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Týden vzdělávání dospělých 
Jihočeský kraj 

Získat nové znalosti, zorientovat se v nabídce kurzů či se nechat motivovat k dalšímu vzdělávání. To byl 

Týden vzdělávání dospělých (TVD) v Jihočeském kraji, který pořádala Jihočeská univerzita a Asociace 

institucí vzdělávání dospělých (AIVD). TVD se konal za podpory Jihočeského paktu zaměstnanosti ve 

spolupráci s Jihočeskou společností pro rozvoj lidských zdrojů. Záštitu nad akcí převzali hejtman 

Jihočeského kraje Jiří Zimola a primátor města České Budějovice Jiří Svoboda. V celé republice byly Týdny 

vzdělávání dospělých také pod záštitou generální ředitelky Úřadu práce PhDr. Kateřiny Sadílkové, MBA. 

Dlouhodobě tyto akce podporuje Ministerstvo práce a sociálních věcí a také Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy.  

„Cílem akce je ukázat lidem možnosti, kam mohou v jižních Čechách vyrazit za vzděláním a jaká je v této 

oblasti nabídka. Akce je určena pro širokou veřejnost, pro všechny od patnácti let až do seniorského 

věku. Nejlépe ji charakterizuje její motto Vzděláním k pestřejšímu životu. Celoživotní vzdělávání je 

nutností. Rozšiřuje možnosti pro pracovní uplatnění, rozvíjí a dále motivuje člověka,“ Martina Karásková, 

referentka celoživotního vzdělávání na Jihočeské univerzitě a Krajská koordinátorka AIVD. 

Akce se konala od 19. do 25. září. Některé aktivity proběhly také v týdnu před a po tomto termínu. Týden 

vzdělávání se konal v celém Jihočeském kraji a zapojili se do něj státní i nestátní instituce, firmy a 

neziskové organizace. Na většinu akcí je vstup zdarma, pouze u některých aktivit se hradí symbolické 

vstupné. Většina aktivit je také volně přístupná a není nutné se na ně dopředu registrovat. 

Program byl opravdu pestrý. Zahrnoval přednášky, semináře, ukázkové hodiny, dny otevřených dveří, 

kulaté stoly, exkurze, konference, promítání, výstavy a dokonce i cvičení. Zaměření jednotlivých 

nabízených aktivit je také velmi široké. Návštěvníci se dozvěděli informace například z oblasti osobního 

rozvoje, zdravotnictví, výuky jazyků, vědy nebo informatiky. V praxi se zájemci mohli zúčastnit 

ukázkových hodin výuky cizích jazyků, procvičit si paměť, naučit se triky, jak správně cvičit a regenerovat, 

dozvědět se, jak napsat životopis, aby při žádosti o práci zaujal, jak spravovat sociální sítě, získali tipy na 

ruční práce a mnoho dalšího. Přehled aktivit TVD 2016 najdete na následujících stránkách nebo také 

v archivu na webu www.tydnyvzdelavani.cz 

Celkem se v Jihočeském kraji v rámci TVD roce 2016 realizovalo cca 70 různých aktivit, zapojilo se kolem 

50 organizací a zúčastnilo se více jak 2 000 účastníků. Celorepublikově se v roce 2016 v rámci TVD 

uspořádalo 243 různých aktivit v 12 krajích a navštívilo je více než 18 a půl tisíce lidí. 

  

http://www.tydnyvzdelani.cz/
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PROGRAM 
 

4.10.2016 Ekotopfilm - Písek  

Písek 4. 10. 2016 16:00 Gaia - velká matka 17:00 Baobaby mezi souší a mořem 18:00 Velké 
losování + Návrat losů do české přírody s Janem Svatošem, režisérem filmu Velké losování 
19:15 Jak se zrodil prales  

29.9.2016 Mateřská škola a její aktuální problémy  

Konference je setkáním odborníků z terciální sféry, veřejné správy a školní praxe, nad 
tématy, která charakterizují situaci mateřských škol. Diskutovány budou aktuální otázky 
jako inkluze v prostředí mateřských škol, začlenění dvouletých dětí do mateřských škol, 
proměny legislativy apod.  

29.9.2016 Ekotopfilm - Strakonice  

Strakonice 29. 9. 2016 16:00 Velké losování + Beseda o návratu losů do české krajiny 17:10 
Gaia - velká matka 18:10 Baobaby mezi souší a mořem 19:15 Jak se zrodil prales 20:20 
Mikroporod 21:30 Pouštní růže  

27.9.2016 Ekotopfilm - Jindřichův Hradec  

Jindřichův Hradec 27. 9. 2016 16:00 Beseda s experty na odpadové hospodářství 17:00 Gaia 
- velká matka 18:00 Baobaby mezi souší a mořem 19:05 Jak se zrodil prales 20:10 
Mikroporod 21:20 Pouštní růže  

26.9.2016 Jak využít koučování v manažerské praxi i obchodování  

Cílem tohoto setkání je představení personalistům, obchodním manažerům, ředitelům i 
majitelům firem i široké veřejnosti základní principy nejúčinnějších metod systemického a 
NLP koučování a jejich praktické využívání v každodenní práci manažera (vedoucího, 
mistra…), ale možná překvapivě i během vedení obchodního rozhovoru. 

26.9.2016 Ozvěny Ekofilmu  

Promítání přírodovědných filmů a dokumentů z Mezinárodního festivalu Ekofilm: Vlčí hory; 
Causa Carnivora; Lekce divokosti; Na křídlech divokých koní; Říše zkamenělého času; Our 
plastic, our problem; Gambling on Extinction. 

