Přehled akcí v rámci Týdne vzdělávání dospělých 2018 v Jihočeském kraji
Podrobné informace a možnost přihlášení na www.tydnyvzdelavani.cz /akce /Jihočeský kraj
Datum

Čas akce
(od,do)

Typ akce

Název akce

Místo akce (adresa, budova, místnost)

Organizátor/Pořádá

Doplňující informace/Poznámky

Předchozí týden
05.11.2018

9:00 - 10:00

workshop

05.11.2018

13:00-14:00

workshop

06.11.2018

18:00-20:00

Městská knihovna Tábor - přízemí, Jiráskova
Pc kurz: E-mail
1775, Tábor, 390 01
Městská knihovna Tábor - přízemí, Jiráskova
Trénování paměti a jemné motoriky
1775, Tábor, 390 01

přednáška/ Využití fondů velkostatků pro
seminář genealogické účely

představení Drahá mama - představení

Městská knihovna Tábor - přízemí, Jiráskova
1775, Tábor, 390 01

Městská knihovna Tábor

Genealogie Tábor - pobočka
ČGHSP

Kurz určený seniorům naučí účastníky pracovat e-mailovou adresou. Odesílat emaily, e-maily s přílohou aj. Vysvětlí, co je spam, hoax.
Druhé setkání při trénování paměti a jemné motoriky. Pět kroků ke zlepšení paměti
od teorie k praxi. Trénink jemné motoriky, zručnosti a koordinace.
Mlynářství bývalo nazýváno „kumštem“ a to díky tomu, že šlo o navýsost
profesionalizované řemeslo. Jaké podmínky si kladl táborský cech mlynářů na své
stoupence? Jak se žilo táborským mlynářům ve městě někdejších husitských
zakladatelů? Na příkladu jednoho z vážených mlynářských rodů vám představíme
složitost pátrání a možná mnohá úskalí skrývající se v rodopisné historii mlynářské.
Ucelíme rovněž přehled o dodnes dobře známých městských mlýnech i těch
zaniklých. Představíme významné táborské mlynářské rody.

Představení "Drahá mama" - scénické čtení z dopisů Alie a Charlotty Masarykových,
v němž účinkují osobnosti české herecké scény - paní Daniela Kolářová a Máša
Jihočeská univerzita v Českých
Málková. Po představení bude následovat debata s prorektorem pro vnitřní
Budějovicích
hodnocení JU, profesorem Bohumilem Jirouškem prof. PhDr., Dr. - odborníkem na
moderní české a československé dějiny.
Jaká je současná etická kultura v českých veřejných a státních institucích? Co si
Akademie věd ČR a Jihočeská vlastně pod pojmem etické kultury představujeme? Jaké nástroje k rozvíjení etické
univerzita
kultury ve veřejných a státních institucích můžeme využít a jakou s nimi máme
zkušenost?
Jak odhalovat fake news, čelit konspiračním teoriím, nepodléhat mediálním
Pedagogicá fakulta JU
dezinformacím a jak to všechno naučit středoškoláky

06.11.2018

18:00

06.11.2018

16:00

06.11.2018

11:00

přednáška/
Zvol si info
seminář

Pedagogická fakulta, Dukelská 9, České
Budějovice, učebna D315

06.11.2018

16:00

přednáška/ Zdeněk Faltýnek Fric: Motýli jako
seminář indikátor proměn české krajiny

Jihočeská unverzita v Českých
Jihočeské muzeum, Dukelská 1, České Budějovice
Budějovicích

07.11.2018

17:00

autorské
čtení

Autorské čtení Irene Diwiak

PF - JČU v ČB. Aula D240, Dukelská 9, České
Budějovice.

Pedagogická fakulta JU

07.11.2018

19:30

diskuze

Jak probíhala Sametová revoluce v
Budějovicích

Studentský klub Kampa, Studentská 1824/29,
37005 České Budějovice

udějovická skupina Amnesty
International a Společně
udržme demokracii

07.11.2018

9:30 - 18:30

konference K(rok) rodiny

M-Centrum pro mladou rodinu, Ant. Barcala
1791/40 České Budějovice

MPSV + Síť pro rodinu , z.s.

