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Kurzy pro veřejnost...

Termín: 6. - 8. 4. 2018 
Cena: 1 000 Kč
Lektor: Mgr. Richard Macků, Ph.D.
 Radost, cit pro práci s dětmi a nadšení v sou-
časné době nestačí k vedení dětského tábora. 
Vyhláška MŠMT ukládá provozovateli tábora 
povinnost zajistit proškolení hlavního vedou-

cího. Proto je tento kurz určen zájemcům, kteří chtějí samostatně organizovat a vést 
dětský tábor po stránce pedagogické i organizační.

Kurz Hlavní vedoucí 
dětských táborů

Termín: čtvrtky 5. 4., 12. 4., 19. 4., 26. 4., 
3. 5., 10. 5., 17. 5. 2018 od 16 do 18 hodin
Cena: 650 Kč
Lektor: ThLic. Julius Pavelčík, Th.D.
Zajímáte se o historickou postavu Ježíše z Na-

zareta? Cílem tohoto vzdělávacího kurzu je představit problémy a výsledky vědec-
kého bádání související s postavou historického Ježíše: Kdo byl skutečný Ježíš z 
Nazareta jako galilejský Žid první třetiny 1. století? Které starověké zdroje informa-
cí zmiňují jeho osobu a život a jak bychom je měli dnes posuzovat? 

Ježíš z Nazareta: 
problematika 
historického bádání 
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Kurzy pro veřejnost...

Termín: 21. 4. 2018 od 9 do 14 hodin
Cena: 650 Kč
Lektor: Mgr. Bohuslav Jäger 
Cítíte, že nemáte energii, abyste se setkali 
s kamarády, nemáte sílu na sportování a 
z práce jste rozčarovaní? Nesnášíte, když 
musíte ráno vstávat a strávit celý den v 

práci? Postrádáte vnitřní „katalyzátor“? Pokud jste na všechny otázky odpo-
věděli slovíčkem ano, pravděpodobně trpíte syndromem vyhoření. Jak se mu 
bránit se dozvíte v našem kurzu. Cílem kurzu je rozšířit znalosti a prohloubit 
dovednosti v oblasti prevence stresu a syndromu vyhoření i ukázat efektivní 
techniky prevence stresu v konkrétních situacích.

Syndrom vyhoření a 
jeho prevence

Termín: 19. 4., 26. 4., 3. 5. 2018 
vždy od  9 do 11.30 hodin
Cena: 400 Kč
Lektor: Mgr. Karel Ochozka
Mgr. Karel Ochozka (lektor kurzu) si pro Vás 
připravil mnoho ukázek vybraných autorů li-
turgických skladeb. Zaposloucháte se napří-
klad do ukázek V. M. Jírovce, Štěpánovského, 

Gregoriánského chorálu i zhudebněných sekvencí Stabat Mater. Těšit se můžete i 
na komentovanou prohlídku katedrálních a/nebo klášterních varhan.  

Kurz církevní hudby
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Přednášky...

Termín: 9. a 10. 4. 2018
Lektor: prof. Thomas Pink
Katedra filosofie a religionistiky TF JU po-
řádá veřejnou přednášku a doktorandský 

seminář  prof. Thomase Pinka (King’s 

College London).

Přednáška Why the state? State power and normative power in Suarez and 

Hobbes se uskuteční v pondělí 9. dubna 2018 od 15.00 do 16.30 hod v učebně 

č. 212. Doktorandský seminář Suarez on freedom and reason bude v úterý 

10. dubna 2018 od 9.30 do 12.00 hod v učebně č. 212.

 

Přednáška a seminář 
prof. Thomase Pinka

Termín: 17. 4. 2018 od 17 hodin
Lektor:  prof. Joel Kaminsky
Rádi bychom Vás pozvali na přednášku pro-

fesora Joela S. Kaminskyho z americké uni-

verzity Smith College.

Přednáška Bible a násilí proti nevyvoleným: 

Směřuje teologie vyvolení Izraele nutně k ne-

toleranci a násilí?“ („Violence toward the non-Israelites, violence toward the anti-

-elect“) bude přednesena v angličtině, tlumoční do češtiny je zajištěno. Přednáška 

se uskuteční v učebně č.3. 

Joel S. Kaminsky 
přednáší na TF JU 
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Termín: 18. 4. 2018 od 17 hodin 
 Rádi bychom Vás pozvali na besedu 

s RNDr. Michaelou Vidlákovou, poslední žijící 
pamětnicí ŠOA v České republice.  Přednáška 
se uskuteční 18. 4. 2018 od 17 hod  v učeb-
ně č. 210 na Teologické fakultě JU Kněžská 8, 
České Budějovice. 

V průběhu programu si můžete vyslechnout osobní vzpomínky na dětství, které 
Michaela Vidláková prožila v Terezíně, a prohlédnout si autentické fotogra+ e a její 
kresby.

Terezínské ghetto 
očima dítěte

Termín: 11. 4. 2018 od 17.30 do 18.20 hod
Pedagogická sekce České křesťanské akade-
mie ve spolupráci s Teologickou fakultou JU 
Vás zve na setkání Rozcestí českého vzdělává-

ní? Diskuze k revizím RVP se zaměřením na hu-

manitní a společenské vědy. Akce se uskuteční 
11. dubna 2018 od 17.30 do 18.20 hod v učeb-

ně č. 3 na Teologické fakultě JU Kněžská 8, České Budějovice. 
Srdečně zveme všechny zainteresované pedagogy, vychovatele, rodiče i studenty.

Rozcestí českého 
vzdělávání?  

Ostatní akce...
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Termín: 5. 5., 2. 6. 2018 od 9 do 16 hodin 
Cena: 3 000 Kč
Lektor: Mgr. MgA. Ivana Šimánková

 Rádi bychom Vás pozvali na kurz „Moderní 
rétorika aneb umění přesvědčit“, který se 
koná 5. 5. a 2. 6. 2018 od 9 do 16 hodin.

Cílem kurzu je zkvalitnění mezilidské komunikace, zdokonalování komunikačních 
dovednosti s druhými prostřednictvím verbálního i neverbálního projevu, předne-
sení vlastního projevu před auditoriem, vytvoření projevu na zadané téma, vnímání 
i poskytnutí zpětné vazby, vylepšení úrovně mluveného projevu účastníků kurzu, 
práce s mikrofonem i kamerou. Součástí kurzu jsou praktická cvičení.

Moderní rétorika 
aneb umění přesvědčit 

Termín: 24. 4. 2018 od 16 hodin
Lektor: prof. ThLic. PaedDr. Martin Weis
Jihočeská univerzita a Historický klub Jihočes-
kého muzea Vás zvou na přednášku 
prof. Martina Weise s názvem Střípky z histo-
rie roku 1918. Mezi takzvanými osudovými os-
mičkovými letopočty je velice výrazně zapsán 

rok 1918. Pozornost bude věnována nejenom vzniku samostatného státu Čechů 
a Slováků či návštěvě T. G. Masaryka v Českých Budějovicích při jeho triumfálním 
návratu do vlasti, ale i smutným či problematickým okamžikům naší historie. Před-
náška se uskuteční v rámci cyklu Akademické půlhodinky v Jihočeském muzeu 
24. 4. 2018 od 16 hodin. 

Střípky z historie 
roku 1918

Připravujeme...


