 2017 

ipsc.cuni.cz/IPSC-6.html?event=14501  

Asertivní dovednosti 

25. 5. 2017 

ipsc.cuni.cz/IPSC-6.html?event=14502  

 

 

 

Kritické a tvořivé myšlení 

31. 5. 2017 

ipsc.cuni.cz/IPSC-6.html?event=14934  

PRO DOKTORANDY 

Koučování a sebekoučování 

17. 5. 2017 

ipsc.cuni.cz/IPSC-6.html?event=14677  

PRO ZAMĚSTNANCE  

MS Word pro pokročilé 

24. 4. 2017 

ipsc.cuni.cz/IPSC-6.html?event=14530  

MindManager 2017 

19. 5. 2017 

ipsc.cuni.cz/IPSC-6.html?event=14531  

MS Excel pro pokročilé III. 

17. 7. 2017 

ipsc.cuni.cz/IPSC-6.html?event=14605 
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Novinka: Od dubna 2017 mohou fakulty 

využívat rezervační systém na výdej 

průkazů v IPSC určený pro skupiny za-

hraničních studentů. Chtěli bychom tím 

zkrátit čekací dobu na vydání student-

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

univerzita a její fakulty nabízejí v 

oblasti dalšího vzdělávání. Představí-

me vám širokou nabídku vzdělávacích 

programů zájmových i profesních 

(např. pro lékaře, právníky, učitele), 

Univerzitu třetího věku, přípravné 

programy a přípravné studium, jazy-

kové vzdělávání či možnosti dalšího 

vzdělávání prostřednictvím internetu. 

Seznámíme vás i se vzdělávacími, 

kulturními a společenskými událost-

mi, které průběžně připravujeme pro 

naše absolventy. Pro všechny ná-

vštěvníky jsou v průběhu celého dne 

připraveny zajímavé přednášky, do-

provodný a dětský program. 

V rámci letošního programu se může-

te těšit na zájmový program celoži-

votního vzdělávání s názvem První 

pomoc, Zlaté promoce pro absolven-

ty roku 1967, besedu s absolventy 

(pozvání letos přijali RNDr. Václav 

Větvička a Mgr. Petr Eliáš), koncert, 

komentované prohlídky historických 

prostor Karolina, expozici věnovanou 

dějinám Univerzity Karlovy, fotokou-

tek a výstavu Magičtí Lucemburkové. 

Přednášky doprovodného programu 

jsou připravovány ve spolupráci s 

Přírodovědeckou fakultou UK, Lé-

kařské fakultou UK v Plzni a Mate-

maticko-fyzikální fakultou UK. 

Kdy: 22. 4. 2017 10:00–16:00 

Kde: Karolinum, Ovocný trh 3, Praha 1 

Vice na: www.denczv.cuni.cz 

Hledáme nové kolegy 
IPSC přijme pracovníky do oddělení 

sociálních služeb na násl. pozice: 

Referent Oddělení sociálních služeb 

(Úvazek 0,5) Náplň práce zaměřená 

na oblast zaměstnaneckých sociálních 

záležitostí (rozvoj systému péče o 

zaměstnance, benefitní program 

apod.) a podporu studia znevýhodně-

ných osob na UK. Vhodné i pro stu-

denty vyšších ročníků. 

Více informací na: 

www.cuni.cz/UK-8116.html 

Referent Kanceláře pro studenty 

a zaměstnance se spec. potřebami 

(Úvazek 1,0) Náplň práce zaměřená 

na oblast podpory zdravotně a socio-

ekonomicky znevýhodněných studen-

tů a uchazečů o studium. 

V případě zájmu zasílejte CV a moti-

vační dopis na email: 

pavel.burianek@ruk.cuni.cz 

Přednáška doc. Vitalije Repina, CSc. 
Přednáška v rámci Historicko-

sociologických konfrontací. Pracoviš-

tě historické sociologie při Fakultě 

humanitních studií UK srdečně zve 

na přednášku doc. Vitalije Repina, 

Csc., s názvem Socialistická minulost 

jako výzkumný projekt běloruských a 

českých badatelů: dva modely histo-

rické paměti, která se uskuteční 

v rámci předmětu Historicko-

sociologické konfrontace dne 

13. 4. 2017. 

Přihlaste 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. 