Nutná registrace předem do 5.11. na email filipovav@jcu.cz

07.11.2018

18:00-20:00

přednáška/ Vesmírný Tábor 2018: Michal
seminář Švanda - Slunce okem astrofyziky

Městská knihovna Tábor - přízemí, Jiráskova
1775, 390 01, Tábor

Městská knihovna Tábor

Slunce je nám nejbližší hvězdou a i díky tomu je vděčným cílem velmi intenzivního
výzkumu. Co dnes jistě víme o Slunci, jaké informace jsou nejisté a kde naprosto
tápeme?

workshop

Pedagogická fakulta JU; Dukelská 9, aula D240

Městská knihovna Tábor

Etická kultura ve veřejných a
budova Teologické fakulty JU, učebna č. 3,
státních institucích: Jak jsem na tom
Kněžská ul. 8, České Budějovice
a kam dál?

Letos si připomínáme stoleté výročí vzniku republiky. Za sto let se život v naší zemi
změnil k nepoznání. Radikálně se proměnila česká krajina a s ní i zdejší fauna. Co o
těchto změnách prozrazují motýli? Plných 33 druhů jich ale v kraji již vyhynulo a
řada druhů je regionálně ohrožených. Řada druhů vymřela již v prvních dekádách
20. století, jiné ale vymírají teď. Proč tomu tak je a dá se s tím něco dělat?

Datum

Čas akce
(od,do)

07.11.2018

14:30

08.11.2018

9:00, 12:30

08.11.2018
08.11.2018

9:00-12:00

09.11.2018

9:00

Typ akce

Název akce

Místo akce (adresa, budova, místnost)

Organizátor/Pořádá

Doplňující informace/Poznámky

Migrant Crisis and Social Integration
přednáška/
Pedagogická fakulta JU, Dukelská 9, učebna D319 pedagogická fakulta JU
in the Perspective of Process
seminář
Philosophy
Lipová 1789/9, České Budějovice, Jihočeský
konference 2. konference rodinných firem
CzechInvest
vědeckotechnický park
přednáška/ Česká a slovenská islamologie:
seminář minulost, současnost a perspektivy

Teologická fakulta, Kněžská 8 370 01 České
Budějovice

přednáška/
Tvorba životopisu
seminář
konference Vzdělávání v každém věku

Husovo nám. 2938 /Tabačka/, Tábor, místnost č.
408, 3.patro
Výstaviště ČB, pavilon Z

Bryologická exkurze do údolí
Stropnice

10.11.2018

Úřad práce ČR, Kontaktní
pracoviště Tábor

Začátek akce přesně v 9:00. Je možno přinést s sebou vlastní životopis k případné
konzultaci.

Katedra Botaniky,
Přírodovědecká fakulta JU

Odjezd autobusem v 8:00 směr Trhové Sviny do Vráže. Odtud přes PP Zámek ke
Stropnici a do Borovan, z Borovan podle situace 15:30, 16:56 nebo 17:30 – Vede Jan
Kučera.

Pondělí
12.18.11.2018
12.19.11.2018

výstava

Amazonia Peruana

Jihočeská univerzita, Branišovská 1645/31a,
vstupní hala

výstava

Srdce jako symbol

Galerie D9, Dukelská 9, Pedagogická fakulta JU

Jihočeská univerzita v Českých
Budějovicích
Jihočeská univerzita v Českých
Budějovicích

12.11.2018

8.30 - 10.00

přednáška/
Beseda k volbě povolání
seminář

5. května č. p. 299, Český Krumlov, budova Úřadu Úřad práce ČR, kontaktní
práce, zasedací místnost 2. patro
pracoviště v Českém Krumlově

12.11.2018

8:30 - 11:30
hod.

přednáška/ Jak se vyznat v pracovněprávní
seminář problematice

Úřad práce ČR, Kontaktní pracoviště Prachatice,
Poštovní 113, 383 01 Prachatice. Zasedací
místnost v 1. patře, č. dveří 203

Tento odborný seminář je určen všem, kteří chtějí mít základní přehled před
Úřad práce ČR, Kontaktní
nástupem do zaměstnání (znát svá práva a povinnosti; informace o uzavření
pracoviště Prachatice, Poštovní
pracovního poměru; možnosti ukončení pracovního poměru; informace o zaručené
113, 383 01 Prachatice
mzdě; kam se obrátit, když mám problém se zaměstnavatelem).