24.9.2016 Projektivní karty a jejich využití  

Představit nový způsob komunikace (workshop), čas konání: 9:00-11:00 Pořádá Informační 
centrum mládeže České Budějovice  

24.9.2016 Výroba medoviny v domácích podmínkách  

Předvedení domácí výroby medoviny, seznámení s potřebnými pomůckami. Čas konání: 10-
12:30, Buškův Hamr. Pořádá Mgr. Petra Rubášová  

http://www.tydnyvzdelani.cz/
http://www.tydnyvzdelavani.cz/ekotopfilm-pisek
http://www.tydnyvzdelavani.cz/materska-skola-jeji-aktualni-problemy
http://www.tydnyvzdelavani.cz/ekotopfilm-strakonice
http://www.tydnyvzdelavani.cz/ekotopfilm-jindrichuv-hradec
http://www.tydnyvzdelavani.cz/jak-vyuzit-koucovani-v-manazerske-praxi-i-obchodovani
http://www.tydnyvzdelavani.cz/ozveny-ekofilmu
http://www.tydnyvzdelavani.cz/projektivni-karty-jejich-vyuziti
http://www.tydnyvzdelavani.cz/vyroba-medoviny-v-domacich-podminkach
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23.9.2016 Rehabilitační cvičení pro seniory  

Cvičíme převážně na židlích. Přijďte se protáhnout a posílit svoji kondici. Cvičíme pro zdraví 
a pro radost. Čas konání: 9-11h Pořádá Magistrát města České Budějovice, odbor sociálních 
věcí  

23.9.2016 Den otevřených dveří - Alliance Française de Bohême du Sud  

Prezentace Francouzské Aliance a prohlídka učeben a knihovny, ukázkové hodiny výuky FJ, 
soutěžní diktáty, informace o zkouškách DELF/DALF, promítání.    

23.9.2016 Pohrajme si s časem  

Hravé a zábavné zopakování anglických časů před zahájením školního roku. I anglický 
časový systém může být BRNKAČKA. Jazyková škola Aslan. 

23.9.2016 Seznámení s úřadem práce.  

Informace pro uchazeče a zájemce o právech a povinnostech uchazečů a zájemců o 
zaměstnání. Seznámení s trhem práce. Čas konání: 8:00-9:00  

23.9.2016 Ekotopfilm - Tábor  

Tábor 23. 9. 2016 16:00 Beseda s experty na odpadové hospodářství 17:00 Gaia - velká 
matka 18:00 Baobaby mezi souší a mořem 19:05 Jak se zrodil prales 20:10 Mikroporod 
21:20 Špinavé zlato  

22.9.2016 Znalosti odborného cizího jazyka a jak je získat.  

Vyzkoušejte si u nás své znalosti odborné angličtiny. Poradíme vám, jak na vzdělávání v 
odborném cizím jazyce. Pořádá SOPHIA, jazykové služby s.r.o. Čas konání: 9:00-12:00  

22.9.2016 Setkání firem se zástupci Jihočeské univerzity - téma FROV  

Představení vybraných výsledků výzkumu a vývoje, seznámení s technologiemi 
Omega3kapr, Kaviár bez zabíjení, nabídka služeb Fakulty rybářství a ochrany vod.  
Čas konání: 9-12h  

22.9.2016 Sociální sítě jazykem rodičů  

Víte, že sociální sítě nejsou jenom Facebook? Přijďte se seznámit i s těmi dalšími, jako je 
např. Instagram, Snapchat nebo Pinterest a zjistěte, že Vaše děti nemusí na sociální sítě 
zveřejňovat pouze selfíčka a psát si s kamarády! Středisko mediální výchovy 

22.9.2016 Je v útulcích útulno?  

Přiblížení současné situace v útulcích a domácích depozitech. Problematika 
nekontrolovatelného množení. Kastrace pro a proti. Přednášku povede: Petra Jirsová a 
Klara Černá ze spolku Cibela z.s. Pořádá kavárna FotoCafé Čas konání: od 18:30  

http://www.tydnyvzdelani.cz/
http://www.tydnyvzdelavani.cz/rehabilitacni-cviceni-pro-seniory
http://www.tydnyvzdelavani.cz/den-otevrenych-dveri-alliance-francaise-de-boheme-du-sud
http://www.tydnyvzdelavani.cz/pohrajme-si-s-casem
http://www.tydnyvzdelavani.cz/seznameni-s-uradem-prace
http://www.tydnyvzdelavani.cz/ekotopfilm-tabor
http://www.tydnyvzdelavani.cz/znalosti-odborneho-ciziho-jazyka-jak-je-ziskat
http://www.tydnyvzdelavani.cz/setkani-firem-se-zastupci-jihoceske-univerzity-tema-frov
http://www.tydnyvzdelavani.cz/socialni-site-jazykem-rodicu
http://www.tydnyvzdelavani.cz/je-v-utulcich-utulno
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22.9.2016 Škola končí. A co dál?!  

Seminář Ing. Jany Bojarové, který je určen nejen absolventům. Témata: kde hledat práci, 
jak správně napsat životopis a jak vám může být kariérní poradna prospěšná. Čas konání: 
17.00 - 19.00 hodin  

22.9.2016 Nordic walking  

Chcete to jinak? Chcete zdravě hubnout? Chcete zlepšit fyzickou kondici? Chcete změnit k 
lepšímu zdravotní stav? Chcete předcházet zdravotním komplikacím? Chcete zdravou 
alternativu k sedavému zaměstnání? Ing. Iva Křížková, Akademie 18+, Městská knihovna 
v Prachaticích. 