V případě zájmu o účast se přihlašujte: 

http://tinyurl.com/k8vkq42 

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  

http://www.denczv.cuni.cz/
http://www.cuni.cz/UK-8116.html
mailto:pavel.burianek@ruk.cuni.cz
http://tinyurl.com/k8vkq42
http://www.careermarket.cz/careermarket/den-firem-pro-fyziku
http://www.careermarket.cz/careermarket/den-firem-pro-fyziku
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Tip měsíce: Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice 
Využijte speciální nabídku na pobyty 

v Turčianských Teplicích! Zaměstnanci 

univerzity a členové Klubu Alumni 

mohou získat za zvýhodněnou cenu 

pobyt ve dvoulůžkových pokojích v 

hotelu Veľká Fatra**** - superior 

včetně léčebný procedur a celodenní-

ho stravování. Zvýhodněná cena se 

vztahuje nejen na držitele průkazu, ale 

také osoby v jeho doprovodu. 

Pro více informací o celé nabídce pře-

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

ponuka_univerzita_karlova_2016.pdf 

Praktické stáže v rámci programu Erasmus+
Vaše ideální volba na prázdniny! 

Již od 1. ročníku studia se můžete 

hlásit na pracovní stáže v zahraničí, 

které probíhají na univerzitních pra-

covištích partnerských škol a spolu-

pracujících subjektů, jako jsou labora-

toře, výzkumná centra, fakultní školy, 

fakultní nemocnice, případně jiná 

pracoviště napojená na zahraniční 

školu. Dále spolupracujeme s řadou 

firem a institucí, jako jsou česká cen-

tra, české školy, muzea, botanické 

zahrady a sportovní centra. Stipendi-

um podle lokality činí 400, 500, nebo 

600 EUR/měsíc. 

O další informace žádejte fakultního 

koordinátora nebo se obraťte 

na Evropskou kancelář: 

barbora.bednarikova@ruk.cuni.cz  

Podmínky stáží: min. 2 měsíce, pra-

covní harmonogram, práce min. 

20 hodin týdně 

Po stopách první světové války a československých legií 
Husitská teologická fakulta UK ve 

spolupráci s Masarykovým ústavem 

a archivem AV ČR pořádá vzdělávací 

exkurzi „Po stopách první světové 

války a československých legií“ 

Kdy: 29. 5. – 2. 6. 2017 

1. den – pondělí 29. 5. 

V 5.40 odjezd z Prahy od Hlavního 

nádraží (zastávka turistických autobu-

sů naproti budově Hlavního nádraží 

na magistrále ve směru na Brno). 

Kobarid (Caporetto) – Místo prů-

lomu italské fronty v roce 1917. Mu-

zeum války, procházka kolem památ-

níku padlých a zákopů k malebnému 

vodopádu (okruh cca 4 km). 

 

 

 

Palmanova – Ubytování a večeře v 

pevnostním městě ve tvaru hvězdy. 

Možnost večerní procházky. 

2. den – úterý 30. 5. 

Vittorio Veneto – Místo konce první 

světové války v Itálii. Muzeum války. 

Conegliano – Městečko s ulicí „Čes-

koslovenských mučedníků“. Cesta do 

oblasti Tridentska podél frontových 

linií s příležitostnými zastávkami 

(Osárium v Pasubiu, zákopy v Matas-

sone atd. – dle času). Ubytování v 

oblasti Tridentska, večeře. 

3. den – středa 31. 5. 

Celodenní turistika v pohoří Monte 

Altissimo di Nago (2079 m.n.m.) u 

Lago di Garda. Dle vlastních sil a schop-

ností v individuálních skupinách. Možnost 

výstupu na Doss Alto (707 m.n.m.), 

místa mýtického boje českosloven-

ských legionářů v roce 1918. 

Alternativní program – pobyt ve 

městě Riva Del Garda (možnost ná-

vštěvy muzea ve středověké vodní 

pevnosti, muzea vodní elektrárny 

atd.) 

 

Večerní ARCO – městečko s hra-

dem v malebné krajině, místo popra-

vy československých legionářů. Uby-

tování, večeře. 

4. den – čtvrtek 1. 6. 

Valle Di Ledro – Dopolední pěší 

výlet kolem půvabného jezera Ledro, 

oblasti, odkud bylo v roce 1915 míst-

ní obyvatelstvo deportováno do vni-

trozemí habsburské monarchie. 

http://ipsc.cuni.cz/IPSC-33-version1-ponuka_univerzita_karlova_2016.pdf
http://ipsc.cuni.cz/IPSC-33-version1-ponuka_univerzita_karlova_2016.pdf
mailto:barbora.bednarikova@ruk.cuni.cz
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Rovereto – Muzeum Velké války v 

místní středověké pevnosti, Zvon 

míru. 