12.11.2018 17:00 - 19:00

přednáška/
Rizika virtuálního světa
seminář

ZŠ Velešín

ZŠ Velešín

12.11.2018 16:30 - 18:00

přednáška/ Životní styl žen v privátním
seminář sexbyznysu

Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity, J. Zdravotné sociální fakulta
Boreckého 27, České Budějovice, místnost U2
Jihočeské univerzity

Seminář si klade za cíl představit specifika privátního sexbyznysu a životní styl žen,
které v něm působí. Vychází z dat získaných v rámci tříletého výzkumného šetření v
této oblasti. Velký prostor bude věnován i diskusi a dotazům.

Psychologické poradenství - soukromá praxe,
České Budějovice, Karla IV. 93/3, 3. patro

Workshop představuje relaxace a imaginace jako prostředek, který může člověk
využít ke svému zastavení, zklidnění, odpočinku, odreagování a práci s vlastní
představivostí. Workshop vychází z faktu, že schopnost představovat si patří k
základní výbavě každého člověka, může významně zlepšit pocit životní pohody i
zdravotní stav, pomoci zvládnout náročné situace, stresy, příp. i bolest.

ochutnávka
12.11.2018 16.30 - 17.30
služeb/
Relaxace a imaginace
výuky

12.11.2018

16:30-18:00

12.11.2018

13:00-15:00

12.11.2018

18:00

přednáška/ Význam kojení a laktačního
seminář poradenství

workshop

Senioři píší Wikipedii

přednáška/
Jak rozjet vlastní podnikání
seminář

Psychologické poradenství soukromá praxe

Přednáška je určena zejména ženám po porodu, ale také ženám, které jsou těhotné
Zdravotně sociální fakulta
Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity, J.
nebo se chystají otěhotnět, a dalším zájemkyním. V první části Vám přiblížíme
Jihočeské univerzity v Českých
Boreckého 27, České Budějovice
problematiku kojení a laktačního poradenství. Ve druhé části bude prostor pro Vaše
Budějovicích
individuální dotazy, poradenství a ukázku různých pomůcek.
Městská knihovna Tábor - přízemí, Jiráskova
1775, 390 01, Tábor
budova M005 zemědělské fakultě v Kampusu
Jihočeské univerzity

Městská knihovna Tábor
Studentská unive Jihočeské
univerzity

https://www.facebook.com/events/360970107808278/

Datum

Čas akce
(od,do)

12.11.2018

11:30

12.11.2018

13:15

Typ akce

Název akce

přednáška/
Variabilita daňového podvodu
seminář
přednáška/ Zavedení eura v ČR - otázky, výzvy,
seminář příprava

Místo akce (adresa, budova, místnost)

Organizátor/Pořádá

Doplňující informace/Poznámky

Jihočeská univerzita, Ekonomická fakulta, pavilon
Ekonomická fakulta ju
učeben F, učebna F3
Jihočeská univerzita, Ekonomická fakulta, pavilon
Ekonomická fakulta ju
učeben F, učebna F3