22.9.2016 Koučink pro všechny  

Den otevřených dveří spojený s přednáškou o Koučinku a odpolední možností koučinku s 
certifikovaným koučem ICF. Čas konání: 09:30-11:30 Součástí akce je bezplatné občerstvení 
voda, káva, čaj  

22.9.2016 Univerzita třetího věku  

Představení Univerzity třetího věku (U3V) na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, 
vystoupení garantů programu, prezentace programů, kurzů Čas konání: 10:00 - 13:00  

22.9.2016 Poznejte s námi Čínu  

Seznámení s aktivitami Čínského centra VŠTE, seznámení s nabídkou kurzů, setkání s 
lektorkami jednotlivých kurzů - jazykové kurzy, cvičení, kaligrafie Čas konání: 10:00 - 18:00  

21.9.2016 JŠ Polyglot - Den otevřených dveří  

Den otevřených dveří, který zájemcům o výuku umožní prohlédnout si prostory školy, získat 
podrobnější informace o pořádaných kurzech a případně se zúčastnit ukázkových hodin 
angličtiny a němčiny pro dospělé i děti. Čas konání: 9-17h  

21.9.2016 Den otevřených dveří v Centru na podporu integrace cizinců  

Den otevřených dveří, poskytnutí informací o činnostech Centra Čas konání: 15:00 - 19:00 
Projekt Provoz Center na podporu integrace cizinců pro Jihočeský kraj, reg. č. AMIF/4/12, 
je financován v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu.  

21.9.2016 Odpolední káva s AIVD ČR aneb kulatý stůl vzdělavatelů v 
Jihočeském kraji  

AIVD ČR Vás srdečně zve k účasti na kulatý stůl Odpolední káva s AIVD ČR aneb kulatý stůl 
vzdělavatelů v Jihočeském kraji  

21.9.2016 Kariérní poradenství  

Poradenství pro osobní rozvoj, čas konání: 9:00-10:00 Pořádá Informační centrum mládeže 
České Budějovice  

http://www.tydnyvzdelani.cz/
http://www.tydnyvzdelavani.cz/skola-konci-co-dal
http://www.tydnyvzdelavani.cz/nordic-walking-0
http://www.tydnyvzdelavani.cz/koucink-pro-vsechny
http://www.tydnyvzdelavani.cz/univerzita-tretiho-veku
http://www.tydnyvzdelavani.cz/poznejte-s-nami-cinu
http://www.tydnyvzdelavani.cz/js-polyglot-den-otevrenych-dveri
http://www.tydnyvzdelavani.cz/den-otevrenych-dveri-v-centru-na-podporu-integrace-cizincu
http://www.tydnyvzdelavani.cz/odpoledni-kava-s-aivd-cr-aneb-kulaty-stul-vzdelavatelu-v-jihoceskem-kraji
http://www.tydnyvzdelavani.cz/odpoledni-kava-s-aivd-cr-aneb-kulaty-stul-vzdelavatelu-v-jihoceskem-kraji
http://www.tydnyvzdelavani.cz/karierni-poradenstvi
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21.9.2016 Drogy a jiné závislosti na Jindřichohradecku!  

Představení organizace Metha z. ú – Podpora rodin, adiktologická poradna, primární 
prevence, terénní programy (O co jde, pro koho tu jsme, co děláme). Okénko z poradny a 
z terénu. Kavárna FotoCafé. 

21.9.2016 I. Etapa Jihočeského vědeckotechnického parku - seznamte se! 

Prohlídka budovy vědeckotechnického parku (VTP) - ukázka laboratoří, kanceláří, 3D tisku 
a vybrané zasídlené firmy. Cílem je seznámit širokou veřejnost s fungováním a činnostmi 
VTP. Čas konání: 9-13h  

21.9.2016 Výtvarný podvečer - kytičky z organzy  

Rukodělné tvoření - setkávání v knihovně Městyse Křemže. V poplatku 50 Kč je zahrnut 
materiál na tvoření - 2 kytičky. Čas konání: 17.00 - 19.00 (20.00)  

21.9.2016 Internet a jeho vyhledávače - nedoceněný zdroj zákazníků  

Přijďte na další přednášku z úspěšné série o internetu a jeho využití pro firmy. Tentokrát na 
téma vyhledávače. Optimalizace pro vyhledávače agl. zkratka SEO je v současnosti již 
nedílnou součástí páce se weby a e-shopy. Jihočeská hospodářská komora Písek. 

21.9.2016 Den otevřených dveří - knihovna Josefa Petra Ondoka  

Seznámení s knihovnou Josefa Petra Ondoka, otevřeno od 9 do 16h. V případě dotazů 
kontaktujte: Eva Křížková, krizkova@tf.jcu.cz, tel: 389 033 523  

21.9.2016 Ekotopfilm - České Budějovice  

1. den 16:00 "Proč je odpovědnost důležitá pro dnešní podnikání" s Ivanou Ježkovou 
Pokornou z KPMG 17:10 Gaia - velká matka 18:10 Ulin 18:40 Pouštní růže 19:15 Jedovaté 
podezření - Etoxychin a jeho stopy  

21.9.2016 Zdravotnická němčina pro ošetřující personál  

Cílem ukázkové hodiny zdravotnické němčiny bude předvést výuku odborného jazyka se 
zaměřením na komunikační situace, se kterými se ošetřující personál setkává při kontaktu 
s německy hovořícími pacienty. Mgr. Vlastimila Ptáčníková, Ph.D., Zdravotně sociální 
fakulta JU. 