Brixen (pouze dle časových možnos-

tí) – místo nuceného pobytu Karla 

Havlíčka Borovského. 

Ve večerních hodinách odjezd do 

České Republiky. 

5. den – pátek 2. 6. Návrat do Prahy 

v ranních hodinách. 

Cena – zaměstnanci a studenti UK, 

posluchači U3V na UK, členové Klu-

bu Alumni UK, Spolku absolventů a 

přátel UK HTF a zaměstnanci MUA 

5675 Kč při závazném přihlášení 

společně s platbou do 20. 4. 2017. 

Ostatní 5995 Kč. Snížená cena je 

spojena s povinností vypracování 

krátkého referátu dle zadání souvisejí-

cího s programem exkurze. Relace je 

přednášena v průběhu exkurze v au-

tokaru nebo v terénu. Částku je nutno 

uhradit bankovním převodem na účet 

UK HTF či v hotovosti v pokladně 

UK HTF nejpozději do 20. 4. 2017. 

Při úhradě převodem je nutno doložit 

potvrzení o platbě. 

V ceně exkurze je zahrnuta doprava 

autokarem, 3× ubytování v hotelu s 

polopenzí na dvoulůžkových poko-

jích (v případě zájmu třílůžkových) a 

základní cestovní připojištění. Jedno-

lůžkový pokoj lze zajistit za příplatek 

1650 Kč. Případný zájem o třílůžkové 

pokoje je třeba hlásit předem. V ceně 

není zahrnuta případná místní dopra-

va a vstupy do historických objektů, 

lze však při vstupech počítat s výraz-

nými slevami, jako tomu bylo při 

předchozích exkurzích vzhledem k 

jejich univerzitnímu charakteru. 

Vzdělávací exkurze je primárně urče-

na pro studenty denního i kombino-

vaného studia, posluchače U3V a 

zaměstnance UK, v případě volných 

míst je otevřena i pro další zájemce. 

Počet účastníků – minimálně 34, 

maximálně 44. O referáty (viz seznam 

níže), je nutno požádat na internetové 

adrese: asistentka.czv@seznam.cz. 

Na tuto adresu je též nutno podat závaznou 

přihlášku společně s potvrzením platby 

nejpozději do 20. 4. 2017.  

Přihláška by měla obsahovat následu-

jící informace: celé jméno/jména, 

adresu, rodné číslo (kvůli pojištění) a 

telefonní kontakt. 

Poznámka: Při nedodržování pokynů 

vedoucího exkurze v jejím průběhu je 

nutno počítat s jednáním (případně 

dopravou) na vlastní zodpovědnost. 

Změna programu je vyhrazena. 

Bližší informace týkající se například 

témat referátů lze nalézt na: 

www.htf.cuni.cz nebo také v sekci 

„kurzy pro veřejnost“. 

Informace pro studenty se speciálními potřebami
Zapůjčování pomůcek pro studenty 

se speciálními potřebami 

Studenti se speciálními potřebami 

mohou po dobu svého studia využít 

možnosti zapůjčení studijních pomů-

cek. Tuto službu nabízí Informační, 

poradenské a sociální centrum UK. 

Zapůjčované pomůcky jsou určené 

všem studentům, kteří jsou vedeni v 

evidenci studentů se speciálními po-

třebami v rámci informačního systé-

mu Student na domovské fakultě 

studenta. Zde na této stránce se 

dozvíte více informací o daných po-

můckách: www.cuni.cz/UK-7250.html. 

V případě zájmu o zapůjčení studijních 

pomůcek kontaktujte prosím 

Mgr. Denisu Klášterkovou na emailu: 

denisa.klasterkova@ruk.cuni.cz  

Supervize pro asistenty při studiu  

Kancelář pro studenty a zaměstnance 

se speciálními potřebami pořádá dne 

19. 4. 2017 od 14 hod. – 16 hod. ve 

Školské 13a, Praha 1 supervizi pro 

asistenty, kteří jsou zapojeni do služ-

by asistence na UK. Registrovat se 

mohou u koordinátorky služby Mgr. 

Alice Rytychové na email: ali-

ce.rytychova@ruk.cuni.cz. Služba 

asistence při studiu je podpůrnou 

službou při studiu pro evidované 

studenty se speciálními potřebami 

na UK. 