Úterý
13.11.2018

18:00

13.11.2018 13:00 - 16:00

kulatý stůl

13.11.2018 10,00 - 11,30

přednáška/
seminář

13.11.2018

den
otevřených
dveří

9:00-13:00

13.11.2018 16.30 - 17.30

přednáška/
seminář

13.11.2018

9:00 - 10:00

přednáška/
seminář

13.11.2018

14:00-15:30

přednáška/
seminář

13.11.2018

18:00

přednáška/
seminář

13.11.2018

16:00

13.11.2018

13:30

Budeme se zabývat antibiotiky a narůstající rezistencí baktérií vůči nim.
Science Café České Budějovice
Přednášející bude MUDr. Magdalena Horníková, pracovnice pracoviště bakteriologie
a Jindřichův Hradec
a vedoucí Antibiotického týmu Nemocnice Č. Budějovice.
MPSV + Institut důstojného
Krajský úřad Jihočeského kraje, Němcové 49/3,
Stárneme doma, v místě, v obci
stárnutí Diakonie ČCE a
zasedací místnost 325
Jihočeský kraj
Úřad práce ČR, krajská pobočka, Klavíkova 7,
Úřad práce ČR, krajská
Beseda pro žáky základních škol
České Budějovice, zasedací místnost č. 114, I.
pobočka v Českých
patro
Budějovicích
Jihočeská agentura pro
I. etapa Jihočeského vědeckotechnického parku,
Den otevřených dveří v I. etapě JVTP
podporu inovačního podnikání
Na Zlaté stoce 1619, České Budějovice
o.p.s.
Představení přístupu amerického psychologa Thomase Gordona, jehož kniha
Výchova bez poražených vyšla i v Čechách. Toto pojetí výchovy se opírá o
Psychologické poradenství
Psychologické poradenství (soukromá praxe),
respektující přístupy k dětem, vychází z toho, že výchova se může obejít bez trestů a
Výchova bez poražených
(soukromá praxe), Karla IV.
Karla IV. 93/3, České Budějovice
vést k naplnění potřeb dětí i rodičů takovým způsobem, aby z nejbližších vztahů
93/3, České Budějovice
nikdo nevycházel s pocitem poraženého. Nejdůležitější pro budování dobrého
vztahu rodičů s dětmi je naučit se spolu komunikovat.
Maximální počet účastníků: 8 (z důvodu individuální práce).
Cíl semináře: Seznámit účastníky semináře se základními komunikačními bariérami
Zdravotně sociální fakulta
při práci se seniory. Osobně si vyzkoušet ,,gerontooblek“ – speciální pomůcku, která
Komunikční bariéry při práci se
Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity, J.
Jihočeské univerzity v Českých simuluje určitá omezení, která mohou navodit iluzi stáří či určitého smyslového
seniory - gerontooblek
Boreckého 27, České Budějovice, místnost U5
Budějovicích
omezení (zrak, hmat, sluch).
Pro koho je seminář určen: Pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci,
zdravotníci, ale i studenti a další zájemci z řad široké veřejnosti.
RF P2 (1. patro budovy Filozofické fakuty JU a
Otevřená přednáška probíhajícího bloku "Evropská literatura od období
Viktoriánský román
Filozofická fakulta JU
Rektorátu JU, Branišovská 31a, 370 05 České
romantismu".
Budějovice)
Studentský klub Kampa, Studentská 1824/29,
Cestovatelské úterky Indie
České Budějovice

přednáška/ Nárůst rezistence bakterií jako
seminář důsledek nadužívání antibiotik

přednáška/ Dalibor Kučera - Hledání osobnosti
seminář mezi slovy

exkurze

Akademická knihovna
neakademicky

Horká Vana - kulturní klub - České Budějovice

Jhočeské muzeum, Dukelská 1

Přednáška představí posluchačům oblast moderní psycholingvistické analýzy textu,
ve které je za pomoci diagnostických, jazykovědných a výpočetních metod hledán
Jihočeská univerzita v Českých
vztah mezi osobností člověka a slovy, která využívá při psané i ústní komunikaci.
Budějovicích
Mluví společenští lidé jinak než lidé uzavření? Používají například jiné slovní tvary?
Kdy a v jakém typu komunikace se osobnost lidí nejvíce projevuje?

Akademická knihovna JU, Branišovská 31b, České
Akademická knihovna JU
Budějovice 37005

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.

Datum

Čas akce
(od,do)

13.11.2018

9:00-13:00

Typ akce

Název akce

přednáška/
Time a stres management
seminář

Místo akce (adresa, budova, místnost)

Organizátor/Pořádá

Vodňany, MEVPIS - Fakulta rybářství a ochrany
vod JU, Na Valše 207 – příjezd ulicí Říční.

Fakulta rybářství a ochrany
vod JU

Doplňující informace/Poznámky

Středa
den
Den otevřených dveří v Goethe
14.11.2018 10:00 - 18:00 otevřených
centru JU
dveří

Goethe centrum JU, Krajinská 2 (vchod ze dvora) Goethe centrum JU

Seznámení s úřadem práce,
přednáška/ Informace pro uchazeče a zájemce o České Budějovice, Úřad práce ČR, Klavíkova 7, 1.
14.11.2018 10.00 - 11.15
seminář právech a povinnostech uchazečů a patro, č. dv. 114
zájemců o zaměstnání.