21.9.2016 Burza k zaměstnání OZP  

Nabídka pracovních příležitostí pro OZP. Čas konání: 9:00-12:00, Krajská pobočka ÚP ČR , 
Kontaktní pracoviště J.Hradec, Janderova 147, 377 01 J.Hradec, místnost č. 105 

21.9.2016 Předtím než zemřu, chtěl bych - život v zrcadle smrti  

Smrt je součástí našeho života víc než cokoli jiného? Ale… je z ní tabu. Je odsunuta stranou. 
Když se s ní pak potkáme, nevíme si rady. Co kdy říkat? Které věty pomáhají a které ne. 
Zkušenost smrti a odchodu nás navždy změní. Smrt nese dary, které v naší kultuře nejsou 
ukazovány. Mgr. Monika Hasalová, poplatek 80 Kč 

http://www.tydnyvzdelani.cz/
http://www.tydnyvzdelavani.cz/drogy-jine-zavislosti-na-jindrichohradecku
http://www.tydnyvzdelavani.cz/i-etapa-jihoceskeho-vedeckotechnickeho-parku-seznamte-se
http://www.tydnyvzdelavani.cz/vytvarny-podvecer-kyticky-z-organzy
http://www.tydnyvzdelavani.cz/internet-jeho-vyhledavace-nedoceneny-zdroj-zakazniku
http://www.tydnyvzdelavani.cz/den-otevrenych-dveri-knihovna-josefa-petra-ondoka-0
http://www.tydnyvzdelavani.cz/ekotopfilm-ceske-budejovice
http://www.tydnyvzdelavani.cz/zdravotnicka-nemcina-pro-osetrujici-personal
http://www.tydnyvzdelavani.cz/burza-k-zamestnani-ozp
http://www.tydnyvzdelavani.cz/predtim-nez-zemru-chtel-bych-zivot-v-zrcadle-smrti


  7 

 

19. – 25. 9. 2016 
 
www.tydnyvzdelani.cz 
Jihočeský kraj 
 

21.9.2016 I. EQ - emoce a já, II. Typologie osobnosti, III. Rozvoj skrytých 
schopností  

 Ukázka z kurzu emoční inteligence je určena všem, kdo mají zájem lépe využívat a zvládat 
svůj emoční potenciál. Typologie osobnosti je nástrojem pro lepší mezilidské vztahy a co je 
to psychosomatika. Educo Prosperity. 

20.9.2016 Nordic walking  

Chcete to jinak? Chcete zdravě hubnout? Chcete zlepšit fyzickou kondici? Chcete změnit k 
lepšímu zdravotní stav? Chcete předcházet zdravotním komplikacím? Chcete zdravou 
alternativu k sedavému zaměstnání? Ing. Iva Křížková, Akademie 18+ 

20.9.2016 Veletrh práce - České Budějovice  

Čas: 9:00 - 16:00 Moderuje: MISS ČR 2009 Iveta Vítová Co Vás čeká? Nabídky práce a brigád 
z různých odvětví Osobní setkání se zaměstnavateli z regionu Přehledné informace o 
firmách a pracovních pozicích. M.P. Agency, s.r.o. 

20.9.2016 Trénování paměti pro seniory  

Udržujeme v kondici paměť, smysly, prostorovou orientaci, logiku, koncentraci, a 
uvolňujeme mysl. Trénujeme vždy ve 4 blocích po cca 15 minutách. Pořádá Magistrát města 
České Budějovice, odbor sociálních věcí. Komunitní centrum Máj, České Budějovice 

20.9.2016 Ukázkové hodiny zdarma - němčina  

Ukázka výuky cizího jazyka přímou metodou (Direct method), která je zaměřená hlavně na 
konverzaci, vhodná i pro věčné začátečníky Čas konání: 16-18h . Jazykové kurzy Strakonice 

20.9.2016 Sociální sítě ve zkratce pro pedagogy a vychovatele  

Nelíbí se Vám celý ten koncept sociálních sítí? Zkuste navštívit naši přednášku a my se 
pokusíme změnit Váš názor! Současně se seznámíte s možnostmi využívání sociálních sítí 
ve vzdělávání a pro zájmové aktivity a budete mít možnost si některé z aktivit i vyzkoušet! 
Středisko mediální výchovy, TF JU 

20.9.2016 Jak se vyrábí krása?  

Exkurze v provozu největšího výrobce dřevěných kosmetických tužek – Schwan Cosmetics. 
20. 9. 2016 a 21. 9. 2016 od 10h. Krátká prezentace společnosti (cca 10-15 minut) a 
samotná exkurze (cca 30 minut). 

20.9.2016 Elektromobil kdy ano a kdy ne?  

Seminář a možnost zkušební jízdy  v elektromobilu. Čas konání: 16:00-18:00, Energy Centre 
České Budějovice 

20.9.2016 Individuální akční plán - trh práce  

Seznámení s pojmem individuální akční plán (IAP). Stanovení cílů v rámci IAP za účelem 
uplatnění na trhu práce. Čas konání: 8:00-9:30  

http://www.tydnyvzdelani.cz/
http://www.tydnyvzdelavani.cz/i-eq-emoce-ja-ii-typologie-osobnosti-iii-rozvoj-skrytych-schopnosti
http://www.tydnyvzdelavani.cz/i-eq-emoce-ja-ii-typologie-osobnosti-iii-rozvoj-skrytych-schopnosti
http://www.tydnyvzdelavani.cz/nordic-walking
http://www.tydnyvzdelavani.cz/veletrh-prace-ceske-budejovice
http://www.tydnyvzdelavani.cz/trenovani-pameti-pro-seniory
http://www.tydnyvzdelavani.cz/ukazkove-hodiny-zdarma-nemcina
http://www.tydnyvzdelavani.cz/socialni-site-ve-zkratce-pro-pedagogy-vychovatele
http://www.tydnyvzdelavani.cz/jak-se-vyrabi-krasa
http://www.tydnyvzdelavani.cz/elektromobil-kdy-ano-kdy-ne
http://www.tydnyvzdelavani.cz/individualni-akcni-plan-trh-prace
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20.9.2016 Základy meditace a technika očistných dechů  