Více o službě se lze dozvědět zde: 

www.cuni.cz/UK-1656.html  

Digitalizace a úpravy studijních 

materiálů pro studenty se speciál-

ními potřebami 

Miloš Šmíd z digitalizačního střediska 

Carolina, IPSC RUK nabízí možnost 

zaškolení s diktafonem Eltrinex V12 

Pro a jeho počáteční optimální nasta-

vení. Diktafon je studentům se speci-

álními potřebami zapůjčován v IPSC. 

S diktafonem po nastavení (nainstalo-

vání speciálního firmwaru) mohou 

pracovat i nevidomí studenti, protože 

na něm tímto způsobem lze zprovoz-

nit plnohodnotné ovládání s podpo-

rou hlasového výstupu. 

Telefonický kontakt na pana Šmída 

do střediska Carolina: 224 491 581 

E-mail: milos.smid@ruk.cuni.cz  

mailto:asistentka.czv@seznam.cz
http://www.htf.cuni.cz/
http://www.cuni.cz/UK-7250.html
mailto:denisa.klasterkova@ruk.cuni.cz
mailto:alice.rytychova@ruk.cuni.cz
mailto:alice.rytychova@ruk.cuni.cz
http://www.cuni.cz/UK-1656.html
mailto:milos.smid@ruk.cuni.cz
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Aktualita z obchodu s propagačními a reprezentačními 
předměty Univerzity Karlovy 
Látkové tašky znovu v naší nabídce! 

Náš bestseller, tedy látkové tašky, bez 

kterých se nyní žádný student UK 

neobejde, jsou k dostání hned ve 

dvou variantách! Můžete být hrdým 

majitelem plátěnky s tradičním zna-

kem, tedy pečetí UK, a pro vyznavače 

jednoduchosti máme i variantu pouze 

s iniciálou K ze zakládací listiny uni-

verzity. Z druhé strany tašky je vždy 

latinský nápis Omnia mea mecum 

porto, tedy Vše své nosím s sebou. 

Cena jedné látkové tašky je 79 Kč. 

Tašky si můžete zakoupit na stránce 

shop.cuni.cz nebo navštivte kamen-

nou prodejnu UK Point v Celetné 

ulici. 

Zahradnické trhy v Kuksu 
Zveme vás na Zahradnické trhy v 

Kuksu, které pořádá České farmaceu-

tické muzeum ve spolupráci s NKP 

Hospitál Kuks a obcí Kuks. Akce se 

koná 28. dubna (od 12 do 18 hodin), 

29. dubna (od 9 do 18 hodin) a 30. 

dubna (od 9 do 16 hodin) na nádvoří 

Hospitálu Kuks. 

Zahradnické trhy nabídnou široký 

sortiment balkónových i zahradních 

rostlin, ovocných stromků, skalniček, 

kaktusů a doplňkového tematického 

zboží. Akce bude doplněna přednáš-

kami odborníků z Katedry farmaceu-

tické botaniky a ekologie Farmaceu-

tické fakulty UK v Hradci Králové 

na témata Léčivé rostliny a potraviny; 

Pěstovat léčivé rostliny, ano či ne?;  

Koření a jeho účinky. V sobotu a 

neděli je zajištěna mimořádná vlaková 

doprava. 

Více na: www.ceska-apatyka.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

Opuštěný komplex v Hybernské se promění v kulturní kampus
Budovy v Hybernské 4 řadu let zely 

prázdnotou. Ve dnech 10. – 14. dub-

na 2017 ožijí akcí Filozofické fakulty 

Univerzity Karlovy s názvem Týden 

diverzity. V bohatém programu ne-

budou chybět přednášky špičkových 

odborníků, workshopy, výstavy, vide-

omapping, únikové hry, filmové pro-

jekce a koncerty, mimo jiné známého 

orchestru BERG. Přijďte se jako 

první podívat do otevřeného komu-

nitního prostoru, který získává novou 

tvář ve spolupráci s architektonickým 

studiem COLL COLL. Od května 

bude prostor dál sloužit jako kreativní 

http://www.ceska-apatyka.cz/
http://ipsc.cuni.cz/IPSC-47-version1-abc_1568.jpg
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kampus pro veřejnost a místo, kde se 

bude moci uplatnit potenciál studentů 

a akademiků. Akce budou probíhat v 

objektu v Hybernské 4 vždy od 10 

hod do pozdního večera. Po celou 

dobu zde bude otevřený také bar 

Containallu, knihkupectví s kavárnou, 

galerie nebo dětský koutek. Vstup na 

veškeré akce Týdne diverzity je zdar-

ma. 