ÚP ČR České Budějovice

přednáška/ O pravdě, omylu a lži s prof. Janem
seminář Sokolem

Studentský klub Kampa, Studentská 1824/29,
37005 České Budějovice

9.00 - 10.00

přednáška/
Nelegální zaměstnávání
seminář

5. května č. p. 299, Český Krumlov, budova Úřadu Úřad práce ČR, kontaktní
práce, zasedací místnost 2. patro
pracoviště v Českém Krumlově

14.11.2018

9:00, 15:00

konzultační Konzultační den API, CzechInvest a
den
CzechTrade

Radniční 133/1, 370 01 České Budějovice,
Regionální kancelář CzechInvest a Agentury pro
podnikání a inovace API

14.11.2018

8:30 - 11:30
hod.

Úřad práce ČR, Kontaktní pracoviště Prachatice,
přednáška/
Jak na životopis a pracovní pohovor Poštovní 113, 383 01 Prachatice. Zasedací
seminář
místnost v 1. patře, č. dveří 203.

14.11.2018

13:00-17:00

ochutnávka Poradenství pro změnu povolání a
služeb/
možnosti vzdělávání dospělých ve
výuky
spolupráci s Úřadem práce ČR

14.11.2018

9:00-11:00

14.11.2018

18:00

14.11.2018

Celoživotní vzdělávání a jeho
uplatnění pro osobní rozvoj

Informační a poradenské středisko, Kontaktní
pracoviště Strakonice - Úřad práce ČR, Textiláků
393, Strakonice

14.11.2018

18:00-19:00

14.11.2018

8:30

14.11.2018

9:00 - 11:00

workshop

PC kurz: Mobilní aplikace

workshop

Recyklace urbanizovaného území

ochutnávka
Celoživotní vzdělávání a jeho
služeb/
uplatnění pro osobní rozvoj
výuky

API, CzcechInvest

Městská knihovna Tábor - přízemí, Jiráskova
1775, 390 01, Tábor
Zasedačka EF, Studentská 13, 370 05 České
Budějovice
VŠTE, Okružní 517/10, 370 01 České Budějovice,
hlavní budova D

více informací na webu: https://www.agentura-api.org/udalosti/vstup/konzultacniden-api-czechinvest-a-czechtrade-13/

Tento odborný seminář je určen všem kteří nevědí, jak vypracovat životopis,
Úřad práce ČR, Kontaktní
motivační dopis. Mají sepsaný životopis, ale nevědí, zda odpovídá dnešním
pracoviště Prachatice, Poštovní
požadavkům zaměstnavatelů. Nevědí, jak se připravit na pracovní pohovor a jak na
113, 383 01 Prachatice
něm vystupovat.
V rámci akce bude probíhat každou půl hodinu představení služeb a projektů Úřadu
práce týkající se možností vzdělávání dospělých (rekvalifikace, pracovní rehabilitace
Kontaktní pracoviště
(pro osoby se zdravotním postižením), možnosti studia, vzdělávání zaměstnanců Strakonice - Úřad práce ČR
projekt POVEZ II). Po celou dobou bude možnost testování jednotlivců pro kariérové
poradenství.

VŠTE, Okružní 517/10, 370 01 České Budějovice,
hlavní budova D

Seznámení s Digitální gramotností přednáška/
Informačně - vzdělávací středisko Jihočeského
14.11.2018 11:00 - 13:00
ECDL a dalšího vzdělávání a
seminář
kraje, Pionýrů 499, 391 02 Sezimovo Ústí
možnosti edukace

Nabízíme testování úrovně němčiny zdarma. Nutnost předchozí registrace:
www.goethecentrum.cz/uvodni-strana/registracni-formular/

Ochutnávka služeb, které poskytuje VŠTE.
Seminář na téma Digitální
gramotnost - ECDL a další
vzdělávání a možnosti edukace
pro širokou veřejnost.
Městská knihovna Tábor

Centrum celoživotního
vzdělávání při VŠTE

PC kurz osvětlí, co jsou mobilní aplikace, jak je používat a proč. Přidá také tipy na
zajímavé aplikace.