Zklidněná mysl je základem zdraví, rozšířeného vědomí, relaxace. V tomto stavu lze vyřešit 
a najít odpovědi. Mohlo by nám být nápadné, proč je tolik pozornosti věnováno východním 
technikám meditace a dechu.  

20.9.2016 Trénování paměti s certifikovanou lektorkou Mgr. Evou 
Lopušákovou 2.lekce  

Trénování paměti s ukázkami praktického použití. Čas konání: 14-16h  

20.9.2016 Jak uvažovat při tvorbě obsahu na webové stránky, blog a 
sociální sítě  

Seznámíme posluchače s tím, jak je potřeba uvažovat při tvorbě obsahu na webové stránky, 
firemní blog a sociálních sítě. Čas konání: 16:00-18:00 Lektoři: Jakub Hladký, Hana 
Mikolášová, Tomáš Kocifaj  

20.9.2016 Biotechnologie - fenomén 21.století  

Cílem konference je podpořit mezinárodní i mezioborovou vědeckovýzkumnou spolupráci 
v oblasti biotechnologií. Konference se rovněž bude zabývat stavem, potenciálem a 
příležitostmi v biotechnologických oblastech, stejně tak jako podporou mezinárodní 
spolupráce a jejím financování.  

20.9.2016 Jak předcházet či řešit syndrom vyhoření a provádět životní 
změny  

Čas konání: 9:00-12:00 Lektor: Mgr. Ondřej Chromý – partner BCF s.r.o., transformační 
kouč a spoluzakladatel systému Health Tuning®  

20.9.2016 Veletrh práce - České Budějovice  

Čas: 9:00 - 16:00 Moderuje: MISS ČR 2009 Iveta Vítová Co Vás čeká? Nabídky práce a brigád 
z různých odvětví Osobní setkání se zaměstnavateli z regionu Přehledné informace o 
firmách a pracovních pozicích. M.P. Agency  

20.9.2016 Nordic walking  

Chcete to jinak? Chcete zdravě hubnout? Chcete zlepšit fyzickou kondici? Chcete změnit k 
lepšímu zdravotní stav? Chcete předcházet zdravotním komplikacím? Chcete zdravou 
alternativu k sedavému zaměstnání?  

20.9.2016 Trénování paměti pro seniory  

Udržujeme v kondici paměť, smysly, prostorovou orientaci, logiku, koncentraci, a 
uvolňujeme mysl. Trénujeme vždy ve 4 blocích po cca 15 minutách. Pořádá Magistrát města 
České Budějovice, odbor sociálních věcí.  

http://www.tydnyvzdelani.cz/
http://www.tydnyvzdelavani.cz/zaklady-meditace-technika-ocistnych-dechu
http://www.tydnyvzdelavani.cz/trenovani-pameti-s-certifikovanou-lektorkou-mgr-evou-lopusakovou-2lekce
http://www.tydnyvzdelavani.cz/trenovani-pameti-s-certifikovanou-lektorkou-mgr-evou-lopusakovou-2lekce
http://www.tydnyvzdelavani.cz/jak-uvazovat-pri-tvorbe-obsahu-na-webove-stranky-blog-socialni-site
http://www.tydnyvzdelavani.cz/jak-uvazovat-pri-tvorbe-obsahu-na-webove-stranky-blog-socialni-site
http://www.tydnyvzdelavani.cz/biotechnologie-fenomen-21stoleti
http://www.tydnyvzdelavani.cz/jak-predchazet-ci-resit-syndrom-vyhoreni-provadet-zivotni-zmeny
http://www.tydnyvzdelavani.cz/jak-predchazet-ci-resit-syndrom-vyhoreni-provadet-zivotni-zmeny
http://www.tydnyvzdelavani.cz/veletrh-prace-ceske-budejovice
http://www.tydnyvzdelavani.cz/nordic-walking
http://www.tydnyvzdelavani.cz/trenovani-pameti-pro-seniory
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19.9.2016 Korejština pro začátečníky  

Ukázková hodina korejského jazyka, kde se dozvíte i zajímavosti o Koreji a Korejcích. V 
případě zájmu můžete s milou lektorkou, která sama v Jižní Koreji několik let žila, 
pokračovat v semestrálním kurzu a naučit se z korejštiny víc. Čas konání: 18:15 - 19:45; AKAI 
KIKU s.r.o. 