Facebook: 

facebook.com/tydendiverzity  

Web: 

www.tydendiverzity.cz 

 

Benefity pro zaměstnance a členy Klubu Alumni UK 
UK se snaží neustále rozšiřovat na-

bídku zaměstnaneckých benefitů, a to 

především na základě prohlubování 

spolupráce s externími organizacemi. 

Veškeré informace o výhodách, které 

mohou zaměstnanci UK u našich 

partnerů čerpat, naleznete na 

http://bit.ly/UKbenefity 

Aktuální informace z dané oblasti 

Vám každý měsíc přinášíme na tomto 

místě. 

Zvýhodněné předplatné na tituly 

vydavatelství MAFRA 

Univerzita Karlova navázala 

v uplynulých dnech partnerství 

s mediální společností MAFRA, která 

v této souvislosti nabízí jejím zaměst-

nancům a členům Klubu Alumni UK 

možnost sjednat si předplatné na 

vydávané tištěné tituly za zvýhodně-

nou cenu (jedná se o deníky MF 

Dnes a Lidové noviny a týdeník 

Téma). Sleva činí 25 % oproti ceně 

na stánku a 7-18 % (dle titulu a typu 

předplatného) oproti běžné ceně 

předplatného. 

Speciální portál obsahující veškeré 

informace o nabídce, skrze který lze 

učinit i případnou objednávku nalez-

nete na www.mafra.cz/uk. 

 

Přijďte si zacvičit do Studia Fasci-

nace 

Studio Fascinace, sídlící v Tyršově 

domě na Praze 1, se orientuje na po-

hybové aktivity pro všechny věkové 

skupiny. Kromě populárních lekcí 

zumby, jógy či pilates je možné zde 

navštěvovat speciální cvičení určené 

těhotným ženám, matkám s malými 

dětmi či seniorům.   

Zaměstnanci a členové Klubu Alumni 

UK zde mohou po předložení uni-

verzitního průkazu využít slevy 15 % 

na všechny nabízené služby. 

 

Sleva na kosmetiku a vstupenky 

do divadla 

Nabídka partnerských divadel byla 

nově rozšířena o Divadlo Ponec, kde 

https://www.facebook.com/tydendiverzity
http://www.tydendiverzity.cz/
http://bit.ly/UKbenefity
http://www.mafra.cz/uk
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mohou nyní držitelé univerzitního 

průkazu zakoupit vstupenku na před-

stavení za zvýhodněnou cenu 120 

Kč (standardní cena činí 190 Kč).  

Se slevou 10 % lze potom nakoupit 

v kamenných prodejnách a na e-

shopu české kosmetické společnosti 

Ryor. 

 

POZVÁNKA DO MĚST-

SKÝCH DIVADEL PRAŽ-

SKÝCH  

Tradičně Vás zveme také do Měst-

ských divadel pražských (ABC 

a Rokoko), kde mohu zaměstnanci a 

členové 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 dubnu doporučujeme především 

tato představení: 

Macbeth 

Jedna z nejslavnějších tragédií o 

zhoubném pokušení moci. Muž, který 

má všechno a chce víc, zvlášť když 

stačí jen natáhnout ruku a vzít. Je-

nomže kolotoč násilí jednou spuštěný 

už nelze zastavit. Příběh o tom, jak 

provinění jednotlivce může způsobit 

krvavý konflikt všech se všemi. 

19. a 27. 4. od 19 hodin v Divadle ABC 

V titulní roli se představí Milan 

Kačmarčík, jeho ženu si zahraje Diana 

Šoltýsová. V inscenaci dále uvidíte mj. 

Viktora Dvořáka, Matyáše Valentu, Pet-

ra Klimeše, Oldřicha Víznera nebo Lucii 

Pernetovou. 

Celý program najdete na 

www.MestskaDivadlaPrazska.cz. 

Kompletní nabídku benefitů pro zaměstnan-

ce UK a členy Klubu Alumni UK naleznete 

na http://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 

tel.: 224 491 896 
 

 

http://www.mestskadivadlaprazska.cz/?utm_source=UK&utm_medium=newsletter&utm_campaign=MDPlistopad
http://ipsc.cuni.cz/IPSC-33.html
mailto:pavel.burianek@ruk.cuni.cz