Datum

Čas akce
(od,do)

Typ akce

Název akce

Místo akce (adresa, budova, místnost)

Organizátor/Pořádá

Doplňující informace/Poznámky

Akademický klub Akademické knihovny JU

OP Prádlo, oppradlo.cz

Každý outfit začíná vždy u spodního prádla, proto se s ním naučíme pracovat.
Začneme tím problematičtějším kouskem - podprsenkou.
Jak správně vybrat podprsenku, abych dosáhla vytouženého efektu a vypadala
skvěle?
Jak pečovat o oblíbené kousky, abych si jich užila co nejdéle?
Odpovědi na tyto i další otázky naleznete na našem workshopu.
Pod vedením zkušené brafitterky objevíte tajemství opravdu padnoucí podprsenky.
Zjistíte, jak využít podprsenku ve svůj prospěch, aby pečovala o Vaše přednosti,
pomohla vytvarovat postavu a zvedla Vám sebevědomí.

Krajský úřad Jihočeského kraje - Oválný sál, U
Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice

Jihočeská agentura pro
podporu inovačního
podnikání, Krajský úřad
Jihočeského kraje, Jihočeská
hospodářská komora

Čtvrtek

15.11.2018 17:00 - 19:00

15.11.2018

9:00-11:00

workshop

Zaměřeno na prsa - Jak na opravdu
padnoucí podprsenku?

přednáška/ Cena hejtmanky za společenskou
seminář odpovědnost

15.11.2018 15:00 - 17:00

workshop

Workshop pro začínající lektory

15.11.2018

14:00-15:00

workshop

15.11.2018

15:15-16:45

workshop

15.11.2018

15:15-16:15

workshop

Tips for Writing a CV in English
Writing the Discussion Section of a
Research Paper
English is Fun

15.11.2018

13:00-18:00

Den otevřených dveří Britské
centrum JU

Radniční 133/1, České Budějovice, 370 01, 2.
patro
Přf JU, budova B, učebna B4

Skřivánek s.r.o.

Přf JU, budova B, učebna B5
Přf JU, budova B, učebna B4
Britské centrum JU, Krajinská 2, České Budějovice
Britské centrum JU
370 01

Přijďte se podívat do Britského centra Jihočeské univerzity. V centru je k dispozici
rozsáhlá knihovna, pořádají se zde jazykové kurzy a zkoušky, ale i si můžete
poslechnout zajímavé přednášky.

Pátek

16.11.2018 18:00 - 20:00

přednáška/
Děti a virtuální svět
seminář

Obecní dům Vrábče, vedle MŠ (Ves - Ke školce
230)

Mateřské a rodinné centrum
Vrábče, z.s.

Co všechno nevíme a nebo co si neuvědomujeme o moderních technologiích ve
vztahu k dětem, jaké je nebezpečí sociálních sítí, používání smartphonů a hraní
počítačových her?
Ing. Petr Šmíd je ředitelem organizace Portus Prachatice o.p.s. a tématu nebezpečí
internetu a moderních technologií a jejich vlivu na děti se věnuje již řadu let. Pořádá
přednášky pro rodiče, ale i pro základní a střední školy v Jihočeském kraji.

16.11.2018

18:00-20:00

přednáška/ Poznej dětskou skupinu a pečující
seminář osoby

Předškolní zařízení JU - Dětská skupina Kvítek;
Šípková 1822/1; 370 05 České Budějovice.

Dětská skupina Kvítek,
Jihočeská univerzita

Den otevřených dveří v Dětské skupině Jihočeské univerzity - Kvítek od 18:00 - 20:00
hodin. Seznámení se, s tím co je to "Dětská skupina", co nabízí, legislativní
podmínky. Jak si mohu rozšířit odbornou kvalifikaci pro práci v dětské skupině bez
pedagogického vzdělání? Kde se dětské skupiny sdružují? Kde se dozvím jak založit a
úspěšně provozovat dětskou skupinu?

16.11.2018

10:00

Akademická knihovna
neakademicky 2

Akademiská knihovna JU, Branišovská 1645/31b,
Akademická knihovna JU
České Budějovice

V rámci exkurze se zájemci mohou seznámit se vším, co Akademická knihovna nabízí
svým uživatelům a mohou se podívat i do míst běžně nepřístupných.