19.9.2016 Mobilní rodičovství  

Workshop "Mobilní rodičovství" pomůže rodičům lépe používat mobilní technologie a 
využít je ve prospěch výchovy. Účastníci budou mít možnost vyzkoušet si sociální sítě, které 
jejich děti nejvíce používají, naučit se je používat a hlavně odhalit skvělé možnosti, které 
sociální sítě nabízejí. Středisko mediální výchovy, TF JU 

19.9.2016 Koučovací ochutnávka  

Účastníci mají možnost vyzkoušet si koučování, jednu z nejefektivnějších forem osobního 
rozvoje. Během ochutnávky bude každému přihlášenému účastníkovi zdarma k dispozici 
profesionální kouč, který se bude věnovat pouze jemu. Délka ochutnávky je 45minut.  
Čas konání: 9-16h; Mgr. Ing. Irma Bohoňková 

19.9.2016 Den otevřených dveří - knihovna Josefa Petra Ondoka  

Seznámení s knihovnou Josefa Petra Ondoka, otevřeno od 9 do16h. V případě dotazů 
kontaktujte: Eva Křížková, krizkova@tf.jcu.cz, tel: 389 033 523  

19.9.2016 JAK VYUŽÍT SVŮJ POTENCIÁL - TYPOLOGIE DISC  

Podstatou lidského úspěchu je znalost sama sebe a schopnost dokázat účinně prosazovat 
vlastní názory a přitom budovat kvalitní a dlouhodobé pracovní vztahy založené na 
vzájemné důvěře. Mgr. Rostislav Peška 

19.9.2016 Poradenství pro dlouhodobě nezaměstnané  

Poskytnutí informací o službách úřadu práce pro dlouhodobě nezaměstnané.  
Čas konání: 9:00-11:00  

19.9.2016 Jak zajistit, aby firemní vzdělávání mělo měřitelný dopad do 
praxe  

Cílem tohoto setkání je představení personalistům, obchodním manažerům, ředitelům i 
majitelům firem ověřený a funkční model toho (včetně konkrétních nástrojů), jak při 
přípravě, realizaci a měření dopadů jakéhokoliv firemního vzdělávání postupovat, co 
neopomenout, na co klást důraz, aby peníze vložené do vzdělávání byly firemní investicí. 

19.9.2016 Akademická knihovna neakademicky  

V rámci exkurze se zájemci mohou seznámit se vším, co Akademická knihovna nabízí svým 
uživatelům a mohou se podívat i do míst běžně nepřístupných. Kromě toho budou celý den 
dveře knihovny otevřené všem, kteří si ji chtějí prohlédnout. Čas konání exkurze: 10.00-
11.30  

http://www.tydnyvzdelani.cz/
http://www.tydnyvzdelavani.cz/korejstina-pro-zacatecniky
http://www.tydnyvzdelavani.cz/mobilni-rodicovstvi
http://www.tydnyvzdelavani.cz/koucovaci-ochutnavka
http://www.tydnyvzdelavani.cz/den-otevrenych-dveri-knihovna-josefa-petra-ondoka
krizkova@tf.jcu.cz
http://www.tydnyvzdelavani.cz/jak-vyuzit-svuj-potencial-typologie-disc
http://www.tydnyvzdelavani.cz/poradenstvi-pro-dlouhodobe-nezamestnane
http://www.tydnyvzdelavani.cz/jak-zajistit-aby-firemni-vzdelavani-melo-meritelny-dopad-do-praxe
http://www.tydnyvzdelavani.cz/jak-zajistit-aby-firemni-vzdelavani-melo-meritelny-dopad-do-praxe
http://www.tydnyvzdelavani.cz/akademicka-knihovna-neakademicky


  10 

 

19. – 25. 9. 2016 
 
www.tydnyvzdelani.cz 
Jihočeský kraj 
 

19.9.2016 Setkání vědy a hospodářství  

Zveme odbornou veřejnost na „Setkání vědy a hospodářství“ konané v Biologickém centru 
Akademie věd ČR České Budějovice dne 19. září 2016. 

19.9.2016 Ukázkové hodiny zdarma - angličtina  

ukázka výuky cizího jazyka přímou metodou (Direct method), která je zaměřená hlavně na 
konverzaci, vhodná i pro věčné začátečníky Čas konání: 16-18h, Jazykové kurzy Strakonice 

16.9.2016 Ukázkové hodiny zdarma - angličtina  

Ukázková hodina výuky angličtiny Jazykové kurzy Strakonice  

16.9.2016 Léčivé houby a jejich význam  

Ing. Ivan Jablonský CSc. pojednává o historii a pěstování hlavních druhů léčivých hub, o 
jejich obsahových látkách a využití v alternativní a čínské medicíně.  

15.9.2016 Skřivánek s.r.o. - Dny otevřených dveří  

Nahlédněte do naší výukové metody a ZDARMA si otestuje jazykovou úroveň anglického a 
německého jazyka. Čas konání: 10:00 - 16:00  

15.9.2016 Síťování (networking) v pedagogickém výzkumu  

Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých 
Budějovicích Vás zve na XXIV. výroční konferenci České asociace pedagogického výzkumu s 
tématem "Síťování (networking) v pedagogickém výzkumu".  

14.9.2016 Ukázkové hodiny zdarma - němčina  

Ukázková výuka německého jazyka. Čas konání 16-18h, Jazykové kurzy Strakonice 

14.9.2016 Workshop pro začínající lektory  

Přijďte si k nám pro inspiraci, nasbírat zkušenosti a navázat spolupráci. Těšíme se na vás. 
Čas konání: 10:00-12:00. Skřivánek s.r.o. 

