
Kalendárium 03/2016 
Teologické fakulty Jihočeské univerzity  
v Českých Budějovicích  

U3V aneb kurzy pro seniory … 
Karel IV. a jeho doba 

 

Teologická fakulta JU otevírá kurz U3V: Karel IV. 
a jeho doba. Vzhledem k výročí 700 let narození 
císaře a krále Karla IV. chceme poskytnout frek-
ventantům jak základní orientaci v životě a díle, 
tak se i hlouběji věnovat problema.ce duchov-
ních proudů doby Karla IV. či jeho rodinnému 
životu.  

Kdy: v pondělí 14. 3., 4. 4., 18. 4., 2. 5., 16. 5. 
2016 od 9.00 do cca 12.30 hod. Cena: 500 Kč. 

Kurz bude lektorovat prof. Mar.n Weis. 

Zrazuje Vás  paměť, selhává při zapamatování 
jmen, čísel, faktů …...? Jedna z cest, jak si udrží-
te paměť a kogni.vní funkce pro ak.vní život, je 
trénování pamě.. Začít lze v každém věku. Tré-
nování pamě. je lehké, zábavné a má okamžitý 
výsledek. V kurzu Trénování pamě. se přesvěd-
číte, že si ještě slušně pamatujete.  

 

Kurz se koná v budově Teologické fakulty JU, 
Kněžská 8, České Budějovice od 24. 3. 2016. 

Cena: 500 Kč, lektorka: Hedvika Štolcpartová 

Kurz Trénování pamě. pro seniory 

Další informace o akcích pro veřejnost najdete na www.2.jcu.cz nebo na       
Přihlášky přijímáme e-mailem machulovah@E.jcu.cz nebo telefonicky 737 168 342.   
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Paměť v posilovně 

Česká společnos. pro trénování pamě. a moz-
kový jogging ve spolupráci s Teologickou fakul-
tou JU Vás zve na přednášku Paměť v posilovně. 
Co to paměť vlastně je? Jak se paměť mění        
s přibývajícími léty? To vše se dozvíte na před-
nášce Mgr. Věry Suchomelové, Th.D. 
 

Termín konání: 18. 3. 2016 13.00–14.00 hodin 
Místo: Teologická fakulta Kněžská 8, České Bu-
dějovice,  učebna č. 105 (první patro) 
Vstup zdarma.  

Katedra filosofie a religionis.ky Teologické fa-
kulty JU Vás zve na setkání s Danielem Maye-
rem, Ph.D., bývalým pražským i zemským rabí-
nem, členem Ústavu pro výuku Tóry v Haifě, žijí-
cím přes dvacet pět let v Izraeli.  

Téma: "Konverze k judaismu" 

 

Termín setkání: středa 16. 3. 2016 v 13.30 hodin 
v učebně č. 3, v budově Teologické fakulty, 
Kněžská 8, České Budějovice. 

Setkání s Danielem Mayerem 

Další informace o akcích pro veřejnost najdete na www.2.jcu.cz nebo na       
   

Přednášky … 
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Přednášky … 
Cizinec v tvých branách 

Místní sdružení České křesťanské akademie v ČB 
a Teologická fakulta Jihočeské univerzity v ČB 
vás zvou na přednášku "Cizinec v tvých branách: 
Aktuální otázky evropské uprchlické poli.ky       
z pohledu teologické e.ky", kterou prosloví dr. 
Petr Š.ca (Ins.tut für Christliche Sozialwissen-
schaR, Katholisch-Theologischen Fakultät, 
WesEälische Wilhelms-Universität Münster).  
 

Přednáška proběhne 22. 3. 2016 od 17.00 hodin         
na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v ČB, 
Kněžská 8, v učebně č. 3.  

Dne 22. 3. 2016 navšUví Teologickou fakultu JU 
v Českých Budějovicích Assoc. Prof. Dr. Jean 
Munn a přednese zde příspěvek na téma Sociál-
ní práce v hospicové péči. Profesorka Jean 
Munn působí na Fakultě sociální práce Floridské 
státní univerzity v Tallahassee. Sociální práci se 
seniory, sociální práci ve zdravotnictví a v hospi-
cové péči se věnuje již řadu let.  
 

Přednáška je vhodná pro studenty, sociální pra-
covníky i ostatní zájemce. Tlumočení příspěvku 
do češ.ny je zajištěno. Sociálním pracovníkům 
bude vydáváno potvrzení o účas.. 

 Další informace o akcích pro veřejnost najdete na www.2.jcu.cz nebo na       
 

Sociální práce v hospicové péči 
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Výstava The Tap Tap načerno 

Nakažlivou vlnu černého humoru šíří českými 
městy kapela The Tap Tap. Hlavním účelem vý-
stavy je upozornit na význam černého humoru 
jako důležité schopnos. komunikovat o vážných 
věcech s nadhledem. 

 

Výstavu si můžete prohlédnout v 1. patře Teolo-
gické fakulty Jihočeské univerzity od 15. 3.       
do 30. 4. 2016 od 8 do 16 hodin. 

Spolek pro rozvoj oblasti Dunaj – Vltava „Zelené 
srdce Evropy“ a Teologická fakulta JU v Českých 
Budějovicích pod záštitou senátora Jiřího Šestá-
ka srdečně zvou studenty, akademické pracovní-
ky a širokou veřejnost na promítání filmu Hlu-
boké kontrasty. 
 
Promítání filmu se uskuteční 15. 3. 2016       
v 15 hodin v učebně č. 105 v prvním patře Teo-
logické fakulty JU, Kněžská 8, České Budějovice. 
Promítání proběhne za účasti režisérky filmu 
Lenky Ovčáčkové. 

 Další informace o akcích pro veřejnost najdete na www.2.jcu.cz nebo na       
 

Promítání filmu Hluboké kontrasty 

Ostatní akce … 

Výstava … 
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Připravujeme na duben 2016 … 
Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách 

Kurz je určen pro všechny zájemce, kteří chtějí 
získat odbornou způsobilost dle zák. 108/2006 
Sb. o sociálních službách, k výkonu profese pra-
covníka v sociálních službách. Absolven. kurzu 
naleznou uplatnění zejména v přímé obslužné 
péči v ambulantních nebo pobytových zaříze-
ních, v pečovatelské činnos. v domácnos. nebo 
při základní výchovné nepedagogické činnos. 
v organizacích sociálních služeb.   
 

Rozsah kurzu: 156 hodin, termín kurzu: od 1. 4. 
do 11. 6. 2016, cena: 6 900 Kč 

Radost, cit pro práci s dětmi a nadšení, 
v současné době nestačí k vedení dětského tá-
bora. Vyhláška MŠMT ukládá provozovateli tá-
bora povinnost zajis.t proškolení hlavního ve-
doucího. Proto je tento kurz určen pro zájemce, 
kteří chtějí samostatně organizovat a vést dět-
ský letní tábor po stránce pedagogické i organi-
zační.  

 

Cena kurzu: 500 Kč (bez ubytování), nocleh dle 
potřeby 150 Kč/noc 

Kurz se uskuteční 8. - 10. 4. 2016.  

 Další informace o akcích pro veřejnost najdete na www.2.jcu.cz nebo na       
 

Hlavní vedoucí dětských táborů 