Datum

Čas akce
(od,do)

Typ akce

Název akce

16.11.2018

10:00-14:00

den
otevřených Den otevřených dveří CCV VŠERS
dveří

16.11.2018

13:00-14:00

workshop

den
otevřených
dveří
ochutnávka
16.11.2018 16:10 - 17:10
služeb/
výuky
16.11.2018

9:00-14:00

Místo akce (adresa, budova, místnost)

Organizátor/Pořádá

Vysoká škola evropských a regionálních studií, z.
ú., Centrum celoživotního vzdělávání, Žižkova
1632/5, 370 01 České Budějovice

Vysoká škola evropských a
regionálních studií, z. ú.
Centrum celoživotního
vzdělávání

Doplňující informace/Poznámky
Centrum celoživotního vzdělávání VŠERS, z. ú. Vás zve na Den otevřených dveří.
Představíme Vám naše akreditované vzdělávací programy, které jsou zaměřeny na
další vzdělávání pedagogických pracovníků, na vzdělávání úředníků územních
samosprávných celků a na vzdělávání strážníků obecní (městské) policie.

MS Word: Practival Formatting Tips PC učbna, 1.patro, Akademická knihovna JU
Den otevřených dveří Knihovna J. P. Teologická fakulta, Kněžská 8 370 01 České
Ondoka
Budějovice
Anglická konverzace s rodilým
mluvčím

Kněžskodvorská 2296/8A, učebna ve 3. patře
vpravo )č. 317) . Budova na rohu Pražské a
Čéčovy ulice, vchod z Kněžskodvorské

AKAI KIKU, jazyková škola

Prosíme o rezervaci účastníků předem (do 12.11. 2018) na 777650554 formou SMS.

Sobota, neděle
17.11.2018 17:00 - 19:00

18.11.2018

9:05

přednáška/
Rizika virtuálního světa
seminář
exkurze

Kolem hlubockých rybníků

MC Vrábče

MC Vrábče

Teologická fakulta , Kněžská 8 370 01 České
Budějovice

Katedra Botaniky,
Přírodovědecká fakulta JU

Odjezd vlakem v 9:05 (směr Strakonice, 9:07 severní zastávka), příjezd Hluboká v
9:12. Poté kolem dvora Vondrov, zámku Ohrada a rybníků, přes Bavorovice na
městskou dopravu do Českého Vrbného. Návrat podle počasí a počtu občerstvení na
cestě. – Vede Karel Prach.

Následující týden
19.11.2018

9:00-10:00

workshop

Možnosti google

Městská knihovna Tábor

Městská knihovna Tábor přízemí, Jiráskova 1775, 390
01, Tábor

PC kurz se zaměřuje na platformu Google a její nástroje.

Automatizovaný a integrovaný průmysl? Dnes realita řady firem, které reagují na
změny v oblasti nejen výroby, ale také v logistice a v obchodních procesech. Čtvrtá
průmyslová revoluce probíhá a ignorování této skutečnosti by mohlo do budoucna
Přeshraniční kooperační setkání v
Jihočeská hospodářská
kooperační
Jihočeský vědeckotechnický park, Lipová 1789,
vést ke ztrátě konkurenceschopnosti firem. Součástí akce bude panelová diskuse s
20.11.2018 13:00 - 16:30
oblasti automatizace, digitalizace a
komora, Šárka Bělohlavová,
setkání
370 05 České Budějovice
představiteli komor, Jihočeského kraje, osborníky a zástupci škol na téma:
robotizace
belohlavova@jhk.cz
"Digitalizace v jižních Čechách a v Dolním Bavorsku". Těšit se můžete také na
přednášku Ing. Tomáše Kubaly (INDUSTRY CLUSTER 4.0) na téma: "Zavádění prvků
Průmysl 4.0 do firem".
Známé i nejnovější pohledy na život včel. Včelstvo jako superorganizmus, který patří
přednáška/
Jihočeská univerzita v Českých mezi nejúžasnější druhy naší planety z hlediska organizace hmoty a energie v
20.11.2018
16:00
Václav Krištůfek: Fenomenální včely Jihočeské muzeum, Dukelská 1, České Budějovice
seminář
Budějovicích
prostoru a čase. "Včelstvo je jako zázračná studánka; čím více z ní čerpáme, tím
bohatší je její pramen" (Karl von Frisch, etolog, 1886 - 1982).