13.9.2016 Morning for Business  

Neformální setkání členských firem JHK s nabídkou obchodních setkání, nových kontaktů a 
informací. Čas setkání: 8.30 - 11.00  

13.9.2016 Jazyky a písma východní Asie  

http://www.tydnyvzdelani.cz/
http://www.tydnyvzdelavani.cz/setkani-vedy-hospodarstvi
http://www.tydnyvzdelavani.cz/ukazkove-hodiny-zdarma-anglictina
http://www.tydnyvzdelavani.cz/ukazkove-hodiny-zdarma-anglictina-0
http://www.tydnyvzdelavani.cz/lecive-houby-jejich-vyznam
http://www.tydnyvzdelavani.cz/skrivanek-sro-dny-otevrenych-dveri-0
http://www.tydnyvzdelavani.cz/sitovani-networking-v-pedagogickem-vyzkumu
http://www.tydnyvzdelavani.cz/ukazkove-hodiny-zdarma-nemcina-0
http://www.tydnyvzdelavani.cz/workshop-pro-zacinajici-lektory
mailto:alena.kratochvilova@skrivanek.cz
mailto:alena.kratochvilova@skrivanek.cz
http://www.tydnyvzdelavani.cz/morning-business
http://www.tydnyvzdelavani.cz/jazyky-pisma-vychodni-asie
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Přednášky a workshopy: Historie korejštiny a vznik korejského písma; Čínské znakové 
písmo: mýty, fakta, zajímavosti; Japonské písmo a zajímavosti o něm; Kaligrafie…  

13.9.2016 Silou svého slova změníš život, komunikace ve vztahu  

Silou svého slova změníš celý svůj život, chceš-li. Tvé slovo a tvá myšlenka utvářejí tvůj život. 
To jsme slyšeli tolikrát, ale jak se to děje? Jak vlastně funguje mysl? Jak to, že některé 
pozitivní afirmace nefungují? Některá slova nebo fráze používáme ve svém životě 
nevědomě, automaticky a ani si to neuvědomujeme. Jestliže energie našich myšlenek stále 
působí - co vlastně vytváříme, v sobě a okolo sebe?  Jak to, že někdo je ve svém projevu 
pravdivý a jinému nevěříme. Jak to, že někdo na co sáhne to mu jde a jinému ne. Souvisí to 
s vaším slovem? Souvisí! Se slovem a tvou myšlenkou. Ukážeme si cestu k vaší autentičnosti. 
Součástí semináře budou praktická cvičení abyste cítili jak vaše slova působí - v rámci 
dialogu s ostatními, ale především v rámci rozhovoru sami se sebou... 

13.9.2016 Trénování paměti s certifikovanou lektorkou Mgr. Evou 
Lopušákovou 1. lekce  

Trénování paměti s ukázkami praktického použití a zdokonalování. Čas konání: 14-16h  

12.9.2016 Klub přátel knihovny  

Senioři - přátelé knihovny a literatury si při pravidelném měsíčním setkání v klubovně 
Městské knihovny Prachatice vyměňují zkušenosti a náměty z přečtených knih, které jsou 
součástí knižního fondu knihovny. Rádi mezi sebou přivítáme nové tváře, přijďte si k nám 
popovídat o knihách.  Městská knihovna Prachatice 

12.9.2016 Skřivánek s.r.o. - Dny otevřených dveří  

Nahlédněte do naší výukové metody a ZDARMA si otestuje jazykovou úroveň anglického a 
německého jazyka. Čas konání: 13-17h 12.– 14. 9. 2016  

 

 

 

 

 

 

http://www.tydnyvzdelani.cz/
http://www.tydnyvzdelavani.cz/silou-sveho-slova-zmenis-zivot-komunikace-ve-vztahu
http://www.tydnyvzdelavani.cz/trenovani-pameti-s-certifikovanou-lektorkou-mgr-evou-lopusakovou-1lekce
http://www.tydnyvzdelavani.cz/trenovani-pameti-s-certifikovanou-lektorkou-mgr-evou-lopusakovou-1lekce
http://www.tydnyvzdelavani.cz/klub-pratel-knihovny
http://www.tydnyvzdelavani.cz/skrivanek-sro-dny-otevrenych-dveri
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JAK TO PROBÍHALO? PODÍVEJTE SE! 

 

 

Burza k zaměstnání OZP  

 

 

Den otevřených dveří, Čínské centrum VŠTE – Poznejte s námi Čínu  

http://www.tydnyvzdelani.cz/
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Den otevřených dveří - Alliance Française de Bohême du Sud  

 

 

Skřivánek s.r.o. - Dny otevřených dveří  

http://www.tydnyvzdelani.cz/
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Drogy a jiné závislosti na Jindřichohradecku!  

 

 

Ekotopfilm - Tábor  

http://www.tydnyvzdelani.cz/
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Elektromobil kdy ano a kdy ne? 

 

 

I. Etapa Jihočeského vědeckotechnického parku - seznamte se! 

http://www.tydnyvzdelani.cz/
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Individuální akční plán - trh práce  

 

 

Jak uvažovat při tvorbě obsahu na webové stránky, blog a sociální sítě  

http://www.tydnyvzdelani.cz/
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Jak využít koučování v manažerské praxi i obchodování  

 

 

Jazyky a písma východní Asie  

http://www.tydnyvzdelani.cz/
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Biotechnologie - fenomén 21.století  

 

 

Výtvarný podvečer - kytičky z organzy  

http://www.tydnyvzdelani.cz/


  19 

 

19. – 25. 9. 2016 
 
www.tydnyvzdelani.cz 
Jihočeský kraj 
 

 

 

Předtím než zemřu, chtěl bych - život v zrcadle smrti  

 

Setkán í firem se zástupci Jihočeské univerzity - téma FROV  

 

http://www.tydnyvzdelani.cz/
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Seznámení s úřadem práce.  

