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Motto: „Vzdělávání přichází za seniory“ 

Vážení senioři,  
 

chcete se i Vy stále vzdělávat a rozšiřovat si své vědomosti? V našem 

konzultačním středisku je možné studovat různá témata v malé skupince Vašich 

seniorských vrstevníků, kteří mají - podobně jako Vy - zájem o plnohodnotně 

strávený čas při získávání nových poznatků. Příjemné pro Vás může být i seznámení 

se s novými „spolužáky“, se kterými můžete sdílet i další aktivity volného času.  
 

 Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze obohatila 

nabídku výuky Univerzity třetího věku (U3V) o Virtuální U3V, která Vám dává 

možnost zájmového vysokoškolského studia přímo v místě Vašeho bydliště. 

Neváhejte a přijďte mezi nás! 

 

 

Konzultační středisko 

HRÁDEK NAD NISOU 
 

Zřizující organizace konzultačního střediska  

UMÍME SI POMÁHAT, Z. S. 

 
Místo výuky 

SCHUBERTOVA VILA v Hrádku nad Nisou, Václavská 

ul. (v blízkosti náměstí) 

 
Tutor 

Ing. Barbara Vítková  

vitkova@effem.cz, +420 724 326 684 
Umíme si pomáhat, z. s., Tovární 563, 463 31 Chrastava 

 

http://www.e-senior.cz/
mailto:vitkova@effem.cz


Virtuální univerzita třetího věku je přívětivější obdoba univerzity třetího 

věku, která přichází do našeho města a jejím cílem je zejména vzdělávání a 

setkávání seniorů. 

 

Studovat může prakticky každý, kdo je senior (65+), popřípadě 

invalidní důchodce. 

 

Studium probíhá ve dvou semestrech: 

Zimní/ od října do prosince 

Letní/ od února do dubna 
 

Standardní délka studia je 3 roky (6 semestrů) a je zakončeno slavnostní 

promocí. V případě zájmu je možné studium libovolně prodlužovat. 

Možné je ale i studovat jen některé semestry. 

Začínáme zimním semestrem, 06.10. 2020 v 09:00 hodin. 

 

Každým semestrem nás bude provázet jedno nosné téma, na kterém si 

prohloubíme své znalosti. Těšit se můžete např. na astronomii, cestování, 

architekturu, osobní finance, české dějiny a jejich souvislosti, 

pěstování a využití jedlých a léčivých hub, hudební nástroje a spoustu 

dalšího!! 
 

Scházet se budeme v příjemných prostorách v přízemí rekonstruované 

Schubertovy vily v centru města Hrádek nad Nisou (s možností 

bezbariérového přístupu), a to 1x za 14 dní, na cca 1,5 až 2 hodiny. Za 

semestr se potkáme 6x a pokaždé spolu projedeme interaktivní přednášku. 

Na konci letního semestru můžeme společně vyjet i na společný výlet. 

 

Harmonogram našich setkání: 

06. 10. 2020 09:00 – 11:00 

20. 10. 2020 09:00 – 11:00 

03. 11. 2020 09:00 – 11:00 

17. 11. 2020 09:00 – 11:00 

01. 12. 2020 09:00 – 11:00 

15. 12. 2020 09:00 – 11:00 

Budeme se scházet v úterky 1x za 14 dní. Pravidelnost trochu porušíme 

v týdnu od 16. 11. do 20. 11. 2020, kdy na úterý 17. 11. 2020 připadá 

svátek. Domluvíme se na jiném náhradní termínu, který nám všem bude 

vyhovovat. 



 

Téma kurzu pro zimní semestr: 

ETIKA JAKO VÝCHODISKO Z KRIZE SPOLEČNOSTI 

Výukový garant kurzu: PhDr. Jan Šolc 

 

Možnost úvodního setkání se zástupci podílejícími se na organizaci 

tohoto typu vzdělávání, tj. se zástupci města Hrádek nad Nisou a 

s tutorkou VU3V pro Konzultační středisko VU3V v Hrádku nad Nisou 

Ing. Barbarou Vítkovou pro poskytnutí prvotních informací k projektu 

VU3V je naplánováno na pátek 11. 09. 2020 v 09:00 hod 

v Schubertově vile.  

Budeme se na Vás moc těšit!  