Datum

Čas akce
(od,do)

Typ akce

Název akce

Místo akce (adresa, budova, místnost)

Organizátor/Pořádá

přednáška/
Tajemství vody 20. století
seminář

MEVPIS Vodňany, Na Valše 207

Tři odborníci z různých univerzit představí tři různá témata na téma týkající se vody.
Každá přednáška trvá 20 minut a je obohacena o diskuzi lektorů s posluchači.
Přednášet vám budou odborníci na tato témata:
Jihočeská univerzita v Českých
Kvalita vody a její změny ve 20. století - doc. Ing. Nina Strnadová, CSc. (VŠCHT Praha)
Budějovicích ve spolupráci s
Vliv znečištění na chování vodních organismů - Ing. Pavel Horký, PhD. (ČZU v Praze)
VŠCHT a ČZU
Rybářství ve 20. století - Ing. Ján Regenda, Ph.D. (JU ČB)
Historie rybářství, změna produkce ryb a nárůst intenzifikace za socialismu (20.
století).

přednáška/
Krajina nás spojuje
seminář

zasedací místnost Městského úřadu Český
Krumlov, Kaplická 439, 3. patro.

Semenec, o.p.s.

20.11.2018

13:00

20.11.2018

9:00 do
15:00

21.11.2018

18:00

21.11.2018

10:00, 22:00

21.11.2018

18:00

21.11.2018

18:00

21.11.2018

9:00-12:00

21.22.11.2018

od 9:00

22.11.2018

9:45

přednáška/ Jiný výsledek hospodaření minulých Jihočeská univerzita, Ekonomická fakulta, pavilon
Ekonomická fakulta ju
seminář let – účetní a daňové aspekty
učeben F, učebna F3

22.11.2018

18:00

přednáška/
Nenechte nás "odejít" …
seminář

26.11.2018

13:00

Aktualizováno:

100 let od ukončení první světové
války

Muzeum Jindřichohradecka, Štítného ul.

přednáška/
Kreativní město
seminář

Česká 7, České Budějovice, Kulturní klub Horká
vana

přednáška/
seminář
přednáška/
seminář
přednáška/
seminář

Studentský klub Kampa, Studentská 1824/29,
České Budějovice

Psychotalks:Generative trance Tvůrčí trans
Zelená středa: Tma jako ohrožený
druh
Příprava a zvládnutí přijímacího
pohovoru
Animal Physiology, Nutrition and
konference
Welfare

Pivo - zlatý univerzitní mok

13.11.2018

Doplňující informace/Poznámky

Cílem semináře je uvědomit si souvislosti procesů v krajině a ekosystémech, vztahy
mezi počasím, stavem krajiny a hospodařením s půdou, příčiny současných
problémů se vzrůstajícím suchem a nedostatkem vody.
Připomeneme si sté výročí konce první světové války- do té doby největšího
Science Café České Budějovice
válečného konfliktu, jaký lidstvo zažilo.
a Jindřichův Hradec
CzechInvest

Více info na https://www.czechinvest.org/cz/Homepage/Akce/Kreativni-mesto

Horká Vana - kulturní klub - České Budějovice

Calla

Husovo nám. 2938 /Tabačka/, Tábor, místnost č.
408, 3. patro
Zemědělská fakulta JU, Katedra zootechnických
věd

Úřad práce ČR, Kontaktní
pracoviště Tábor

Začátek akce v 9:00.

Zemědělská fakulta JU

https://www.zf.jcu.cz/news/pozvanka-21.-22.11.2018-konference-animal-physiologynutrition-and-welfare

Galerie R51, Riegrova 51, České Budějovice

Minipivovar Zemědělská fakulta JU

Přijďte se o nás raději něco dozvědět. Přednáška Mgr. Hany Svobodové, zakladatelky
záchranné stanice pro mořské želvy. Výtěžek ze vstupného (150,- Kč) bude celý
věnován na záchranu mořských želv na Borneu.
Cyklus přednášek s názvem Pivo – zlatý univerzitní mok vznikl ve spolupráci Vysoké
Jihočeská univerzita v Českých školy chemicko-technologické v Praze s Českou zemědělskou univerzitou v Praze a
Budějovicích ve spolupráci s
Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích v rámci projektu CRP 2018 - Věda
VŠCHT a ČZU
hrou.
Kapacita omezena! Nutná předchozí registrace na: karaskova@jcu.cz
www.morskezelvy.cz