 

Silou svého slova změníš život, komunikace ve vztahu  

 

http://www.tydnyvzdelani.cz/
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Výroba medoviny v domácích podmínkách  

 

Veletrh práce  - České Budějovice  

  

http://www.tydnyvzdelani.cz/
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PODPOŘILI NÁS 
V roce 2016 na Týdnu vzdělávání dospělých v Jihočeském kraji spolupracovali: 

 

 
 
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích,  
www.jcu.cz 
 

 

 
Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů,  
www.jsrlz.cz 
 

 

 
Asociace institucí vzdělávání dospělých,  
www.aivd.cz 
 

 

 

 

Statutární město České Budějovice, 

www.c-budejovice.cz/ 

 
 

 

 

Jihočeský kraj,  

www.kraj-jihocesky.cz 

 

 

Úřad práce ČR, KrP České Budějovice, 
http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/jhc 

  

http://www.tydnyvzdelani.cz/
http://www.jcu.cz/
http://www.jsrlz.cz/
http://www.aivd.cz/
http://www.c-budejovice.cz/
http://www.kraj-jihocesky.cz/
http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/jhc
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Akademická knihovna Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, www.lib.jcu.cz 

Akademie 18+, www.akademie18.eu 

AKAI KIKU s.r.o., www.akaikiku.cz 

BCF s.r.o. , www.coaching-experts.cz; www.kompetencni-akademie.cz; www.health-tuning.cz; 
www.super-manazer.cz; www.holistic-management.cz 

Biologické centrum AV ČR, v.v.i., www.bc.cas.cz 

BRILO, www.brilo.cz 

Buškův Hamr, www.buskuv-hamr.cz 

Centrum na podporu integrace cizinců pro Jihočeský kraj, 
www.integracnicentra.cz/JihoceskyKraj/JK.aspx 

Cibela z.s., www.cibela.cz 

Čínské centrum VŠTE v Českých Budějovicích, Vysoká škola technická a ekonomická, 
www.cinskecentrum.vstecb.cz 

Educo Prosperity, vzdělávání  a poradenství,s.r.o. České Budějovice, www.educoprosperity.com 

Ekofilm, www.ekofilm.cz 

Ekotopfilm, www.ekotopfilm.cz  

Eluka, www.eluka.cz 

Energy Centre České Budějovice, www.eccb.cz 

Francouzská aliance Jižní Čechy, http://www.alliancefrancaise.cz/jiznicechy 

Informační centrum pro mládež České Budějovice, www.icmcb.cz 

Ing. Marcela Bastiánová, MBA, www.jazykystrakonice.cz 

Jazyková škola ASLAN, www.aslan.cz 

Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s., www.jaip.cz 

Jihočeská hospodářská komora, www.jhk.cz 

Jihočeské Univerzitní a Akademické centrum transferu technologií, www.jctt.cz 

JUBELA, s.r.o., Volutová 2523/14, 158 00 Praha 5, www.jubela.cz 

Kancelář transferu technologií JU, www.jctt.jcu.cz 

Kavárna FotoCafé, www.facebook.com/fotocafekavarna/ 

Knihovna městyse Křemže, www.knihovnakremze.estranky.cz/ 

M.P. AGENCY, s.r.o., http://www.veletrhyprace.cz/; http://www.mpagency.cz/ 

Magistrát statutárního města České Budějovice, odbor sociálních věcí, www.c-
budejovice.cz/cz/magistrat/odbory/osv/stranky/o-odboru.aspx 

Městská knihovna Písek, www.knih-pi.cz 

Městská knihovna Prachatice, www.knih-pt.cz 

Metha z. ú, www.osmeta.cz 

Mgr. Ing. Irma Bohoňková, PCC - profesionální certifikovaný kouč, www.cesta-k-uspechu.cz 

Mgr. Monika Hasalová, www.monikahasalova.cz 

Mgr. Petra Rubášová, www.mednenijed.cz 

Mgr. Radka Šulistová, ZSF JU 

http://www.tydnyvzdelani.cz/
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Zpracovala: Martina Karásková, Krajská koordinátorka AIVD 

Kontakt: karaskova@jcu.cz; 389 032 066, 601 326 859 

Grafické zpracování: Eva Adámková 

Mgr. Rostislav Peška, www.rostislavpeska.com 

Pedagogická fakulta JU - Katedra pedagogiky a psychologie, 
www.pf.jcu.cz/structure/departments/kpe/ 

Polyglot spol. s r.o., www.polyglot.cz 

Regionální kontaktní organizace ERA , www.rko-era.cz/cs/rko-jizni-cechy---era/o-nas 

Schwan Cosmetics ČR, www.schwancosmetics.cz 

Skřivánek s.r.o. - Jazyková škola , www.skrivanek.cz 

SOPHIA, jazykové služby s.r.o., www.sophia-cb.cz 

Středisko mediální výchovy, www.stremev.cz 

Teologická fakulta JU - Knihovna Josefa Petra Ondoka , http://www.tf.jcu.cz/o-fakulte/knihovna-j-p-
ondoka 

Univerzita vědomého života AMONIT, www.vedomyzivot.com 

Úřad práce ČR, KrP České Budějovice, KoP České Budějovice, 
https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/jhc/kop/ceske_budejovice 

Úřad práce ČR, KrP České Budějovice, KoP Jindřichův Hradec, http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/jhc 

Úřad práce ČR, KrP České Budějovice, KoP Písek, www.portal.mpsv.cz/upcr/kp/jhc/kop/pisek 

Zdravotně sociální fakulta JU - Ústav fyzioterapie a vybraných medicínských oborů, Centrum 
fyzioterapie, Ústav humanitních studií v pomáhajících profesích, Univerzita třetího věku,  
www.zsf.jcu.cz 

http://www.tydnyvzdelani.cz/
mailto:karaskova@jcu.cz

